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O endereço de sua economia

Rua Bahia 22 Esquina com Cel. Virgílio Silva *  3715-3403

PEG PAG ZONA LESTE

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Antes de viajar, faça uma revisão completa em seu veículo.
Conte conosco!!!!

 3722-1913
Rua Acácia 15 - Bairro São João - Poços de Caldas, MG

Luminárias, Lâmpadas, Tubos  
Fios, Cabos, Eletrodutos - 

Postes residenciais e muitas 
outras utilidades ...

R. São Paulo R. Maj. Joaquim Bernardes
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Mapa de nossa 
localização.

Venha nos visitar e 
economizar!

Fralda descartável 
QBaby 
Pct. econômico > 

Em março, Tribuna da Zona Leste 
faz 12 anos e entra em nova fase

No próximo mês de março, a Tribuna da Zona Leste vai 
completar 12 anos de circulação ininterrupta, num inamo-
vível trabalho em prol da maior e mais populosa região da 
cidade (mas que não recebe das autoridades um tratamento 
proporcional à sua importância).
Como uma forma de presentear seus leitores, em particular, 
e toda região, no geral, o jornal está preparando uma série 
de modifi cações e inovações que vão melhorar ainda mais 
os serviços prestados à comunidade. O jornal vai circular 
em sintonia com os novos tempos: vai ter um portal noticio-
so, de informações e de utilidade pública na internet. Bem 
como agregar conteúdo nas redes sociais (Facebook, Twit-
ter, Linkedin e outros). Também vai circular simultanea-
mente o “Guia da Zona Leste”, a mais completa publicação 
com informações importantes para os moradores da região.
Olhando pelo retrovisor, 12 anos de presença na Zona Leste 
expressa os sérios compromissos que o jornal tem com a 
região com a qual vem acompanhando e compartilhando 
desde os primeiros dias. Olhando para a frente, simboliza 
a confi ança de que a Zona Leste, além de ser a maior, pode 
ser a melhor região da cidade graças ao espírito fraternal, 
altruísta e colaborativo de seus moradores. Isso, por si mes-
mo, compensa as notórias carências da região.

Carnês do IPTU chegam no fi nal do mês
Neste ano, a Prefeitura vai 
dar um desconto de 8% aos 
contribuintes que optarem 
por pagar o IPTU à vista. 

O imposto sobre as pro-
priedades urbanas começa a 
ser recolhido já em março. 
E pode ser dividido em 10 

vezes - de março ao mês de 
novembro
. Veja mais detalhes na últi-
ma página desta edição.

R$ 9,95
Arroz KomaBem 
Tipo 1 
Pct. 5 kg > R$ 9,95

R$ 9,95

Arroz Chaminé 
Tipo 1 

Pct. 5 kg  
R$ 1,98

Leite 
condensado 

MANIA lt 
395 g  

Sabão em pó ASSIM 
pct. 1 kg  R$ 3,45
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 vida é uma peça de teatro que não permite 
ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva 
intensamente, antes que a cortina se feche e a 

peça termine sem aplausos

Charles Chaplin

PÉROLAS DE SABEDORIA

Aposentadorias - Revisões  -  Pensão Por 
Morte - Auxílio Doença - Contagem de Tempo de 
Contribuição - Aposentadoria Rural  - Invalidez - 

Amparo ao defi ciente e ao idoso

            3713-6266|Cel. 8808-4389Rovilson de Lima » R. Luiz Duarte 431 - Sta Rosália

“Enquanto houver cavalos (e burros), São 
Jorge não anda a pé”

Wilson Ribeiro -  Poços de Caldas, MG

FRASES DE PARA-CHOQUE
>>>>>>>>>  <<<<<<<<

“Conta-se que num país lon-
gínquo, há muitos séculos, 
um rei se sentiu intrigado 
com algumas questões. De-
sejando ter respostas para 
elas, resolveu estabelecer 
um concurso do qual todas 
as pessoas do reino poderiam 
participar.
O prêmio seria uma enor-
me quantia em ouro, pedras 
preciosas, além de títulos de 
nobreza.
Seria premiado com tudo isto 
quem conseguisse responder 
a três questões: qual é o lugar 
mais importante do mundo? 
Qual é a tarefa mais impor-
tante do mundo? Quem é o 
homem mais importante do 
mundo?
Sábios e ignorantes, ricos 
e pobres, crianças, jovens 
e adultos se apresentaram, 
tentando responder as três 
perguntas.
Para desconsolo do rei, ne-
nhum deles deu uma resposta 
que o satisfi zesse.
Em todo o território um 
único homem não se apre-
sentou para tentar respon-
der os questionamentos. Era 

ROGER COMPRESSORES
Assistência Técnica e fabricação.
Modelos de qualquer capacidade
Preços bem  comprimidos

(35) 9152-7172
Av. Pres. Wenceslau Braz 1360

Telefone 3713-3931
R. Ibirapuera 170 (em frente à Igreja de são João Bosco) - Dom Bosco

O pão + gostoso e o melhor atendimento da Zona Leste

Padaria São João Bosco

alguém considerado sábio, 
mas a quem não importavam 
as fortunas nem as honrarias 
da terra.
O rei convocou esse homem 
para vir à sua presença e ten-
tar responder suas indaga-
ções. E o velho sábio respon-
deu a todas:
- O lugar mais importan-
te do mundo é aquele onde 
você está. O lugar onde você 
mora, vive, cresce, trabalha e 
atua é o mais importante do 
mundo. É ali que você deve 
ser útil, prestativo e amigo, 
porque este é o seu lugar.
- A tarefa mais importante do 
mundo não é aquela que você 
desejaria executar, mas aque-
la que você deve fazer.
- Por isso, pode ser que o 
seu trabalho não seja o mais 
agradável e bem remunerado 
do mundo, mas é aquele que 
lhe permite o próprio susten-
to e da sua família. É aquele 
que lhe permite desenvolver 
as potencialidades que exis-
tem dentro de você. É aquele 
que lhe permite exercitar a 
paciência, a compreensão, a 
fraternidade.

- Se você não tem o que ama, 
é muito importante que ame 
aquiloo que tenha. A mínima 
tarefa é importante. Se você 
falhar, se se omitir, ninguém 
a executará em seu lugar, 
exatamente da forma e da 
maneira que você o faria.
E, fi nalmente, o homem mais 
importante do mundo é aque-
le que precisa de você, por-
que é ele que lhe possibilita 
a mais bela das virtudes: a 
caridade.
- A caridade é uma escada 
de luz. E o auxílio fraternal 
é oportunidade iluminativa. 
É a mais alta conquista que o 
homem poderá desejar.
O rei, ouvindo as respostas 
tão ponderadas e bem fun-
damentadas, aplaudiu, agra-
decido.
Para sua própria felicidade, 
descobrira um sentido para 
a sua vida, uma razão de ser 
para os seus últimos anos so-
bre a Terra.”

O melhor lugar do mundo é aqui mesmo
Muitas vezes pensamos em 
como seria bom se tivésse-
mos nascido em um país com 
menos infl ação, com menos 
miséria, sem taxas tão altas 
de desemprego, gozando de 
melhores oportunidades.
Outras vezes nos queixamos 
do trabalho que executamos 
todos os dias, das tarefas que 
temos, por acha-las muito ín-
fi mas, sem importância.
Desejamos que determina-
das pessoas, importantes, de 
evidência social ou fi nancei-
ra pudessem estar ao nosso 
lado para nos abrir cami-
nhos.
Contudo, tenhamos certeza: 
estamos no lugar certo, na 
época correta, com as me-
lhores oportunidades, com 
as pessoas que necessitamos 
para nosso crescimento inte-
rior.
Cuide com mais carinho da-
quilo que lhe compete e as 
coisas vão ser bem melhores.

   Existe somente uma idade 
para a gente ser feliz, somen-
te uma época na vida de cada 
pessoa em que é possível so-
nhar e fazer planos e ter ener-
gia bastante para realizá-las a 
despeito de todas as difi culda-
des e obstáculos.
   Uma só idade para a gente 
se encantar com a vida e viver 
apaixonadamente e desfrutar 
tudo com toda intensidade sem 
medo, nem culpa de sentir pra-
zer e alegria.
   Fase dourada em que a gen-
te pode criar e recriar a vida, a 
nossa própria imagem e seme-
lhança e vestir-se com todas as 
cores e experimentar todos os 
sabores e entregar-se a todos 

os amores sem preconceito 
nem pudor.
   Tempo de entusiasmo e co-
ragem em que todo o desafi o é 
mais um convite à luta que a 
gente enfrenta com toda dispo-
sição de tentar algo NOVO, de 
NOVO e de NOVO, e quantas 
vezes for preciso.
   Essa idade tão fugaz na vida 
da gente chama-se PRESEN-
TE
e tem a duração do instante que 
passa. Lembre-se que o ontem 
já se foi; o amanhã ainda não 
chegou. Por isso, viva hoje e 
aproveite o agora com a máxi-
ma energia que puder. Fazendo 
isso, você terá orgulho do teu 
passado e paz no futuro.

A Idade de Ser Feliz

NOVOS SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER NOSSOS CLIENTES:
+ Conserto de radiadores

+ Borracharia
+ Venda de pneus Remold e Semi Novos
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PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  29/1/2012

SUPERMERCADO FONSECA VENCE BRETAS E SAN MICHEL

Nesta primeira pesquisa de 2013, modifi camos um pouco a nossa política de colocar dois 
representantes de grandes redes locais (San Michel e Bretas - que possuem lojas na região) 
e duas lojas independentes em cada pesquisa (que muda a cada edição de modo a pesquisar 
todas as áreas da Zona Leste). Incluímos o recém inaugurado Supermercado Fonseca (que 
fi ca ao lado da Casa Carneiro) mais a título de curiosidade - já que ele não tem loja na 
região. O resultado surpreendeu, já que ele derrotou os seus mais famosos e antigos con-
correntes locais. Não se sabe se é por causa da inauguração ou se é a po9lítica de preços da 
rede de São José do Rio Pardo.
Na corrente pesquisa, foi possível observar uma escalada de aumento nos preços dos itens 
da cesta básica. Há um ano, era possível comprar os mesmos produtos por cerca de R$ 
65,00 e agora já está quase R$ 70,00 no mais barateiro da rodada. Quase 10% de diferença. 
Não adiantou nada o reajuste do salário mínimo. O ganho foi para o ralo: sai-se do espeto 
e cai na brasa!

Rua Cel. Virgílio Silva 2865 *  3713-2255 - Dom Bosco

Aceitamos ticketes e cartões de crédito. Entrega em domicílio. Abertos todos os dias

CARNAVAL - SEMANA SANTA - FÉRIAS - SEMANA DA PÁTRIA - NATAL - ETC ...

No Supermercado Nova Vida, é preço bom o ano inteiro!

Aceitamos ticketes e cartões de crédito. Entrega em domicílio. Abertos todos os dias

ova      N Vida      
SUPERMERCADO

AÇOUGUE

Financie seu imóvel com as mesmas condições das agências CAIXA 

Minha Casa Minha Vida 
Empréstimos Consignados 

Consórcios e Financiamentos 

CRECI 23405 

Rua Virgílio Silva, nº 2690—em frente ao parquinho do Dom Bosco  

Compra, Venda, Aluguel e    
Administração de Imóveis. 

RUA CEL. VIRGÍLIO SILVA, 2690 - EM FRENTE AO PARQUINHO DO DOM BOSCO

R$ 1,59

Cerveja 
Crystal 600 ml

Supermercado Fonseca Araújo

Arroz tipo 1 - 5 kg 9,89 9,45 7,99 10,80

Feijão Carioca - 1 kg 3,49 3,79 3,64 3,20

Açúcar Cristal - 5 kg 7,49 6,87 6,87 7,59

Sal refinado - 1 kg 1,09 0,90 0,99 0,99

3,39 2,89 2,89 3,85

3,29 3,25 3,60 3,30

Farinha de trigo - 1 kg 2,09 1,49 1,37 1,59

1,49 1,89 1,19 1,19

1,95 2,39 2,29 1,90

1,99 1,29 0,89 1,15

2,15 1,88 1,98 1,95

3,29 5,79 2,65 2,99

1,79 1,89 2,17 1,59

2,59 2,49 1,79 1,99

1,99 1,99 1,99 1,75

1,69 1,58 1,59 1,45

Pãozinho francês - 1 Kg 5,99 4,98 4,98 4,99

0,55 0,75 0,49 0,65

1,49 1,25 0,95 1,70

1,65 1,79 1,99 1,69

Absorvente higiênico popular 1,59 1,29 1,29 2,59

2,99 2,99 1,75 2,25

Sabão em pedra - 1 kg 3,49 3,89 3,88 3,65

Sabão em pó - 1 kg 3,39 3,49 3,39 3,59

1,05 1,19 0,79 0,99

1,49 1,25 1,49 1,19

1,99 1,95 1,97 2,50

1,39 0,79 0,98 1,15

76,72 75,44 67,84 74,22

8,88

careiro e o mais barateiro( %) 13,09

Bretas San Michel

Óleo de Soja - 900 ml

Ovo branco Grande - dz

Macarrão - 500 g

Margarina - 500 g

Extrato de Tomate - 350 g

Fubá mimoso - 500g

Amido de milho - 500 g

Bolacha de trigo -  300 g 

Achocolatado - 400 g

Refrigerante - PET 2l

Leite tipo C - 1 l

Sabonete - 90 g

Pasta de dente - 90 g

Papel higiênico - pct 4 um. 30 m

Toalha de papel - pct

Detergente - 500 ml

Água sanitária - 1 l

Desinfetante - 500 ml

Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g

Soma das Compras (R$)

Diferença entre o supermercado mais R$

A unidade do SENAC de Poços de Cal-
das está com inscrições abertas para 
cursos do Programa Senac de Gra-
tuidade-PSG. Os cursos disponibili-
zados são Depiladora e Técnico em 
Administração, período da manhã. 
As vagas são limitadas e os interessa-
dos devem fazer a pré-matrícula no 
site www.mg.senac.br e a matrícula, 
por ordem de chegada, diretamente 
no SENAC.
O curso de Depiladora com carga 
horária de 160 horas tem início no 
próximo dia 5 de fevereiro, das 8h às 
12h. O objetivo é capacitar pessoal 
para prestar serviços de depilação 

corporal e facial, utilizando técni-
cas e instrumentos especí� cos. Os 
pré-requisitos são idade mínima de 
16 anos e Ensino Fundamental II in-
completo.
O Curso Técnico em Administração 
tem início no dia 18 de fevereiro, 
das 8h às 12h15 e o aluno deve estar 
cursando o Ensino Médio. Tem como 
objetivo proporcionar condições para 
que o aluno desenvolva as compe-
tências pro� ssionais necessárias 
e comuns a todo pro� ssional que 
atua no Eixo Tecnológico de Gestão 
e Negócios, de modo a favorecer o 
diálogo e a interação com os demais 

pro� ssionais deste eixo, bem como 
ampliar a interface com outros Eixos 
Tecnológicos.
Os pro� ssionais de ensino técnico 
são uma grande aposta do mercado 
para a atualidade e a grande maio-
ria tem sido muito aproveitada pelo 
empresariado local.
Vale lembrar que o SENAC Poços 
está situado, temporariamente, na 
avenida João Pinheiro, 757, e atende 
pelo telefone 3722.3020. Detalhes 
sobre os cursos e informações sobre 
matrículas podem ser obtidas pelo 
telefone gratuito 0800 724 4440 ou 
pelo site www.mg.senac.br.

SENAC Poços abre inscrições para cursos gratuitos

Desejamos a nossos clientes 
e amigos os votos que 2013 

seja bastante construtivo !
MOISÉS, GARCIA E NEUSELI

DG CONSTRUAL GARCIA & DUARTE
Materiais Para Construção

RUA CORONEL VIRGÍLIO SILVA 2980 - DOM BOSCO   3713-1431

Mamão Papaya - 

Esponja de aço Bombril
Detergente 

Minuano

Milho 
verde 
FuginiLinguiça Calabresa defumada 

R$ 4,99 R$ 1,59

R$ 0,89 R$ 1,29

R$ 1,39R$ 0,99

Kg

 90 g

60g

180 g

500 ml 2 litros

Unidade R$ 1,99

Amaciante 
BabySoft,

Creme dental SorrisoMaçã 
Kg 

R$ 3,79

Nas compras em 
carnes acima de R$ 
50,00 concorra a 

uma churrasqueira 
elétrica.

Sorteio: 11 de março.
Boa sorte!!!!

CONSTRUIR. AMPLIAR. REFORMAR. MELHORAR!!!

ECONOMIA



4 Tribuna da Zona LestePoços de Caldas, 1ª quinzena de Fevereiro de 2013 - Nº 128

Rir é o melhor remédio

 Tenha uma vida mais saudável ! 

 Pratique  regularmente atividades físicas ! 

 A boa orientação faz a diferença !

 Venha nos Visitar !

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

Comércio de Combustíveis Alves & Figueiredo Ltda.
Av. José Remígio Prézia 1131

3713-6500 - Santa Rosália

PRODUTOS DE QUALIDADE. 

SANTA ROSÁLIA

* Gasolina * Etanol * Diesel *
* Lubri� cantes * Acessórios * 
ABERTO 24 HORAS POR DIA

Até a 
última gota!

CÉU X INFERNO
Ao atender o telefone São Pe-
dro ouve a inconfundível voz 
do Diabo:
- Estou lhe desafi ando para 
uma partida de futebol no 
próximo fi nal de semana. O 
Céu contra o Inferno, aceita?
- Aceito, sim - respondeu São 
Pedro, humildemente. - Mas, 
a honestidade me obriga a lhe 
dizer que vocês vão perder. 
Tenho os melhores jogadores 
de todos os tempos no meu 
time.
- Pode ser! Mas não se esque-
ça de que eu tenho os piores 
juízes!

JUDEUS x ÁRABES

Piadas de Judeus
Tinha dois homens viajando 
ao lado,um judeu e um árabe
O judeu falou:
-vou buscar um refri,vc quer?
o árabe pensou bem e falou:
-tá bom!
o judeu tinha tirado o tênis,-
quando ele foi buscar,o árabe 
cuspiu nos sapatos
depois chega o judeu e dá o 
refri para o árabe ele bebe e 
sente um gosto estranho.
o judeu coloca o sapato e sen-
te aquele molhado e diz:
-quando é que essa rivalidade 
entre judeus e árabes vai aca-
bar hein??
o árabe diz:

-por q?
o judeu:
-vc sabe...essas coisas de cus-
pir no sapato,mijar no refri-
gerante.

DE REPENTE, BOM 
ALUNO

Isaac, menino judeu de 11 
anos, era terrível. Tinha sido 
expulso da Escola de Judeus, 
das escolas particulares e das 
municipais e estaduais da ci-
dade. Sem outra opção, seus 
pais foram obrigados a matri-
culá-lo na última que restava, 
a Escola Católica. Quando 
voltou do 1º dia de aula foi, 
para espanto da sua mãe, para 
seu quarto para fazer a tarefa 
escolar e estudar. Quando seu 
pai chegou êle ainda estava 
no quarto estudando. O pai, 
incrédulo, foi vê-lo e quis sa-
ber o porquê daquela mudan-
ça radical e o menino:
-Pai, sou o único judeu na 
escola e na parede da minha 
sala há a fi gura de outro me-
nino judeu, o último antes de 
mim que êles já tiveram. O 
Senhor nem imagina o que 
êles fi zeram com êle depois!

LOIRA BURRA 
Cansada das brincadeiras so-
bre sua burrice, a loira resol-
veu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo vi-
sual, foi dar uma volta de car-
ro pelo campo e la encontrou 
um pastor de ovelhas.
— Bom dia, senhor pastor! 
Que lindo rebanho o senhor 
tem!
— Obrigado!
— Se eu acertar quantas ove-
lhas há em seu rebanho, eu 
ganho uma?
— Claro! Duvido que a se-
nhora seja capaz!

A CARGA PESADA: APROVEITANDO O FRETE
Essa mania de “aproveitar o frete” geralmente não acaba lá muito bem. Além de buracos 
no asfalto, o excesso de peso tem alguns outros efeitos colaterais. Haja cavalos no motor!

Um novo amigo a serviço 
da Zona Leste na Câmara

Morador há vários anos 
no Parque Primavera (o 
mesmo bairro onde reside 
o prefeito Dr. Eloísio), o 
vereador e médico pedia-
tra dr. José Maria Vieira 
(PMDB) disse que vai dar 
total prioridade às gran-
des reivindicações da Zona 
Leste.

DROGARIA DOM BOSCO       
DO MAGU

RUA CEL. VÍRGILIO SILVA 2966  * DOM BOSCO * FONE: 3715-4588

RUA CEL. VÍRGILIO SILVA 4.077 * C. ALVORADA * FONE: 3713-4546

Nós cuidamos de você!! — São 627!
— Impressionante! Esse e o 
numero exato de ovelhas do 
meu rebanho. Pode escolher 
uma, ela e sua!

A loira olhou com atenção to-
das aquelas ovelhas macias e, 
depois de muito acaricia-las, 
selecionou uma e a estava le-
vando para o carro quando o 

pastor chamou:
— Moça! Se eu adivinhar a 
cor original do seu cabelo, a 
senhora devolve o meu ca-
chorro?

HUMOR



5Poços de Caldas, 1ª quinzena de Fevereiro de 2013 - Nº 128Tribuna da Zona Leste POLÍTICA

Cirurgião Dentista
Clínica Geral  -  Adultos e crianças

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662

 3721-8077
Consultório: Rua Piauí 529 - Poços de Caldas, MG

WILSON RIBEIRO
Nas últimas eleições muni-
cipais, o Dr. Eloísio e Nizar 
venceram a disputa com fol-
ga. Se quisessem, poderiam 
governar a cidade sozinhos, 
pois o PT só tinha se coli-
gado com o pequeno PRTB. 
No entanto, os dirigentes 
optaram pelo bom senso e 
fi zeram uma ampla coali-
zão com os antigos com-
panheiros que estiveram 

em outras chapas durante a 
disputa - o PMDB, o PTB 
e agora o PSD. Repetem 
em nível municipal a ampla 
aliança que dá sustentação à 
presidenta Dilma Rousseff. 
A decisão foi duramente cri-
ticada pelo deputado Carlos 
Mosconi, que não gostou de 
ver os seguidores de Geral-
do Thadeu apoiando a nova 
administração.
O dr. Eloísio está coberto de 

razão. Numa democracia, 
a coalizão de forças seme-
lhantes é a melhor forma 
de se alcançar um objeti-
vo comum - que no caso 
é o progresso de Poços de 
Caldas. O confronto não 
é muito bom neste tipo de 
situação, já que isso não é 
um jogo e o que realmente 
está em jogo é o desenvol-
vimento do município. Este 
negócio de torcer para que 
a ou b se ferrem para que c 
aproveite a situação é muito 
ruim, pois ninguém ganha 
com isso. Com a coalizão, 
soma-se forças para que os 
problemas sejam resolvidos 
mais facilmente. A eleição 

 Xerox  
 Papelaria
 Material Escolar
 Encadernação 
 Plastifi cação 
 Presentes

 Qualidade  Variedade  Economia

COMERCIAL MULTIPEL
MATERIAL ESCOLAR DE PRIMEIRA LINHA!

Sempre boas
 razões para você se tornar 

um 
cliente Multipel

Av. José Remígio Prézia 
747 * Fone 3713-5252

já passou. O que importa 
agora é no bem estar da Po-
ços de Caldas - de todos que 
vivem nela e por ela. Quem 
queria briga, está decep-
cionado. Isso, obviamente, 
enfureceu o Dr. Mosconi 
que está m”pê” da vida com 
Geraldo Thadeu, Waldir 
Miguel e outras lideranças 
que estão apoiando a nova 
administração.
Este é um bom começo e 
um bom sinal emitido pela 
nova administração munici-
pal de Poços de Caldas.

Dr. Eloísio escolhe coalizão, ao invés do confronto Paulo Tadeu conquista 
presidência da Câmara 

O ex prefeito Paulo Tadeu 
da Silva D’Arcádia conquis-
tou a presidência da Câmara 
Municipal. Com 8 votos a 7, 
venceu a dra. Regina Cioffi , 
que representou a oposição 
(3 do PSDB, 3 do DEM e 
ela própria, do PPS). E este 
deverá ser o placar mais 
constante nas próximas vo-
tações desta legislatura que 
assume na primeira semana 
após o carnaval.
Paulo Tadeu contou com o 
apoio dos 2 vereadores do 

PSD, 2 do PMDB e 1 do 
PTB.
Paulo Tadeu surpreendeu 
e está adotando um estilo 
mais conciliador - apesar de 
não ter aberto muito espaço 
no comando das comissões 
para os representantes da 
oposição. Esta mudança 
também está em sintonia 
com os rumos adotados pelo 
Executivo. O Dr. José Maria 
(PMDB) é o secretário e o 
Dr. Rogério (PSD) é o vice 
presidente.
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GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000  - (35)3722-1299

78 GUIA POÇOS DE CALDAS  W  2013

Cidade Pop. 2011 PIB 2009 PIB >hab Frota 2010
Habit. 
>Veíc.

Poços de Caldas 153.725 2.818.456, 18.609, 84.844 1,81
Brasil 192.376.496 3.031.864,000, 15.240, 61.014.812 3,04

Minas Gerais 19.728.252 282.522.000, 14.233, 6.557.838 2,92

Albertina 2.919 50.196 16.923 1.001 2,91

Alfenas 74.297 1.001.016 13.435 32.084 2,29

Andradas 37.600 410.986 11.315 18.262 2,03

Bandeira do Sul 5.372 30.816 5.820 1.805 2,95

Botelhos 14.920 142.064 9.294 5.364 2,78

Caldas 13.700 129.196 8.915 4.830 2,94

Campestre 20.696 235.974 11.312 9.670 2,82

Divisa Nova 5.780 46.466 8.003 1.371 4,20

Guaxupé 49.430 1.161.273 23.455 24.099 2,05

Itajubá 91.159 1.298.234 14.468 34.803 2,60

Machado 38.981 620.310 15.861 14.973 2,58

Pouso Alegre 130.615 2.563.771, 20.033, 65857 1,98

Três Corações 73.339 1.360.804 18.178 21.990 3,58

Varginha 123.081 3.046.304, 25.013, 62.439 1,97

Poços de Caldas e região: inforMações eConôMiCas e esTaTísTiCas - 2012

Rua Manoel Santos Martins, 155 - Jd. Country Club
 e-mail: renisedonatti@gmail.com

( (35) 3722-4507  > 3714-3794

Certeza de bons negócios

GM COSTRA TRANSPORTES » Matriz: Av. Alcoa, 4.000 - (35)3722-1299
Poços de Caldas, MG

78 GUIA POÇOS DE CALDAS  W  2013 ESTATÍSTICAS / POPULAÇÃO E ECONOMIA

Transportar o progresso de Poços de Caldas é o 
nosso maior orgulho!

Wilson Ribeiro
O prefeito dr. Eloísio do 
Carmo Lourenço, em en-
trevista exclusiva à TZL, 
garantiu que as obras atual-
mente em execução em 
diversos bairros da região 
não serão interrompidas em 
virtude da grave crise fi nan-

ceira enfrentada pela Pre-
feitura. Dentre estas obras, 
as principais são as creches 
do Dom Bosco e Estância 
São José, a Praça do Jd. 
Itamaraty, além da UPA 24 
horas. Segundo ele, os re-
cursos fi nanceiros para a 
execução delas já estão ga-

rantidos e ele considera que 
todas são indispensáveis 
para a manutenção da quali-
dade de vida da população.
Dr. Eloísio informou que de 
todas estas obras, a primeira 
a ser entregue será a Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA 24 Horas), no bairro 

José Carlos (atrás da Dele-
gacia). Ele disse que a UPA 
está com mais de 90% das 
obras concluídas, faltando 
apenas o equipamento e 
o comissionamento, além 
da locação das equipes de 
atendimento. “Quando esti-
ver funcionando, a UPA vai 
trazer uma grande melhoria 
no sistema local de saúde 
pública. Além de desafogar 
o atendimento na Policlí-
nica, vai agilizar o atendi-
mento na Santa Casa e no 
Hospital Santa Lúcia, que 
recebem os casos de emer-
gência e urgência em Poços 
e cidades vizinhas”, relatou 
o novo prefeito.

TRÂNSITO
Dr. Eloísio disse que o trân-
sito é um dos piores pro-
blemas da Zona Leste em 
virtude das defi ciências das 
ruas e avenidas que cortam 
a região – principalmen-
te a Cel. Virgílio Silva e a 
José Remígio Prézia. “A 
Prefeitura está contratando 

Prefeito garante continuidade das obras na Zona Leste

uma empresa especializada 
em Engenharia de Tráfego 
que virá à cidade para fa-
zer um minucioso estudo e 
um diagnóstico da situação. 
Depois, vai processar o da-
dos e sugerir as melhores 
soluções para cada caso. 
Antes disso, não vamos 
promover nenhuma inter-
venção, já que quando não 
há uma análise profunda 
de uma situação, os efeitos 
colaterais são muito piores 
do que o próprio problema. 
Sabemos que temos que en-
contrar uma solução para a 
Cel. Virgílio Silva, que está 
com um tráfego pesado e 
completamente estrangula-
da. Assim que tivermos em 
mãos estes estudos, vamos 

implantar urgentemente as 
soluções apontadas”, desta-
cou o prefeito.

OUTRAS OBRAS
O novo chefe do Executivo 
disse que a Prefeitura está 
sem condições fi nanceiras 
de iniciar qualquer obra e 
que a atual administração 
ainda está fazendo os levan-
tamentos necessários para 
apurar a realidade opera-
cional da instituição. Antes 
disso, só intervenções emer-
genciais, como a operação 
tapa-buracos e contenções 
de encostas. Simultanea-
mente, o prefeito disse que 
vai correr atrás de recursos 
junto aos governos do Esta-
do e federal para atender às 
necessidades mais urgentes.

Padaria e mercearia

Di Prima
Pães, bolos, tortas, 
doces & salgados e 
sobremesas.
Biscoitos

 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Agora com 
deliciosos 
lanches

Rua Cel. Virgílio Silva 1.840 ||| Tel. 3713-1948  Cel. 9130-2685 - Próximo ao CSU

OBJETOS ANTIGOS EM 
GERAL:

» Rádios e vitrolas
» Discos de vinil

» Louças, talheres e panelas
» Porcelanas e cerâmicas
» Utilidades domésticas

» Relógios e despertadores
» Brinquedos

» Chaveiros e souvenirs
Tudo isso e muito mais. Venha 

conhecer nosso acerrvo
Compra e venda 

de objetos antigos

UPA SERÁ INAUGURADA EM JUNHO
O prefeito disse que a obra mais importante atualmente 
realizada na região, a UPA 24 horas, vai ser inaugurada 
em junho. Vai aliviar o sistema local de saúde e dar mais 
tranquilidade à população com um atendimento de alto 
nível e rapidez.

Dr. Eloísio: crise fi nanceira da Prefeitura não vai prejudicar obras na Zona Leste

Campeonato Mineiro / Chevrolet 2013:
Por Poços de Caldas e pela Caldense
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O MELHOR FRANGO FRITO DA CIDADE!

Self Service > R$ 7,00 / Feijoada > R$ 8,00

O Bar Du Urutu também tem o 
melhor restaurante self service 

da região!
Cardápios variados. Qualidade 
e higiene impecáveis todos os 

dias.
Feijoadas aos sábados.

Rua Cel. Virgílio Silva 3412 - Dom Bosco  3713-3745

WILSON RIBEIRO
Depois de um longo período 
de tranqüilidade, o número 
de assaltos e arrombamentos 
aumentou consideravelmen-
te nos bairros da Zona Les-
te. Vários estabelecimentos 
foram atacados nas últimas 
semanas - a maioria por ele-
mentos menores de idade 
e desocupados que foram 
identifi cados e capturados 
pelas polícias civil e mili-
tar. Eles estão vendo agora 
que o crime não compensa 
e que a Polícia está melhor 
preparada para dar respostas 
rápidas e fulminantes aos 
seus crimes, colocando-os no 
xilindró pouco tempo depois 
dos ataques.
O caso mais recente foi na 
pagadoria Caixa Aqui que 
fi ca em frente ao terminal da 
Zona Leste. Na tarde da últi-
ma terça-feira, por volta das 
cinco horas, dois elementos 
entraram no estabelecimento 
e anunciaram o assalto. Um  
dois clientes, ao perceber 
o assalto, fugiu e imediata-
mente acionou a PM. En-
quanto isso, eles obrigaram 
todos aqueles que estavam 
no local a deitarem no chão e 

pegaram o dinheiro que esta-
va nos caixas. Rapidamente, 
várias viaturas foram aciona-
das e os bandidos nem con-
seguiram escapar. Um deles 
foi capturado no parquinho 
da Rua Acácia, no bairro São 
João. O outro conseguiu es-
capar ao se embrenhar por 
dentro do ribeirão da Serra, 
mas já está identifi cado e sua 
captura é questão de pouco 
tempo. O dinheiro roubado 
foi recuperado e os jovens 
bandidos encaminhados às 
autoridades competentes. 
Como são menores de idade, 
logo estarão soltos novamen-
te, praticando novos crimes 
semelhantes.
Poucas semanas antes, a 
pagadoria do bairro Dom 
Bosco também já tinha sido 
assaltada. E, de forma se-
melhante, a rápida ação da 
Polícia Militar resultou na 
captura dos meliantes - que 
também eram menores. Por 
causa do assalto, o sr, Lúcio 
(dono da pagadoria), resol-
veu fechar as portas da loja, 
complicando a vida de cente-
nas de pessoas que todos os 
dias lá pagavam suas contas 
e boletos bancários. “Esses 

moleques bandidos são uns 
fi lhos da ... Agora está mais 
difícil para a gente pagar as 
contas. Eles deveriam entrar 
na guasca para aprender a 
respeitar o que é dos outros 
e dar valor no trabalho”, rela-
tou um cliente da pagadoria.
Poucos dias antes, quem foi 
vítima dos moleques ban-
didos foi o Celinho do es-
tacionamento. Ele tem um 
bazar no Jd. Filadélfi a, que 
é tocado por sua esposa e 
que foi assaltado dias antes 
do Natal. Avisado, imedia-
tamente ele saiu no encalço 
dos jovens bandidos. Pegou 
um deles nos altos da Estân-
cia São José. Recuperou par-
te do roubo e deu uma coça 
no marmanjo que agora deve 
pensar duas vezes antes de 
roubar novamente.
O Saulo do Lava Jato, no 
Dom Bosco, também foi as-
saltado recentemente, assim 
como a padaria Panini D’Itá-
lia e vários outros estabeleci-
mentos comerciais. Em quase 
todos eles, os crimes foram 
cometidos por menores e 
estão relacionados à com-
pra de drogas. Este aumento 
deste tipo de casos preocupa 
a todos, pois pode ter desdo-
bramentos e conseqüências 
imprevisíveis. “O problema 
é que os menores não podem 
trabalhar - mas podem roubar 
e cometer uma série de cri-
mes. É preciso rever o Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente para que eles aprendam 
a trabalhar desde cedo - como 
ocorria antes e que hoje é 
proibido”, destacou um em-
presário do Jd. Hortênsias.

M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O

 3722-3167
Rua Paissandu, 69 - Dom Bosco

 Cimento 

 Areia  e Brita 

 Tijolos e Telhas

 Ferragens & Ferramentas

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

SALES & SOUZA

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

Caixa Econômica Federal

Financie suas compras

BAR DO MARQUES
O ponto de 

encontro dos bons 
amigos

3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

Drª Cleila . A. Salles
CRO: 33.777

Especialista em D.T.M. e Dor  OroFacial

R. Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo   3721-4412
R. Paraíba 723 - Centro  3721-5900 | ortosalles@hotmail.com

Ortodontia Corretiva e Preventiva. Ortopedia
 Facial - Disfunção da ATM Clínica Geral. 

Endodontia (canal).  Obturações. Implantes.

CONVÊNIOS: Climepe, IASM, DMAE, DME, 
Interodonto,  Sul América, OdontoPrev

ODONTO SALLES:
21 ANOS 

CONSTRUINDO 
LINDOS SORRISOS. 

1100 CASOS 
ORTODÔNTICOS 

RESOLVIDOS

Dr. Cléber A. Salles
CRO: 18.234 

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial

Drª Simome L. Martins
CRO: 39.306

Especialista em Endodontia (canal)

Aumenta o número de assaltos à na região
Os moradores dos residenciais Novo Horizon-
te, Araucárias e adjacências participaram, 
na noite da última quinta-feira (24), da as-
sinatura da ordem de serviço para início das 
obras do complexo da Praça dos Esportes e 
da Cultura (PEC), que integra o Programa de 
Aceleração do Crescimento 2, do Governo 
Federal.
Serão investidos R$ 2.438.379,90 na estru-
tura física e equipamentos, com recursos 
do Governo Federal e contrapartida do 
município, em uma área de 3 mil m2, no 
bairro Itamaraty V. A obra, orçada em R$ 
1.850.000,00, está sob a responsabilida-
de da BM Engenharia Ltda. e o prazo de 
execução é de 180 dias. O projeto foi apre-
sentado pela diretora do Departamento de 
Desenvolvimento Urbano da Secretaria de 
Planejamento, Adriane Matthes, que ressal-
tou a importância da obra para a qualidade 
de vida dos moradores. Durante o período 
de obras, serão realizadas reuniões mensais 
com os habitantes sobre a utilização do local.
O prefeito Eloísio do Carmo Lourenço assinou 
a ordem de serviço, juntamente com o repre-
sentante da empresa contratada, Rodrigo 
Costa Batista e a secretária interina de Proje-
tos e Obras Públicas, Cibele Melo Benjamim. 
“O projeto que estamos apresentando hoje é 
mais uma das iniciativas do Governo Federal. 
É um orgulho enorme para esta comunidade 
que, a partir de agora, vai ter um local para 
as crianças, área de lazer, pista de caminha-
da, academia de ginástica, parquinho, qua-

Começam as obras da PEC
dra coberta, salas de convivência, biblioteca 
e teatro”, a� rmou o prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço. Também participaram do evento o 
vice-prefeito Nizar El-Khatib e vereadores.
O local terá cineteatro/auditório de 60 lu-
gares, telecentro, biblioteca, salas multiuso, 
Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), pista de skate, jogos de mesa, espaço 
para crianças, quadra coberta, equipamen-
tos de ginástica, kit básico esportivo e pista 
de caminhada.
A Praça dos Esportes e da Cultura faz parte 
do Eixo Comunidade Cidadã do PAC 2. O ob-
jetivo é integrar num mesmo espaço físico, 
programas e ações culturais, práticas espor-
tivas e de lazer, formação e quali� cação para 
o mercado de trabalho, serviços sócio-assis-

tenciais, políticas de prevenção à violência 
e inclusão digital, de modo a promover a 
cidadania.

ÁGUA
O prefeito Eloísio do Carmo Lourenço tam-
bém destacou que o problema de falta 
d’água, que prejudicava os moradores do 
local, já foi resolvido.  “Temos que dar o 
crédito à equipe do DMAE, que entendeu e 
atendeu a nossa proposta, trabalhou muito 
e conseguiu solucionar o problema”, disse o 
prefeito. Os moradores, que lotaram o centro 
comunitário do Residencial Novo Horizonte, 
reiteraram que não sofrem mais com a falta 
d’água. Eles também puderam fazer per-
guntas, tirar dúvidas e encaminhar suges-
tões e solicitações ao prefeito.
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Tiãozinho Hislander Vilela: 
um raro talento artístico na Zona Leste

Ao iniciar mais um mandato 
na Câmara Municipal de Poços 

de Caldas, rea� rmo meus 
compromissos e desejo aos nossos 
queridos concidadãos e eleitores  

que o ano de 2013 cheio de saúde, 
alegria e prosperidade !

VEREADOR PAULO 
EUSTÁQUIO

(PSD)

Um novo mandato e a mesma 
fi rmeza de sempre na Câmara de 

Vereadores!

WILSON RIBEIRO
O funcionário público mu-
nicipal aposentado Sebas-
tião Hislander Vilela é um 
artista nato, com múltiplos 
talentos. Já foi protético 
dentário, quando produ-
zia próteses que eram mais 
bonitas do que os próprios 
dentes dos clientes. Depois, 
decidiu ser funileiro lanter-
nista, quando deixava os 
carros avariados tão bonitos 
quanto os novos. 
Ao longo deste tempo, 
Tiãozinho sempre cultivava 
um hobby que cultiva até os 
dias atuais: a produção de 

miniaturas e esculturas de 
aviões, carretas, ônibus e 

automóveis. Tudo feito com 
o maior esmero e capricho. 
Com tanta perfeição que 
se percebe ser uma réplica 
perfeita, em escala redu-
zida, dos veículos que ele 
reproduz. Caprichoso, ele 
faz questão de cada detalhe 
- por menor que este seja. 
Por isso, ganha a admira-
ção e respeito do público 
em geral. Suas mais recen-
tes obras são as réplicas de 
dois jatos comerciais - um 
Airbus A330 da TAM e um 
Boeing 737-800 da Gol. 
Ambos estão expostos na 
loja de miniaturas da Rua 
Marechal Deodoro.

Tiãozinho: capricho em cada detalhe de suas miniaturas

Boeing 737 - 800 da Gol e Airbus A350 da Tam

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

A volta
do diabinho
mais encapetado

de todos
os tempos!

pegando fogo
nas bancas!

©
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BANCO 70

BBS
APROVADO

ACROBACIA
FIOELOB

AVIELA
HAVERABC

MRASPAR
JADEALI

ZAMPARA
CONDESE

NOUTIL
TIARAII

CIRECEM
FASCINADO

Rede
fluvial da

região
Norte

Depres-
são entre

montanhas

Embala-
gem ecolo-
gicamente
incorreta

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

Parte larga
do chapéu
do mexi-

cano

Não existe
no telefone

celular

Tipo de rua
comum nas

favelas
cariocas

O animal
em fase de 
amamen-

tação

Cortar
rente o
cabelo 

(?) Momo,
figura do
Carnaval

Masculino
de “con-
dessa”

Dia (?):
aquele em

que se
trabalha

Matéria
verde

presa às
pedras

Enfeite de
cabelo em
forma de

arco

(?) Toledo, 
comedian-
te brasi-

leiro
Ernesto
Nazaré,
músico

brasileiro

Encantado; 
deslum-
brado

(?)-nasci-
do: bebê

Marcar (?): perder
oportunidade

A favor de Sílaba de
“rolo”

Autorizado;
permitido
A arte do

malabarista

Existir 

Pedra es-
verdeada

Iodo
(símbolo)
Editora
(abrev.)

Alagoas
(sigla)
A mim

(Gram.)

Tecla de TVs

As três
primeiras

letras

União (fig.)
Político da

Câmara
Municipal

Quarta
vogal

Grito de
dor (pl.)

Protege;
favorece 

E L O

3/sap. 4/cria — jade. 5/viela. 9/fascinado.

VARIEDADES
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BAR KATCHÓ

R .  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  -  3 . 0 0 9 
D o m  B o s c o    9 1 1 8 - 7 3 4 7

O Bar da Cleuza
No melhor ponto da Zona 

Leste, o lugar ideal para en-
contrar amigos e se divertir!

*Bebidas * Refrigerantes * Sucos e Vitaminas
* Salgadinhos * Doces e muito mais!

M O T O  T Á X I 
JUNINHO

9229-3649

Gente de Con� ança Fazendo Serviços de Con� ança

* SERVIÇOS GERAIS DE MOTO TÁXI *
> Entregas rápidas

> Serviços bancários e em repartições públicas
> Viagens para cidades da região

Linha Direta com a Rapidez!

Nutri Pet
Tudo para seu animal de estimação

Qualidade e ótimos Preços

Disk Ração  
3713-2678

Rua Cel. Virgílio Silva 1.538 - Vila Nova - Poços de Caldas

Agora com as premiadas 
rações Special  Dog e 

Special Cat

Av. Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes 410 - São João

DISQUE ÁGUA 3722-3322

O MELHOR PREÇO 
DA CIDADE

Galão de 20 lts ... R$ 6,00
Galão de 10 lts ... R$ 5,00


PROMOÇÃO IMPERDÍVEL:
A cada 10 galões, ganhe 1 

grátis
Agora também com garrafas de água mineral com gás, sem gás e com suporte!

Mais uma novidade: DELICIOSOS SUCOS COM VÁRIOS SABORES

Retratos da Zona Leste | Dom Bosco



VIDEO LOCADORA
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Acesse:

www. f lashv ideof i lmes . com.br
veja traillers,  lançamentos e confi ra nosso acervo !

Os mais desejados games 
do PS-3 estão aqui!

Coronel Virgílio Silva em 1985: antiga madeireira Coronel Virgílio Silva em 2001: muitas construções Coronel Virgílio Silva nos dias de hoje

Os dados citados pelo SINDIFISCO-MG no texto “A verdade sobre o choque de gestão em 
Minas”, publicado na Folha de S.Paulo em 13/1/2013, são o� ciais, retirados dos balanços 
do Estado, dos relatórios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do site da 
Secretaria do Tesouro Nacional, sendo encaminhados a essa secretaria pelos próprios 
estados. Dessa forma, nem mesmo o governo de Minas, na nota publicada em 18/1/2013 
deste jornal, contestou esses dados, limitando-se a apenas citar informações subjetivas, 
oriundas de contextos variáveis e fontes questionáveis.
A Standard & Poor’s, citada pela nota do governo do estado, deu ao Lehman Brothers 
uma classi� cação A no mês em que o banco faliu, segundo crítica do professor da Uni-
versidade de Princeton e colunista do The New York Times Paul Krugman. De acordo com 
informações da BBC, no ano passado, a agência de avaliação ainda foi condenada pela 
Corte Federal australiana por dar falsas informações sobre riscos � nanceiros para poten-
ciais investidores. O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS), citado pelo governo de Mi-
nas, também foi alvo de críticas de especialistas da área da saúde. Utilizar índices como 
IDSUS e Ideb de forma isolada não comprova qualidade dos serviços públicos, pois há 
contestações da e� cácia desses indicadores. Ainda, conforme relatório do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, ao contrário do que diz o governo do estado, não há 
universalização do ensino em Minas. Já sobre a con trução da Cidade Administrativa, 
como a Codemig é uma empresa controlada pelo Estado, os recursos da construção são 
dinheiro público.
Contudo, o que realmente contradiz o texto publicado é a realidade do Estado, como 
vive a população mineira que utiliza os serviços públicos e enfrenta as di� culdades cau-
sadas pelo descaso do governo de Minas, o que pode ser facilmente comprovado com 
uma simples visita a Minas Gerais, percorrendo os diversos locais por onde esteja o nos-
so povo. 
Leia mais sobre a verdade do choque de gestão em Minas no www.sindi� scomg.org.br.

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS:
CHOQUE DE GESTÃO É TAPEAÇÃO

COMUNIDADE
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Coringão: só alegria - Vai Curintia & é nóis!
O ano de 2012 vai ser ines-
quecível para os corintia-
nos. Sem dúvidas, o melhor 
dos anos da história do time: 
ganhou a Libertadores, o 
Campeonato Paulista e o 
melhor de tudo: o Mundial 
de Clubes, detonando o rico 
e poderoso Chelsea da In-
glaterra. E os maiores corin-
tianos de Poços de Caldas 
-  o comerciante Cairbar e 
o deputado Geraldo Thadeu 
comemoraram a conquista 
em alto estilo. Junto com 
toda a família, eles assisti-
ram ao jogo, viram a vitória 
que veio com a cabeçada 
de Guerrero e depois foi só 
alegria. Até a EPTV foi re-
gistrar o momento único na 
casa de Cairbar, no bairro 
Dom Bosco. Vai, Coringão!

No � nal do ano passado, a farmácia 
DrogaVida realizou o sorteio de um 
aparelho de som Entre Seus clientes. 
A feliz   ganhadora se chama Daniela 
M. Martins Faria, moradora da Coronel 
Virgílio Silva, no bairro Vila Nova. Ela é 
tecnica em enfermagem e disse que 
� cou muito feliz em ser sorteada. Mui-

Bar do Tomate
Onde os amigos se encontram

R .  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  -  1 9 8 9
 3 7 1 3 - 3 4 0 9

Todos os dias, muita alegria, bebidas , 
salgadinhos e  refrigerantes

Todos os dias, muita alegria, bebidas , 

Aos Domingos 
Frango-Assado.

o melhor preço 
da região!

Droga Vida entregou 
microsystem a ganhadora

to9 emocionada com o brinde, ela des-
tacou: “Obrigada e felicidades a todos 
da Farmácia Drogavida, que são super 
gente � na”.  O proprietário da farmá-
cia, Oswaldo, disse que neste corrente 
anos, outras promoções semelhantes 
deverão ser realizadas, contemplando 
seus clientes.

Márcia entrega o microsystem à feliz ganhadora Equipe da EPTV Sul de Minas acompanhou a decisão com Cairbar e família

DR. M. ELISEU TOGNI

Rua Rio Grande do Sul  1177, 1º and. Sala 3
 3722-3511

Atuação em causas previdenciárias, trabalhistas, 
família, cíveis. Ações em Direito Administrativo, 

Tributário, Comercial, Internacional

Mecânica Geral - Injeção eletrônica - Troca de Óleo
O tratamento que seu carro merece

Maicon

 3715-6533 * 9919-7083
Rua Cel. Virgílio Silva  3735 - Dom Bosco / Chácara Alvorada

Shoping Car
orionH

Sérgio do Pampa é eleito con-
selheiro do DME

É campeão - Cairbar, sua família e o deputado Geraldo Tadeu comemoram a vitória do Corinthias sobre o Chelsea

COMUNIDADE

O empresário e presidente 
do diretório local do PSD, 
Sérgio Krizanski (o popu-
lar Sérgio do Pampa) foi 
escolhido para integrar o 

Conselho de Administração 
da DME Participações (que 
comanda a empresa). A pos-
se foi na última sexta-feira, 
dia 1º de fevereiro.

Os conselheiros Sérgio do Pampa e Volney do Lago
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Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

 9106-5889

Cortes de cabelo 
em geral.

Asseio, higiene e 
bom gosto

SALÃO DO TININHO

DEL REY
Mecânica e  Funilaria

Av. José Remígio Prézia 1259
Santa Rosália

 3722-8496

Luiz / Toran

Coloque aqui o seu anúncio classi� cado. É gratuito (máximo: 3 linhas)
Por telefone: 3713-2642   ***   E-mail: class.tzl@gmail.com

CHAVEIRO NETO CHAVES
Serviços de chaves em geral, r.Cel. 
Virgílio Silva,1488 3715-9630 / 9117-
0035

--------------------------------------
LELÉ CARIMBOS

Rua Barão Campo Místico, 186 esq. Tra-
vessa Santa Cruz. 3714-7864

---------------------------------------------
FILMADORA DIGITAL

Vende-se � lmadora / câmera digital. 
Novinha em folha. R$ 100,00. 

Tratar: 8875-9987
---------------------

KIMONOS PARA JUDÔ:
Vendem-se 3 kimonos para prática de 

judô. Tamanho pequeno. Preço especial. 
TRATAR COM VÂNIA: 3713-2642

------------------
CARNAVAL

MUZAMBINHO, LOTAÇÃO VAN. 
3712-1346/  9125-8517 / 9116-251

Negócios & Oportunidades Serviços

LIMPA-SE
Terrenos em geral. Cuido de hortas e 

pomares. Tr. 9198-6774 com o popular 
Paulo Leiteiro.

--------------------------------------------
LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA

Limpa-se caixas de água, pisos, obras, 
etc. Serviço pro� ssional. Tratar com Jean 
-  8824-2122

-----------------------------------
CASEIRO

Jovem casal procura vaga de caseiro em 
chácaras / sítios. Tratar com Agnaldo: 

9717-0789
------------------------

CONSERTO VÁLVULA HIDRA
Conserta-se 3 meses garantia. 

3721-5736
-----------------------

LIGUE-ME
Super linda. Morena tatuada 1,70 alt., 

62kg de puro desejo. 24 anos. 
9171-4644/9705-2560

----------------------------
DROGARIA

Em Poços de Caldas, vendo motivo 
mudança. (35)8872-2045-

----------

ESCORT GL 98
R$ 6.900,00 vendo/troco carro – valor. 

Tr. 8808-2033
--------------------------------

FORD KA 2007
Vendo. Cor prata, 2º dono, 36.000 km, 

R$15.500. Tr. 9910-8599
-------------------------------------

FUSCA ITAMAR
FUSCA 94. Verde, R$7.500. Tr. 9977-8522
-----------------------------

GOL GL 95 1.6
Motor CHP, R$ 8 mil, prata. Tr. 3714-

6408 / 8835-3471
-------------------------

SUPER OFERTAS
SANTANA GLS - 91 -

Super conservado. Lindão R$ 7.000,00
YBR - 2002 

Moto da hora. Documentos 2013 pago 
R$ 3.000,00 

GOL 96  1.0 MI COM KIT 
Motor 1.6 dos bons. Super econômico. 
Preço da hora: R$ 9.000,00

IMPERDÍVEL!!
Besta 1999 - 12 lugares: R$ 18.000,00

FIAT 147 - LINDÃO
Motor 1.3. Lataria e mecânica 100%
R$ 3.000,00 Tratar: 8875-9987

Veículos

DUAS CASAS NO DOM BOSCO
Vendo. R$170mil. Tr. 9123-8973
----------------------------------

ESTÂNCIA SÃO JOSÉ
Casa, 2q., R$110mil. V/T p/ chácara c/ 

casa. 3712-8227
-----------------------

TERRENO NO DOM BOSCO-
540m2  - R$ 150.000,00 3713-1054 - 

Daniel 
-----------------------------------

JD.HORTÊNCIA
VENDO. casa lindona com 3 qtos. (1 
ste.), gar. (2), R$250mil. Tr. 9811-

8568/9212-6264

Imóveis

Av. José Remígio Prézia 1185 - Tel. 3714-1103
Em frente à Casa do menor

Veículos de procedência -  Todas as marcas
Várias opções de fi nanciamento

VISITE-NOS E FAÇA UM ÓTIMO NEGÓCIO!

ESTACIONAMENTO PRIMOS

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO 
DE DOCUMENTOS

BARBOSA & BERTOLUZZI LTDA., empresa devi-
damente inscrita no CNPJ sob o nº 09.648.497/0002-04, 
estabelecida à Av. Francisco Salles, 710, centro na cidade 
de Poços de Caldas, MG, declara para os devidos fi ns que 
o seu Alvará de Licença e Funcionamento expedido 
pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas foi extra-
viado.

Rua Cel. Virgílio Silva, 4.077- Chácara Alvorada (em frente ao Edmundo Cardillo)
DISK ENTREGA * 9807-7391

ALVORADA LANCHES

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

2013
Tudo Novo no Alvorada Lanches.

Venha se deliciar com nossas 
novidades!

Zona Leste 
ganha seu 
primeiro 

antiquário

Há cerca de um mês, co-
meçou a funcionar da Rua 
Coronel Virgílio Silva, bem 
ao lado da igreja da Congre-
gação do CSU, o primeiro 
antiquário da região. O em-
preendimento é tocado pelo 
jovem empresário Júlio, da 
Coronel Beer. Há muitos 
anos é um apaixonado por 
objetos antigos. Vem for-

mando seu acervo que agora 
está aberto ao público. Na 
nova loja se encontra todas 
as espécies de antiguidades  
relógios, rádios, vitrolas,  
discos de vinil, louças, por-
celanas, vasos, talheres, etc. 

Muitos destes objetos são 
para exposição ou coleção, 
mas muitos aoutros estão en 
funcionamento e ainda po-
dem ser usados.
 Vale a pena fazer uma visita 
cultural.

Júlio da Route 66: compra e venda de objetos antigos

NEGÓCIOS
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Lanchonete e Restaurante 

Rua Cel. Virgílio Silva 2692 - Dom Bosco

Almoço de 
Segunda a Sábado

Marmitex
R$ 6,50

Entrega grátis no Dom Bosco e 
adjacências

3712-0752    35 8822-5105

DO WILL IAM

1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - SHOPPING POÇOS DE CALDAS1 - AV. JOSÉ REMÍGIO PRÉZIA 683- POÇOS DE CALDAS, MG
RES ERVAS E INFORMAÇÕES: 3722-6379 FAX: 3712-9064 2 - SHOPPING POÇOS DE CALDAS

Você merece este 
prazer!

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA. CLÁUDIA / DR. JÚNIOR

Rua Cel. Virgílio Silva 3.021 - Dom Bosco   3713-4841

Ter um lindo 
sorriso é 
mais fácil 

do que você 
imagina!

Clínica geral   Ortodontia Adultos e crianças  Prótese � xa e móvel

O pagamento em cota única 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) terá des-
conto de 8%.  A distribuição 
dos carnês será iniciada até 
o fi nal do mês de fevereiro 
e os vencimentos ocorre-
rão em datas escalonadas, 
a partir do dia dez de abril. 
Já o pagamento parcelado 
também terá início em 10 
de abril e será feito em oito 
parcelas, até o mês de no-
vembro.
O desconto de 8% para pa-
gamento à vista foi aprova-
do pela Câmara e publicado 
por meio da Lei 8.893, de 18 
de janeiro, em conformidade 
com as diretrizes da Lei Or-
çamentária para o exercício 
de 2013. Já os valores foram 
atualizados através do de-
creto 10.733, de dezembro 
de 2012. O IPTU foi calcu-
lado com base nos valores 

utilizados no lançamento 
do imposto do ano passado, 
atualizados monetariamen-
te. Foi adotado o índice de 
infl ação apurado no perío-
do (IGP-M), que equivale a 
8,07% .
Ao todo, 73.090 carnês se-
rão distribuídos. De acordo 
com o secretário de Fazen-
da, Edalmo Porto Rangel, 
a previsão de arrecadação 
com o IPTU em 2013 é de 
aproximadamente R$ 27 
milhões. São recursos livres 
que podem ser investidos 
em diversas áreas.
“No ano de 2000, a Prefei-
tura emitiu 55 mil carnês. 
Este ano, serão distribuídos 
mais de 73 mil carnês, o 
que demonstra que a cidade 
cresceu muito. Desta for-
ma, cresceu também a ne-
cessidade de ampliação dos 
serviços oferecidos, como 

postos de saúde, escolas, 
pavimentação, enfi m, um 
conjunto enorme de despe-
sas. Para isso, temos que ter 
recursos e o IPTU é uma das 
nossas fontes mais impor-
tantes”, explica Rangel.
Neste sentido, o secretário 
solicita que os contribuintes 
mantenham o pagamento 
em dia e, se possível, apro-
veitem o desconto de 8% 
para pagamento à vista. Ele 
ressalta, ainda, que a Prefei-
tura fi rmou convênio com a 
Caixa e o pagamento poderá 
ser feito também nos corres-
pondentes bancários. “Al-
guns funcionam, inclusive, 
aos fi nais de semana, para 
comodidade dos contribuin-
tes”, informou. Praticamen-
te todos os bancos receberão 
o IPTU.
Dívida ativa
O secretário alerta que, nes-
te ano, a administração mu-
nicipal não deve conceder 
anistia aos contribuintes que 
estão em débito com a Pre-
feitura. Além disso, a Procu-
radoria Geral do Município 
já está encaminhando noti-
fi cações extrajudiciais para 
os devedores, para que com-
pareçam ao setor de Dívida 
Ativa.
O prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço já havia anuncia-
do maior rigor na cobrança 
das dívidas e reiterou que 

o governo municipal não 
disponibilizará a opção de 
anistia para os contribuintes 
em débito. Por outro lado, 
segundo o secretário de Fa-
zenda, o setor de Dívida Ati-
va oferece diversos planos 
de parcelamento. “É muito 
importante que aquelas pes-
soas que tenham dívidas de 
outros anos procurem a Pre-
feitura, para negociar e par-
celar os valores”, lembra. 
A coordenadora da Divisão 
de Cadastro Imobiliário, Va-
léria Poloniato de Oliveira, 
destaca que os contribuintes 
que contêm débitos inscritos 
em Dívida Ativa recebem 
avisos nos próprios carnês 
do IPTU.
Aposentados
A coordenadora também 
alertou que aposentados que 
recebem até 300 UFMs (o 
equivalente a R$ 861,00) e 

IPTU terá desconto de 8% para pagamento à vista
tiverem apenas um imóvel, 
no qual residam, podem re-
querer o benefício de redu-
ção de 50% do IPTU. Os in-
teressados devem se dirigir 
ao setor de Cadastro Imobi-
liário da Prefeitura, que fun-
ciona na Rua Minas Gerais, 

651 (ao lado da garagem do 
prédio central), até 30 dias 
após o recebimento do car-
nê. Os aposentados preci-
sam trazer comprovante de 
renda, comprovante de resi-
dência e cópia do RG, além 
do carnê do IPTU.


