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r. Cel. virgílio silva 1.488
Em Frente o Bretas Zona leste

3715-9630
9117-0035

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!!!!

Fralda descartável 
QBaby 
Pct. econômico > 

R$ 9,95
Bolacha recheada 
Boa Vida 
130 g > R$ 0,68

R$ 9,75

Arroz Chaminé 
Tipo 1 

Pct. 5 kg  
R$ 0,95

Molho de to-
mate Spesso ou 

Petiti
 340 g  

Bolacha recheada 
Passatempo
130 g  

12 anos servindo à Zona Leste            www.t-zl.net    |   tzl@oi.com.br

12 anos de luta pela Zona leste
A primeira edição da Tribuna da Zona Leste circulou em 
março de 2001. Como está escrito em seu editorial de fun-
dação, o objetivo maior e razão de existência do jornal é 
lutar pela melhoria da qualidade de vida na região; prover 
um veículo de comunicação para que seus moradores se 
integrem ainda mais e, acima de tudo, prover informações 
de qualidade e consistência aos seus leitores. 
Ao longo destes últimos 12 anos, muitas foram as lutas em 
defesa dos interesses da região das quais o jornal se empe-
nhou. Em muitas delas, importantes equipamentos públicos 
por muito pouco não foram desviados para outras bandas 
ou abandonados. Só para citar três exemplos claros: Sest/
Senat, Hospital da Zona Leste e UPA. Agora, vamos nos 
empenhar em outro embate: a manutenção do Paço Muni-
cipal nas confl uências da Zona Leste com a Sul, o que pode 
iniciar um virtuoso ciclo de desenvolvimento na região. Va-
mos continuar a luta por melhorias na Rua Coronel Virgílio 
Silva, a principal via comercial da região.
Comemoramos mais um aniversário, o que nos dá moti-
vação para continuar com os princípios que respeitamos 
desde a fundação.

REVOLUT ION
LOJA DE iNFORMÁTiCA - LAN HOUSE

( 8815-5393
RUA CEL. VIRGÍLIO SILVA 2233 (EM FRENTE AO TREVO DO SENAI)

vENDA EQUIPAMENTOs 
E sUPrIMENTOs DE INFOrMÁTICA

Super Promoção:
Fones de ouvido 
para PC & celular

Celular tipo IPhone

De r$ 25,00

R$ 169,00
De r$390,00 por R$ 12,00

Trânsito na 
cel. Virgílio 

silva cada vez 
pior

A Rua Coronel Virgílio 
Silva é a principal via co-
mercial da Zona Leste. No 
entanto, moradores, comer-
ciantes e pedestres sofrem 
com sua precariedade. Tre-
chos irregulares que se es-
treitam e se enlanguescem 
sem a menor lógica. Cal-
çadas cheias de buracos ou 
inexistentes. Cruzamentos 
perigosos. Mas o pior pro-
blema atual é o trânsito in-
tenso e falta de sinalização. 
Todos pedem urgentes pro-
vidências.

Obs* Na compra de 5 
molhos, leve 1 de brinde

R$ 1,50

Cesta Básica: r$ 53,98

muito carro para pouca rua: Cel. Virgílio Silva precisa de providências urgentes

Fábrica alemã vai investir r$ 100 milhões em Poços de caldas Página 6
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 Se estás deprimido, vives no passado. Se 
estás ansioso, vives no futuro. Para viver em 
paz, equilíbrio e harmonia é preciso viver no 

presente

lao Tzu

PÉROLAS DE SABEDORIA

“respeitem as mulheres. Elas são a metade 
da população mundial e mães da outra 

metade”

Gordon B. hinckley

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

osWaldo J. sandi  
  Era uma vez um grande barco 
que estava ancorado perto de 
uma praia. Na âncora que o 
prendia ao fundo do mar, entre 
as rochas, havia uma corrente 
de incontáveis elos que coope-
ravam entre si. Embora todos 
estivessem felizes por fazer par-
te daquele trabalho, um deles se 
encontrava insatisfeito naquele 
dia. O que lhe incomodava era 
o fato de ser tão minúsculo e 
igual a todos os outros. Sem-
pre que conversava com seus 
companheiros, dizia que era 
insignifi cante e que não tinha 
nenhuma posição importante 
naquela corrente. “Se, pelo me-
nos, estivesse ao lado da âncora, 
que era bem forte, ou ao lado do 
barco, que era bem grande, seria 
mais divertido”, murmurava o 
elo. “Mas estar ali, no monóto-
no meio da corrente, não é tão 
agradável”.
  No fi m de uma tarde, o elo 

descontente já havia formulado 
um plano para se partir para ou-
tros mundos. Esperou que todos 
fossem dormir e se desligou da 
corrente. O que ele não sabia é 
que o grande barco dependia 
igualmente de cada um dos 
elementos daquela âncora para 
se sustentar. E o elo que nunca 
havia conhecido a lei da gravi-
dade, afundou e fi cou sozinho 
nas profundezas do oceano e viu 
o seu querido barco ser levado 
pelas ondas e se perder por sua 
causa. Ele nada podia fazer.
  Às vezes pensamos que so-
mos insignifi cantes e inúteis. 
Deixamos de acreditar no que 
realmente poderia nos trazer 
felicidade. Temos duas esco-
lhas: estendemos as mãos uns 
aos outros para fi carmos fi rmes 
e seguir com o barco ou iremos 
nos enferrujar passivos no fundo 
do mar, vendo o tempo e a vida 
passarem, sem nada podermos 
fazer.

 Eu estou ao seu lado e sou 
aquele que nunca desacredita 
dos seus sonhos. Sou eu que 
às vezes altero seu itinerário, 
e até atraso seus horários para 
evitar acidentes ou encontros 
desagradáveis.
  Sim, sou eu que falo ao seu 
ouvido aquelas “inspirações” 
que você acredita que acabou 
de ter como “grande idéia”.
Sou eu quem te causa aqueles 
arrepios quando você se aproxi-
ma de lugares ou situações que 
vão te fazer mal. Sou eu quem 
chora por você quando você 
com a sua teimosia insiste em 
fazer tudo ao contrário só para 
desafi ar o mundo.
  Quantas noites passei á cabe-
ceira de sua cama velando por 
sua saúde, cuidando de sua fe-
bre e renovando suas energias.
Quantos dias eu te segurei para 
que você não entrasse naque-
le ônibus, carro e até avião? 
Quantas ruas escuras eu te guiei 
em segurança? Não sei. Perdi a 
conta. Mas isso não importa.
  O que realmente importa e o 
que me deixa triste e preocu-
pado é quando você assume a 
postura de vítima do mundo, 
quando você não acredita na 
sua capacidade de resolver 
os problemas, quando você 

aceita as situações como in-
solúveis; quando você para 
de ‘lutar” e simplesmente 
reclama de tudo e de todos, 
quando você desiste de ser 
feliz e culpa outra pessoa 
pela sua infelicidade; quando 
você deixa de sorrir e assu-
me que não há motivos par
a                                             rir, 
quando o mundo está repleto 
de coisas maravilhosas, quan-
do se esquece até de mim, seu 
anjo da guarda, aquele que 
Deus deu a honra de auxiliar 
nessa missão tão difícil que é 
viver e progredir.
  Já que me deixaram falar 
diretamente com você, gos-
taria de te lembrar que estou 
ao seu lado sempre, mesmo 
quando você acredita estar 
totalmente só e abandonado. 
Até nesse momento eu estou 
segurando a sua mão, eu estou 
consolando seu coração, eu 
estou te olhando, e por te amar 
demais, fi co triste com a sua 
tristeza, mas, como eu sei que 
você ‘’nasceu para brilhar, eu 
agradeço a Deus a oportuni-
dade bendita de te conhecer e 
cuidar de você, porque você 
é realmente muito especial.
 Seu anjo da guarda, que acre-
dita em você.

sussurros do espírito os elos da corrente

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

BAR DO MARQUES
O ponto de 

encontro dos bons 
amigos

(3712-4626 Rua Cel. virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

Parabéns ao jornal Tribuna da Zona Leste, afi nal 
12 anos é tempo sufi ciente para demonstrar a 
seriedade e compromisso com a comunidade.

Que por muito tempo continue a ser o meio de 
informação das conquistas e avanços de toda a 

população da Zona Leste, são os votos de

TZL

anos

ZEZÉ SCASSIOTTI
Vereadora PSDB

QUANDO É QUE UM  HOMEM MOSTRA 
QUE TEM PLANOS PARA O FUTURO?  
Quando compra 2  caixas de cerveja .
QUAL A DIFERENÇA ENTRE  UM HO-
MEM E UMA MANGA VERDE? 
A manga  amadurece  . 

POR QUE É QUE AS PIADAS  SOBRE 
LOIRAS SÃO TÃO CURTAS? 
Para que os  homens lembrem  . 

QUANTOS HOMENS SÃO  NECESSÁ-
RIOS PARA TROCAR UM ROLO DE PA-
PEL  HIGIÊNICO? 
Não sabemos, nunca  aconteceu an-
tes!!! 

POR QUE MULHERES CASADAS  SÃO 
MAIS GORDAS DO QUE AS  SOLTEIRAS? 
A solteira chega em  casa, vê o que 
tem na geladeira e vai para a  cama, 
a casada vê o que tem na cama e vai 
para a  geladeira. 

POR QUE É TÃO DIFÍCIL  ACHAR HO-
MENS BONITOS, SENSÍVEIS E CARI-
NHOSOS?  
Porque normalmente  eles já têm 
namorados . 

HOMENS... Não fi quem  tristes..
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ProteJa o seU diNHeiro!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  28/2/2013

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

R$ 13,90

Cerveja 
Kaiser 350 ml

Coca Cola - 
1 lt 

Esponja de aço Bombril

Detergente 
Minuano

Panceta 
(1ª 

qualidade)Linguiça Calabresa defumada 
R$ 4,99 R$ 7,99

R$ 1,49

R$ 1,39

Kg

 Kg

60g

Kg

500 ml

 2 litros

R$ 1,99

Amaciante 
Babysoft,

Maçã 
Kg 

R$ 3,79

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

uma churrasqueira 
elétrica.

Sorteio: 11 de março.
Boa sorte!!!!

ecoNoMia

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

Há 12 anos, pesquisa de preços orienta 
consumidores da Zona leste

Desde sua primeira edição, 
a Tribuna da Zona Leste rea-
liza uma pesquisa de preços 
dos principais itens de uma 
cesta básica em diversos 
supermercados da região. 
Como referência, sempre 
coloca dois representantes 
locais de redes de gran-
de porte (no caso, o Bretas 
Cencosud e o San Michel).
Com esta pesquisa, os lei-
tores podem fazer grandes 
economias na hora de fazer 
suas compras. Ao longo 
destes 12 anos, há casos em 
que a diferença entre o mais 
careiro e o mais barateiro 
superou a casa dos 30%. 
Ou seja, naquela ocasião, o 
leitor/consumidor poderia 
comprar por R$ 70,00 o que 
ele pagaria R$ 100,00 caso 
comprasse no local mais 
careiro.
Ao longo deste período, 
alguns donos de supermer-
cados criticaram a pesquisa 
por indicar apenas “marcas 

mais baratas”. No entanto, 
o jornal se baseia em pa-
drões estabelecidos por en-
tidades que regulamentam a 
comercialização (arroz tipo 
1, farinha de trigo especial, 
leite integral, etc). Obvia-
mente, nenhum comerciante 
vai querer “enfi ar” produtos 
suspeitos na sua clientela. 
Por isso, os preços coletados 
são de produtos normalmen-
te aceitos pela população e 
não há nenhuma manipula-
ção de resultados para favo-
recer quem quer que seja.
Nestes anos todos, foi pos-
sível observar que os super-
mercados locais venceram 
a maioria das pesquisas. 
Justamente por eles não te-
rem o mesmo tamanho e o 
mesmo número de itens de 

mercadorias dos grandões, 
eles conseguem praticar 
preços menores. Têm menos 
funcionários (a maioria é fa-
miliar) e têm menor áreas 
pagante de IPTU, dentre 
outras vantagens compara-
tivas.
Outra boa notícia é que nos 
últimos anos, muitos des-
tes supermercados locais se 
modernizaram e não fi caram 
nada a dever aos seus con-
correntes da área central. 
Como são perto das casas 
dos clientes, oferecem mais 
conforto e um atendimento 
mais personalizado - o que 
é impraticável em outras 
áreas.
Esta é uma contribuição que 
a Tribuna da Zona Leste 
oferece aos seus leitores e 
à rede comercial da região, 
numa forma de maior inte-
gração entre os dois lados 
do balcão. E deseja que isso 
contribua para tornar a Zona 
Leste ainda melhor.

retornável

laranja
R$ 0,49

super oferta

Cx. 1 dz 
(R$ 1,15 a unidade)

Supermercado

Arroz tipo 1 - 5 kg 4,79 8,99 4,19 9,49

Feijão Carioca - 1 kg 1,48 3,99 1,84 3,89

Açúcar Cristal - 5 kg 3,45 6,49 3,59 7,89

Sal refinado - 1 kg 0,29 0,99 0,25 1,09

1,05 3,19 1,05 3,38

1,39 3,59 1,59 3,75

Farinha de trigo - 1 kg 0,79 1,69 0,69 2,09

0,39 1,95 0,84 1,69

1,54 2,79 1,06 1,95

0,89 0,79 1,10 1,49

0,84 1,88 0,39 1,69

1,89 6,19 1,59 3,29

0,99 1,85 0,95 1,79

1,69 1,99 1,89 2,59

0,89 2,29 0,78 2,08

0,69 1,58 0,65 1,69

Pãozinho francês - 1 Kg 0,99 4,98 0,99 5,99

0,32 0,79 0,29 0,89

1,06 1,25 1,09 1,35

1,79 0,99 1,19 2,30

Absorvente higiênico popular 1,10 1,55 1,28 1,49

0,00 2,59 0,00 2,89

Sabão em pedra - 1 kg 1,50 3,85 1,68 3,89

Sabão em pó - 1 kg 3,60 4,35 2,99 3,79

0,40 1,18 0,29 0,89

0,78 1,35 0,76 1,48

1,39 2,09 1,09 1,85

0,78 1,39 0,44 1,29

36,76 76,60 34,54 77,94

San Michel 1 S. Michel 2 Bretas 1 Bretas 2

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$)

2001 2013 2001 2013

Comparação de pesquisas realizadas em 2001 e em 2013
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Rir é o melhor remédio

HUMor

da série “aproveitando o frete”
seMPre caBe Mais uM

Se você é daquelas pessoas que acha que os ônibus da Circullare estão superlotados, é bom 
dar uma olhadinha de como é a situação aí pelas redondezas antes de reclamar. Veja só 
como é o transporte coletivo urbano de passageiros lá pelas bandas da África sub-saariana.  
Como dá para perceber, a qualidade dos ônibus do empresário Flávio Cançado é nota 10.

duro na Queda
Um elefante que estava infes-
tado de formigas, saiu rolando, 
rolando, até que se viu livre 
das formigas... Sobrou só uma 
grudada no pescoço, ao que as 
outras que estavam no chão 
começaram a gritar: - Vai, vai, 
torce o pescoço dele!!!

inTelecTual
Dois ratos entraram num cine-
ma e foram direto para a sala 
de projeção. Roeram todo o 
rolo do fi lme. Terminado o jan-
tar, um perguntou para o outro: 
- Gostou do fi lme? - Não, gos-
tei mais do livro!

relÓGio aTrasado
A mulher comenta com o ma-
rido: Querido, hoje o relógio 
caiu da parede da sala e por 
pouco não bateu na cabeça da 
mamãe... E ele retruca: Pô, que 
sacanagem, maldito relógio. 
Sempre atrasado...

Turco Mão de Vaca
Dizem as mas línguas fofo-
queiras que turco não reparte 
nem o cabelo né... Pois o sr ha-
bib me impressionou ao sair de 
uma festa e colocar a mão no 
bolso de um garçom dizendo: 
isto aqui é para você tomar um 

uisquinho...Quando ele olhou 
tinha duas pedras de gelo no 
bolso dele......

PaPaGaio BeaTo
O louro mal chegou na casa 
do seu novo dono e começou 
a gritar:
- Sou uma piranha, sou uma 
sirigaita!
Ninguém sabia que ele viera 
de um prostíbulo. Aturdida, a 
boa senhora lembrou-se de que 
na casa do vigário havia tam-
bém um louro que passava o 
dia inteiro rezando imaginou 
que,colocando-os juntos,ele 
se regeneraria. O vigário con-
siderou muito boa a ideia, mas 
mal os dois papagaios se en-
contram, a arruaceira começou 
a blasfemar:
--Sou uma perdida, sou uma 
putana taradona. . .
Após um momento de surpresa 
o louro do vigário, exultou :
--Finalmente deus ouviu as 
minhas preces.

coMPrando uMa To-
Mada

O caipira entra na loja de fer-
ragens e pede para o vendedor  
uma tomada.
- Você quer uma tomada ma-

cho ou fêmea? - pergunta o 
balconista.
- Sei não, seu moço! Eu queria 
uma tomada pra acender a luz e 
não pra fazer criação!

esPerTalhÕes
Dois advogados saem do es-
critório cansados...Com a gra-
vata semi-aberta, cigarro no 
canto da boca depois de um dia 
estafante de trabalho, um vira 
para o outro e pergunta:
- Vamos tomar alguma coisa?
O outro arregala os olhos em-
polgado e responde:
- Vamos!!! De quem????

BÊBADO NO VELÓRIO 
O bêbado entra num velório e 
começa a soluçar ao lado do 
caixão:
- Ele era tão bom... Uma pes-
soa maravilhosa...
Chega a viúva:
- O Sr. conhecia meu marido?
- Não só conhecia como fui a 
última pessoa com quem ele 
conversou!
A viúva espantada, com os ol-
hos cheios de lágrimas:
- E o que foi que ele disse?
- Não mexe no andaime, seu 
burro, que senão eu caio. So-
corro, me acudam!!!!!!

AMIGA LOIRA
 Duas peruas, loiras de farmácia, se encontram.
- Clotilde, que blusa linda você está usando! - exclamou uma.
- Você gostou? É de uma lã especial! Foram necessárias oito 
ovelhas para fazê-la!
- Nooossa, que chique, amiga! E eu nem sabia que já tinham 
ensinado ovelhas a costurar!

Poços de Caldas, Março de 2013

DR. ROGÉRIO S. ANDRADE 
Vereador / PSD

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

No momento em que a Tribuna da Zona 
Leste completa 12 anos, estendemos nossos 

cumprimentos a todos os moradores de todos 
os bairros desta vibrante e dinâmica região de 

nossa cidade.

TZL

anos

Álvaro Cagnani, o 
amigo de sempre

Parabenizamos a Tribuna 
da Zona Leste pelo seu 12º 

aniversário !!

TZL

anos

vereador 
Antônio Carlos Pereira

TZL

anos

Parabenizamos a equipe 
Tribuna da Zona Leste 
pelo 12º aniversário, 

ensejando muito sucesso a 
todos os moradores desta 

região!

Poços, março de 2013
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ElEiçõEs 2014 já co-
mEçaram

Com o discurso de Aécio Ne-
ves, descendo o porrete na 
presidenta Dilma, foi dada 
a largada para as eleições 
do próximo ano. Aécio e 
seus tucaninhos amestrados 
adotam a política do quan-
to pior, melhor para nós e 
por isso criticam duramen-
te a redução nas contas de 
energia elétrica por que isso 
vai diminuir o ganho dos 
investidores na Cemig. Não 
só isso. Mas,então, podem 
diminuir os nossos salários 
e rendimentos, mas não dos 
investidores? Gostaria que 
a turma do Aécio explicasse 
essa equação.
Dr. Mosconi e o magistrado
Parece que as coisas não 
andam caminhando con-
forme o deputado Carlos 
Mosconi sonhava. As coisas 
estão desandando. Primei-
ro, Paulinho Courominas 
dá um “chega para lá” em 
seu grupo, que depois perde 
a eleição para prefeito. Ago-
ra, um novo juiz chega na 
comarca e coloca ordem na 
casa, condenando à prisão o 
grupo de médicos acusados 
por tráfico de órgãos. E vem 
mais coisas por aí.

Para não virar 
Pasto municiPal

A questão do Paço Muni-
cipal continua rendendo. 
Depois da eleição do Dr. 
Eloísio, pessoas contrárias 
à obra ganharam força com 
a nomeação do Dr. João 

Vereador
dr. José Maria Vieira

PMdB

O vereador Jonei Eiras 
(PSDB) tem visitado diver-
sos bairros da cidade a fim de 
conferir as reivindicações de 
moradores. Nesta semana, 
ele encaminhou indicações 
à Prefeitura para realização 
de melhorias no Cemitério 
Municipal, no Terminal de 
Linhas Urbanas Walther Mi-
guel e na Fonte do Monjoli-
nho. O parlamentar sugeriu, 
também, a mudança de local 
do Centro de Atendimento 
ao Turista.
A pouca iluminação no ce-
mitério é assunto abordado 
frequentemente pela co-
munidade em geral. Com o 
objetivo principal de coibir 
a ação de vândalos, o  legis-
lador indicou ao Executivo 
a instalação de dois postes 
de luz com holofotes, além 
de tomadas para serviços 
gerais. “Trata-se de uma me-
dida preventiva, principal-
mente para os que trabalham 
naquele local”, reforçou.
O Terminal de Linhas Ur-
banas Walther Miguel, no 
centro da cidade, também 
foi motivo de indicação en-
caminhada pelo legislador. 
Uma das reclamações dos 
usuários do transporte co-
letivo é a necessidade de 
grades junto ao meio fio das 
vias localizadas dentro do 
terminal. “A medida tem por 
finalidade coibir o acesso di-
reto de pedestres nas vias de 
passagem dos ônibus, mes-
mo porque o risco de aciden-
tes é grande”, ressaltou.

Vereador Jonei eiras encaminha 
diversas indicações ao executivo

MonJolinho
Devido ao grande movimen-
to na Fonte do Monjolinho, 
uma indicação apresentada 
pelo vereador pede a colo-
cação de grade de proteção 
e de corrimão na escada que 
dá acesso à fonte. A reivindi-
cação é antiga e o legislador 
já esteve por diversas vezes 
conversando com os fre-
quentadores do local.

TurisTa
O Centro de Atendimento ao 
Turista funciona, atualmen-
te, na Fepasa e a sugestão do 
vereador é a transferência do 
local para a Praça Pedro San-
ches. “Estamos pedindo uma 

avaliação por parte do Exe-
cutivo para que o Centro de 
Atendimento ao Turista fun-
cione em outro espaço, até 
mesmo para melhor atender 
turistas, inclusive com mais 
rapidez”, enfatizou.
Jonei Eiras destacou que 
as indicações fazem parte 
do trabalho do vereador e 
que o objetivo das mesmas 
é repassar ao Executivo as 
melhorias reivindicadas pela 
comunidade. “Nosso objeti-
vo é atuar junto com a popu-
lação, ouvindo seus anseios 
e intermediando a relação 
com o Poder Executivo”, 
concluiu.

o vereador jonei Eiras: intenso trabalho legislativo

ObservatóriO pOlíticO
Monteiro, da ecologista Ân-
gela e da vitória  de Paulo 
Tadeu na Câmara. Porém, 
o grupo que defende o paço 
no encontro das regiões leste 
/ sul se uniram a prometem 
“botar a boca no trombo-
ne” para mostrar os reais 
interesses inconfessáveis por 
trás da mudança. Criaram 
uma associação e prometem 
contra atacar o grupo que 
quer levar a obra para o 
Campo do Saco.

GruPo do 8 a 7
A eleição da professora 
Maria José Scassiotti foi a 
grande surpresa das últimas 
eleições e também está se 
transformando na grata sur-
presa graças às suas inter-
venções e observações pon-
deradas sobre os assuntos 
realmente mais importantes 
para a municipalidade. Mas 
ela reclama que quando es-
tas questões vão para vo-
tação, sempre perdem pelo 
placar de 8 votos a 7 – sejam 
contrários ou a favor. Para 
ele, a polarização das dis-
cussões não é boa.
EstacionamEnto do 

urutu
A situação da Rua Coronel 
Virgílio Silva está tão com-
plicada que daqui a pouco 
vai ficar difícil até mesmo 
para andar a pé por ela (hoje 
isso ocorre com carros, mo-
tos e bicicletas). Em certos 
horários, é mais fácil ver o 
papa do que achar um lugar 
para estacionar. Por causa 
disso (e pelo grande movi-

mento de seu bar), o ex ve-
reador Urutu vai alugar um 
terreno vago próximo ao seu 
estabelecimento para trans-
formá-lo num estacionamen-
to para os seus clientes. Do 
jeito que as coisas estão ca-
minhando, quem não quiser 
perder a freguesia, vai ter 
que fazer isso também.

a fila anda
A World Car, que funcionava 
no trevo do DER, quebrou. 
Fechou suas portas no fim 
do ano passado, deixando 
na mão os clientes que com-
praram os veículos Chana e 
Mahindra. Agora, no lugar, 
está abrindo a loja Recan-
to das Churrasqueiras, loja 
especializada em materiais 
para áreas de lazer.

candidatos Para 
dEdéu

Eis alguns nomes da ci-
dade que estão pleiteando 
uma vaga de candidato a 
deputados nas próximas 
eleições: Álvaro Cagnani, 
Paulo Tadeu, professor Flá-
vio, Paulinho Courominas, 
Geraldo Thadeu, Carlos 
Mosconi, Tereza Navarro, 
Antônio Carlos Pereira, 
Mauro Tramonte, Rovilson 
de Lima, Canjiquinha, 
Ciça, Dr. Cioffi, Dra. Re-
gina Cioffi, Raulina, Dr. 
Marcos Eduardo, Waldemar 
Lemes, Renato Mantova-
ni, Valdir Inácio, Paulinho 
Basso, Urutu, Marcus Togni 
e Paulinho Molinari. Tá pa-
recendo até eleição para ve-
reador.

Vereador 
Marcos Tadeu de Moraes sala sansão

Parabéns à Tribuna da Zona 
Leste pela passagem de seu 12º 

aniversário!
Poços, março de 2013

TZL

anos

Por ocasião da passagem do 12º 
aniversário da Tribuna da Zona 
Leste, cumprimentamos todos 
os integrantes da equipe do 

jornal e também parabenizamos 
a esta progressista região!
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Padaria e mercearia

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

( 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Agora com 
deliciosos 
lanches

R. Luzitânia, 1 
Bairro Augusto de Almeida - Poços de Caldas , MG

Telefone (35) 3713-1074
www.artecpc.com.br

Artec: 
sempre presente no 

desenvolvimento da Zona Leste

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 prefeito Eloísio do Carmo Lou-
renço concedeu entrevista coletiva, 
no início da tarde desta sexta-fei-
ra (22), para anunciar a vinda da 
empresa alemã ThyssenKrupp Val-
vetrain para o município. Os inves-
timentos da empresa, que atua no 
ramo de autopeças, devem chegar 
a R$ 100 milhões, na primeira fase.
Serão gerados 170 empregos di-
retos na planta, na primeira etapa 
da implantação, em área de aproxi-
madamente 200 mil m2, no Distrito 
Industrial do município. O anúncio 
foi feito durante audiência com 
o governador Antonio Anastasia, 
pelo presidente da ThyssenKrupp 
do Brasil, Michael Hollermann. O 
encontro, realizado na capital Belo 
Horizonte na última quinta-feira 
(21), também contou com a pre-
sença do prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço, do deputado estadual 
Carlos Mosconi e do secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Tra-
balho, Rodrigo Reis.
O presidente da ThyssenKrupp 
Presta Camshafts para a América 
do Sul, Carlos Dias, participou da 
coletiva, realizada na DME Energé-
tica. “O processo de seleção da nova 

sede da empresa foi muito longo e 
intenso. Foram levados em conta, 
fatores importantes como grau 
de educação, qualidade de vida, 
rede hoteleira e infraestrutura no 
Distrito Industrial. Poços de Caldas 
passou por todo esse processo de 
seleção, entre várias cidades que 
percorremos”, explicou.
As atividades da empresa já tiveram 
início nesta sexta-feira. “A expecta-
tiva é muito positiva. Acreditamos 
que nosso projeto vai estar muito 
bem localizado e continuamos 
esperando o apoio da cidade para 
que possamos executá-lo dentro 
do cronograma estabelecido. A 
conclusão da fábrica deve ocorrer 
até outubro de 2014. Daqui até lá, 
muitas etapas estarão ocorrendo 
em paralelo”, destacou Dias. O início 
previsto para a produção em série é 
2015.
O prefeito Eloísio do Carmo Louren-
ço ressaltou o empenho da equipe 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e destacou que este 
foi um trabalho conjunto entre o 
governo municipal e o governo 
do Estado, que trará ganhos sig-
ni� cativos para Poços de Caldas. O 

prefeito aproveitou para anunciar 
também que o governo estadual vai 
investir R$ 4 milhões em obras de 
infraestrutura do Distrito Industrial.
Já o deputado estadual Carlos 
Mosconi a� rmou que este em-
preendimento inaugura uma nova 
fase no que diz respeito à vinda de 
empresas para o município.

MAIS INVESTIMENTOS
O secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Rodrigo Reis, 
comemorou a conquista. “Esses in-
vestimentos podem chegar a mais 
R$ 150 milhões, com geração de 
mais 200 empregos, em uma se-
gunda fase. É importante destacar 
que a ThyssenKrupp é uma empresa 
de renome internacional, presen-
te no Brasil em vários segmentos, 
como siderurgia, autopeças e ele-
vadores, com 18 unidades já insta-
ladas no país. É uma empresa sólida 
e este investimento é de suma im-
portância porque traz tecnologia 
inovadora e demonstra a linha que 
pretendemos adotar no que se re-
fere ao desenvolvimento industrial”, 
avaliou.
O secretário informou também que a 
empresa pretende desenvolver em Po-

ços de Caldas, uma linha de cabeçotes 
e eixos de comando de válvula inédita 
no mundo. Ele enfatizou, ainda, que a 
ThyssenKrupp é uma empresa limpa, 

praticamente não poluente, que gera 
pouquíssimos resíduos sólidos. “Além 
disso, este anúncio deve despertar 
o interesse de outras empresas do 

mesmo porte para o município”, com-
plementou.
A empresa
A ThyssenKrupp faz uso de sua exper-
tise em engenharia para desenvolver 
soluções tecnológicas para a maior 
e� ciência de recursos, produtos e 
processos sustentáveis. O grupo, com 
atuação em diversas atividades indus-
triais, tem foco em novos desenvolvi-
mentos tecnológicos. Na América Lati-
na, o Brasil é o principal mercado para 
a ThyssenKrupp, com mais de 19.000 
funcionários no país. Atualmente, é 
um dos mais importantes fornece-
dores da indústria automobilística.

empresa alemã vai investir r$ 100 milhões em Poços de caldas
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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

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!

Disk Economia » 3715-7109
Bebidas - Refrigerantes - Sucos -Artigos para 
churrascos e festas - Aluguel de cadeiras
Rua Lazarina A. Torraca, 840 - Jd. AmaryllisComércio de Bebidas

Cerveja Crystal 350 ml

R$ 1,15
Cerveja Heineken 350 ml

R$ 1,95
Cerveja Kaiser shot 

250 ml

R$ 0,95

Cerveja Skol Latão 
373 ml

R$ 2,10
Ofertas válidas até 31/03/2013 ou fim do estoque

Rua Pedro Augusto Cavini, 360 - Jd. Ipê

Disk Entregas: 3713-5169

Medicamentos de referência - Genéricos - simi-
lares - Perfumaria.

Fácil acesso, fácil estacionamento.
O melhor preços, a melhor qualidade!

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 acervo

Compra e venda 
de objetos antigos

Visite-nos no Facebook: Route 66 Antiguidades

Na manhã desta sexta-feira 
(1º), o prefeito de Poços de 
Caldas, Eloísio do Carmo 
Lourenço, esteve na cidade 
de Pouso Alegre, onde re-
cebeu o ministro dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Passos, 
acompanhado dos deputados 
Geraldo Thadeu (PSD-MG) 
e Odair Cunha (PT-MG) e do 
prefeito de Pouso Alegre, Ag-
naldo Perugini.
O ministro veio à região para 
inaugurar a ponte sobre o Rio 
Sapucaí Mirim, na rodovia 

Prefeito recebe Ministro dos Transportes em Pouso alegre
BR 459, em Pouso Alegre. A 
obra teve início em abril de 
2012 e signifi ca um investi-
mento do Governo Federal 
de R$ 4 milhões. São 122 m 
com a duplicação da pista, 
local antes considerado pou-
co seguro por motoristas e 
pela população do entorno, 
a exemplo das pessoas que 
moram no bairro Belo Ho-
rizonte, próximo ao trecho e 
que utilizam com frequência 
a rodovia. A ponte faz impor-
tante ligação com a rodovia Fernão Dias.

A obra foi realizada pelo 
DNIT (Departamento Na-
cional de Infraestrutura em 
Transportes), que esteve re-
presentado na solenidade 
pelo chefe de serviços de 
engenharia, Álvaro Campos 
Carvalho.  O ministro Pau-
lo Sérgio Passos destacou as 
obras em andamento no esta-
do de Minas Gerais e o em-
penho dos deputados em con-
seguir a atenção do Governo 
para trechos específi cos. Ele 
anunciou investimentos na 
ordem de R$ 200 milhões 
para 400 km de rodovias e 

contratos de conservação e 
manutenção para cinco anos.
Estão incluídas neste progra-
ma as rodovias BR 146, entre 
Botelhos, Poços de Caldas e 
Andradas; 267, entre Macha-
do e Poços; 383, entre Itajubá 
e Paraguaçu; e 459, entre Po-
ços e Itajubá.
Os deputados federais Odair 
Cunha e Geraldo Thadeu e 
o prefeito de Poços Eloísio 
Lourenço agradeceram ao 
Governo Federal pelos inves-
timentos e defenderam esta 
necessidade para o desen-
volvimento regional, a partir 
também de Poços de Caldas.

Aproximadamente 9 
mil pessoas fi zeram sua 
inscrição no concurso 
público edital retifi cado 
001/2011, da Prefeitu-
ra de Poços de Caldas. 
O prazo para inscrição 
foi encerrado na última 
quinta-feira, dia 28 de fe-
vereiro. 
As inscrições devem ser 
confi rmadas por meio 
do pagamento do boleto 
referente à taxa de ins-
crição, até o dia 20 de 
março. O concurso ofe-
rece 97 vagas, sendo 15 
para defi cientes, em 51 
cargos de diversos seto-
res da administração pú-
blica direta, com níveis 
de escolaridade que vão 
do ensino fundamental 
incompleto até o ensino 
superior. 
As provas objetivas para 

Concurso da Prefeitura tem 
mais de 9 mil candidatos

todos os empregos públi-
cos e dissertativa, apenas 
para o cargo de advoga-
do, serão realizadas em 
Poços de Caldas, na data 
provável de 21 de abril, 
em locais a serem comu-
nicados oportunamente. 
O Edital de Convocação 
para as Provas será pu-
blicado em jornal de cir-
culação local, por meio 
de listas que serão afi xa-
das no prédio da Prefei-
tura e também no ende-
reço eletrônico da Cetro 
Concursos, empresa res-
ponsável pela realização 
das provas,  no www.ce-
troconcursos.org.br. 
O concurso 001/2011 es-
tava suspenso desde ju-
nho de 2011, para análise 
do Tribunal de Contas do 
Estado e foi liberado em 
outubro do ano passado.
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variedades

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)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

www.coquetel.com.br

NAS BANCAS 
e livrAriAS

TUDO O qUe a ciência SaBe SOBre 
cOMO prOlOngar a jUvenTUDe

BANCO 8

CSF
REPARTIR

GISELEBE
SCTIARA

V
ATAPATAI

ODRALOS
GRAUPET

ERE
PETIR

EDU
CASACO

MELCAAM
NPARAA
TEORTC

ROUPANOVA
RASOSIA

Verda-
deiros;

autênticos

(?)
Bündchen,

modelo

A garrafa
de refrige-

rantes

A cidade
do Coliseu

Atitudes; 
procedi-
mentos

Adoçante
produzido

pela
abelha

Quantidade 
de álcool
de uma
bebida

106, em
algarismos
romanos

Grupo que
canta

"Chuva de
Prata"

Bolsa de
compras

Face; rosto
(pl.)

Sua capital
é Belém 

País do Tio
Sam

Teclar, na
linguagem
da internet

Laço

Refazer
(a matéria)
Culinária
(abrev.)

Orifício da
pia (pl.)

Sufixo de
"doçura"

Material dos cabos de
telefonia móvel digital

O leão, em relação
aos animais

Arco para
os cabelos
Consoantes
de "casa"

Aí está
(pop.)
(?) de:
embora

Iguaria
baiana
Medida
térmica

Pessoa
idêntica

É puro, no
campo

Cálcio
(símbolo)
Gênero
musical

Segunda
vogal
Instrui
o filho

Faixa de
rádio mais

popular

Dividir

Monumen-
to loca-

lizado no
Morro do

Corcovado
(RJ)

Descer (do ônibus)

É formada 
por degraus

Base do
corpo

Esportista

Nome da
letra "B"

3/pet. 4/atos — teor. 5/educa. 6/vatapá.

R. Rio Grande do Sul 514 - Sala 01 * Poços de Caldas - MG
(35)3715-3626  ***    advocaciaoliveiravargas@gmail.com

Causas:
 Cíveis, Previdenciárias e 

Trabalhistas

Esmerail de Cássia Oliveira
Advogada - OAB-MG 121.643

AdvocAciA

NOvOs sErvIçOs PArA MElhOr ATENDEr NOssOs ClIENTEs:
+ Conserto de radiadores

+ Borracharia
+ venda de pneus remold e semi Novos

Na madrugada do último 
dia 27 de fevereiro, fale-
ceu o  diretor do Jornalo 
da Cidade, ILAIR ENRI-
QUE DE FREITAS. Ilair 
era diretor do JC desde 
1989, quando adquiriu 
o jornal, e teve presença 
marcante na história da 
cidade, quando, em 1971, 
fundou o Pingão, barzi-
nho na esquina das ruas 
Rio Grande do Sul e São 
Paulo que determinou o 
conceito de bar na cidade 
ao longo dos anos. Fora 
do Jornal da Cidade, teve 
ainda atuação anterior 
na imprensa, no Jornal 
da Mantiqueira, além de 
ser gerente geral e con-
selheiro da Associação 
Atlética Caldense. Ilair 
deixa a esposa Maria 
Cláudia, os filhos João 
Gabriel, Pedro Affonso e 
Luiz Augusto e os netos 
João Victor, Sofia, Bian-
ca, Manuella e Lunna, 
além das noras Lorem e 
Bethânia. 

Morreu ilair de 
Freitas, diretor 

do Jornal da 
cidade

Ilair faleceu aos 63 anos

Prefeitura estabelece pontos 
facultativos em 2013 

Foi publicado, no Diário Oficial do município da edição desta 
quarta-feira (27), o decreto nº. 10.850, que dispõe sobre os 

pontos facultativos no decorrer do ano de 2013, para órgãos da 
administração direta e indireta do Poder Executivo. 

 Não haverá expediente nas seguintes datas:

28 de março – quinta-feira Santa;
31 de maio – em virtude do feriado de Corpus Christi;
28 de outubro – Dia do Servidor Público;
24 de dezembro – véspera do Natal;
31 de dezembro - véspera de Ano Novo.

Os órgãos que prestam serviços essenciais deverão escalar os ser-
vidores, de acordo com a demanda, para que não ocorra interrup-
ção das atividades e seja mantida a qualidade do atendimento. 
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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

coMUNidade

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! 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!

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

No dia 08 de março, sexta-
feira, a partir das 20h, 
a Câmara Municipal dá 
início às atividades do Mês 
da Mulher Trabalhadora. 
Na ocasião, acontece a 
entrega de homenagem 
às mulheres indicadas 
pelos vereadores. 
Desde 1994, quando foi 
aprovada a Resolução n. 
585, o Poder Legislativo 
realiza atividades em 
reconhecimento ao 
trabalho e atuação de 

profi ssionais do município. 
Recentemente, os 
vereadores aprovaram 
um Projeto de Resolução 
alterando a data do evento. 
A homenagem, que antes 
acontecia sempre na 
segunda terça-feira de 
março, durante a sessão, 
será realizada agora na 
segunda sexta-feira do 
mês. Até o momento 
foram indicadas as 
seguintes profi ssionais: 
Mônica Archanjo, Maria 

das Graças dos Santos, 
Maria Aparecida Garcia, 
Maria Cecília Figueiredo 
Opípari, Cabo PM Maria 
Luciana Colognesi, Ofélia 
Modesti Sampaio, Ivone 
Consolini Evangelista, 
Marcília Mendes da Silva e 
Rosimar Spinelli Sargaço.
Além da homenagem, 
a Câmara realiza neste 
ano uma exposição de 
trabalhos artesanais 
confeccionados por 
mulheres integrantes do 

Projeto Futuro (Prefeitura) 
e de Ofi cinas Itinerantes da 
PUC Poços de Caldas. As 
visitas podem ser feitas de 
04 a 28 de março, das 12 
às 18h.
Outras atividades serão 
realizadas ainda durante 
o mês de março e 
divulgadas posteriormente. 
Mais informações pelos 
telefones 3729-3845/3818 
ou no site www.
pocosdecaldas.mg.leg.br.

homenagem às mulheres acontece na próxima semana

 Tenha uma vida mais saudável ! 

 Pratique  regularmente atividades físicas ! 

 A boa orientação faz a diferença !

 Venha nos Visitar !

sindicato dos rodoviários teve atuação 
intensa em 2012

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes 
Rodoviários de Poços de 
Caldas é uma das entidades 
trabalhistas mais antigas 
da cidade. Ao longo de sua 
existência, tem defendido 
com veemência a classe, 
que hoje é uma das mais or-
ganizadas da região.
Segundo o seu presidente, 
2012 foi um ano de muita 
luta em prol dos trabalha-
dores, com bem sucedidas 
convenções coletivas que 
trouxeram muitos benefí-
cios. Uma destas conquistas 
é a obrigação de que todas 
empresas do setor ofereça 
plano de saúde gratuita aos 
seus trabalhadores - mesmo 
que seja apenas um traba-
lhador rodoviário.
O Sindicato ainda oferece 
tratamento odontológico 
gratuito aos associados e 
seus familiares, bem como 
assistência jurídica e orien-
tação trabalhista.

Milton Reis disse que em 
2012, o piso salarial da ca-
tegoria era assim distribuí-
do: motorista de carreta (R$ 
1.285,00); caminhões (R$ 
993,00); ônibus urbano (R$ 
1,280,00) e ônibus de freta-
mento (1.438,00). Em 2013, 
vão mobilizar para ampliar 
as conquistas. Milton desta-

ca ainda que no ano passa-
do, a presidenta Dilma san-
cionou a regulamenmtação 
da profi ssão de motorista, 
que vai trazer muitos bene-
fícios à categoria.
O Sindicato dos Rodo-
viários fi ca na Rua Cel. 
Virgílio Silva, nº 1960, tele-
fone 3722-1925.

Milton Reis, presidente do Sindicato dos Rodoviários
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Mecânica Geral - Injeção eletrônica - Troca de Óleo
O tratamento que seu carro merece

Maicon

( 3715-6533 * 9919-7083
Rua Cel. Virgílio Silva  3900  -  Chácara Alvorada

Shoping Car
orionH

coMUNidade

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!

Campeonato Mineiro / Chevrolet 2013:
Por Poços de Caldas e pela Caldense

WILSON RIBEIRO
Na noite da última terça-feira, dia 
19, dezenas de lideranças políticas, 
comunitárias e empresariais das re-
giões Leste e Sul de Poços de Caldas 
se reuniram na casa da jornalista 
Benedita Andrelina Brandão para 
formalizar a criação da AMAR LESTE 
SUL – Associação de Moradores e 
Amigos das Regiões Leste e Sul de 
Poços de Caldas. As lideranças dis-
seram que o principal objetivo da 
entidade é lutar, de forma genérica, 
pela defesa dos interesses comuns 
das duas regiões. E, de forma mais 
especí� ca, de promover uma ampla 
defesa da construção do Paço Mu-
nicipal na área que � ca entre elas. 
Seus dirigentes prometeram realizar 
a maior  mobilização popular já vista 
na história do município e denunciar, 
em todas as esferas e instâncias pos-
síveis, a farsa e as manipulações em 
torno da questão.
Por aclamação, todos os presentes 
elegeram como presidente da en-
tidade o líder comunitário do Jd. 
Esperança, Alfredo Martins. Como 
vice, elegeram o ex vereador Apare-
cido Nascimento (Urutu). Também 
fazem parte da diretoria o empre-
sário Pedro Gonçalves, a professora 
Lígia Podestá, os ex-vereadores 
Marcus Togni e Maria Cecília Opipari 
e diversos outros moradores daquela 
regiões. Os vereadores Tiago Cave-
lagna, Jonei Eiras e Waldir Sementile 
também estiveram na reunião, além 
de José Luiz Alves, irmão do vereador 
Joaquim da Farmácia.
Durante o evento, as lideranças � -
zeram uma explanação sobre a real 
situação em que se encontra a inicia-
tiva para a construção do Paço Muni-
cipal na área de aproximadamente 
meio milhão de metros quadrados 
nas imediações do santuário Mãe 

 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

Rainha. Eles explicaram que a área 
foi fruto de um minucioso estudo 
realizado por uma comissão nomea-
da na última gestão do ex-prefeito 
Sebastião Navarro. Depois de meses 
de pesquisas urbanísticas, visitas, 
levantamentos aero-fotogamétricos 
e outras formas de análise, o local foi 
apontado como a melhor opção para 
a construção de um equipamento 
urbano que reunisse todos os órgãos 
dos três poderes hoje dispersos pelo 
município. “Atualmente, o cidadão é 
obrigado a realizar uma verdadeira 
peregrinação, uma via crucis pela 
cidade quando precisa de um serviço 
público. Perde tempo e gasta muito 
dinheiro para isso – além de muito 
stress. Com o paço municipal, po-
deria resolver todos seus problemas 
num único local. Essa é a nova ten-
dência mundial de sustentabilidade”, 
enfatizou o advogado e ex-presi-
dente da Câmara Municipal Marcus 
Togni – um dos maiores entusistas 
da iniciativa. Em sua gestão frente ao 
Legislativo, ele encomendou um pro-
jeto para a futura sede da instituição 
junto ao arquiteto Oscar Niemeyer. 
Togni acrescenta que por ter uma lo-
calização estratégica, o paço vai reti-
rar milhares de veículos de circulação 
na área central da cidade, colaboran-
do para a melhoria da qualidade de 
vida da cidade como um todo.
Polêmica ambiental
As lideranças presentes à fundação 
da entidade foram unânimes em 
contestar a a� rmação de que a área 
do paço municipal é um “santuário 
ecológico” e uma área intocável de 
recarga dos mananciais. “A área do 
paço municipal é exatamente igual 
às outras áreas da cidade e não tem 
nada de especial. Por causa da polê-
mica apontada por pseudo ambien-
talistas locais, a Câmara Municipal 

pediu aos departamentos de Hidro-
logia, Geologia e Ciências Ambien-
tais da Universidade Federal de Ouro 
Preto que fossem realizados estudos 
e análises naquela região. Depois de 
meses de levantamentos, constata-
ram que aquela a� rmação não tem 
fundamento, carecendo totalmente 
de base cientí� ca”, destacou o vice 
presidente Urutu. “E tem mais: por 
ser uma das localidades mais planas 
do município, vai precisar de muito 
menos serviços de terraplenagem do 
que em outras regiões. Só isso acaba 
com essa conversa � adas desses am-
bientalistas de ocasião. Sob todos os 
pontos de vista, este é o melhor local 
para o paço”, concluiu o ex vereador. 
Ele disse ainda que estas pessoas 
“viajam na maionese” ao a� rmar 
que toda a área seria totalmente 
impermeabilizada, o que seria uma  
insanidade imaginar um telhado 
ou um pátio com meio milhão de 
metros quadrados. “Do jeito que eles 
falam, essa é a imagem que se tem”, 
� nalizou.
Progresso
O presidente eleito da entidade, Al-
fredo Martins, enfatizou que a cons-
trução do paço municipal entre as re-

giões sul e leste vai iniciar uma nova 
fase no desenvolvimento de Poços 
de Caldas. “Todo mundo sabe que a 
cidade tem sérias limitações impos-
tas por sua topogra� a acidentada. 
Quando se pensa em zona oeste – 
para onde esse pessoal quer levar 
o paço municipal, tem que se levar 
em conta a Avenida João Pinheiro. 
Ela está extremamente estrangu-
lada. E querem jogar mais milhares 
de veículos nela todos os dias. Isso é 
um absurdo. Nas nossas regiões, não 
temos este problema. Além do mais, 
com a futura ligação da Monsenhor 
Alderigi com o Jd. Kennedy, todas as 
regiões estarão equidistantes e todas 

sairão ganhando.
JOGO DUrO

As lideranças reconhecem que exis-
tem fortes interesses contra a ins-
talação do paço municipal entre as 
regiões leste e sul e apontam vários 
integrantes da atual administração 
como “cabeças de ponte” destas ma-
nobras. Estas iniciativas seriam capi-
taneadas por João Monteiro, Carmen 
Amarante, Ângela Maria Martins e 
pelo presidente da Câmara, Paulo 
Tadeu. Estes ainda contariam com o 
apoio logístico do ex secretário João 
Ferrão e de alguns empresários do 
ramo imobiliário. “Este grupo tem 
fortes interesses de que o paço seja 

construído nas imediações do Cam-
po do Saco ou Campo dos Carneiros. 
Esta região, sim, teria um impacto 
ambiental e urbanística muitas vezes 
maior do que o local apontado pelo 
bom senso, que é entre as regiões 
leste e sul”, enfatizou Marcus Togni. 
Ele informa que as zonas leste e sul 
concentram cerca de 65% da popu-
lação local.

MOBIlIZAçÃO rECOrDE
O presidente Alfredo disse que o 
primeiro objetivo é promover a 
conscientização dos moradores das 
zonas leste e sul sobre a importância 
do paço municipal ser construído na 
área determinada. Ao mesmo tem-
po, as lideranças pretendem promo-
ver a maior mobilização popular da 
história do município, mostrando 
que estes moradores têm opinião 
e sabem muito bem o que querem. 
“Este povo deve imaginar que os 
moradores das zonas leste e sul são 
bobos ou ingênuos. Que não mere-
cem ter mais qualidade de vida ou 
a perspectiva de uma vida melhor. 
Ninguém vai nos tirar esse sonho. 
E aqui vai um recado para esse pes-
soal: bobo é aquele que pensa que 
o povo é bobo, como bem dizia o ex 
governador Hélio Garcia”, � nalizou o 
vice presidente Urutu.

lideranças do município se mobilizam pelo paço municipal

unidos pelo paço: lideranças das zonas sul e leste fundam entidade para mobilização
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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

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

---------------------------------------------
BAr/MErCEArIA

V. Jd. São Paulo, de esquina. Excelente 
freguesia 

Tr. 9700-0146
----------------------------------------

BAr/MErCEArIA
V. Jd. São Paulo, antigo Bar Zé Pretinho. 

9943-0760
---------------------

KIMONOs PArA JUDÔ:
Vendem-se 3 kimonos para prática de 

judô. Tamanho pequeno. Preço especial. 
TrATAr COM vÂNIA: 3713-2642

------------------

Negócios & Oportunidades Serviços

lIMPA-sE
Terrenos em geral. Cuido de hortas e 

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

----------------------------
lIMPA-sE TErrENOs

Limpa-se terrenos com roçadeira.
Tratar com César: 9985-3157

--------------------------------------------
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

-------------------------------------
sÍTIO EM CAMNPEsTrE

9,5 alqueires. Bnefeitorias e terra boa.
Tratar com Carlos: 3621-9779

9931-0035
------------------------------------------

ClIO 04 EXP
V. 8v. 4pts., dh., prata R$12.900,00 

Tratar: 8841-5580 
--------------------------------

COrsA ClAssIC
2007, compl. – a, R$19.200, roda alum., 

prata. 9914-4192
-------------------------------------

COrsA sEDAN 03
V. preto, ar cond., trava, al., impecável, 2º 
dono, R$ 16.900,00. Tr. 8701-6053
--------------------------------------------

FIOrINO BAÚ
V. 90/90 branca R$7.000. Impecável 

aceita proposta. Tr. 9173-4004
-------------------------

GOl 08/09 1.0
G4, preto, al., te., 37.000km, R$19mil. 
Tr.9213-2776
--------------------------------------------

ÔMEGA AUsTrAl.
Blindado, 2000, prata, super equipado. 
Lindão -  R$7mil.  Tr. 8815-2603
--------------------------------------

PAlIO WEEKEND
V. 1.0 8V 2000, compl., R$ 13.500,00 ac. 
– valor. Tr. 9977-4570
-------------------------------------------

sIENA FIrE 11
V. 1.0 � ex, prata, básico, ún. dono, entr. 
R$ 13 mil + 40 x R$ 418, ac. carro – valor. 
Tr. 9966-2010
-------------------------------------------

veículos

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

CALHAS 
BRASIL

serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

NeGÓcios

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

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

Bateu aquela fome?

rua Cel. virgílio silva, 4.077- Chácara Alvorada (em frente ao Edmundo Cardillo)

ALVORADA LANCHES É A SOLUÇÃO:
Os melhores, mais gostosos e mais criativos 

sandubas da região
* Calabresa * Pernil * Frango * Salsicha * Contra 

Filé * Etc

DISK ENTREGA * 9807-7391

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!!

Tratar:  3713 1054 - Daniel
Dom Bosco III - 1 quarto, sala, coz. e  
wc.  >  90.000,00
Chácara Alvorada- 1 quarto, sala, 
coz. e  wc >  95.000,00
Dom Bosco - 2 quartos, sala, coz., 
wc. á.s e garagem  > 102.000,00
 Itamarati -  Casa c/ Ponto Comercial 
- 2 quartos, sala, coz., wc e garagem 
 115.000,00
santa Tereza - Casa germinada, 2 
quarto sendo 1 suíte, sala, wc , gara-
gem 2, 62 metros - Aceita Financia-
mento >  115.000,00
 Jardim Formosa - 2 Casas - 3 quar-
tos, sala, coz., wc, churrasqueira, 
fogão à lenha, coz. planejada 2ª 1 
suíte, coz. e sala > 300.000,00
Jardim Formosa - 2 casas 1ª Casa- 
2 quartos, sendo 1 suíte,  sala, copa,  
coz., 2 garagem e á. s  // 2ªCasa 
-  2 quartos, sala, coz., wc e á. s  > 
380.000,00
Chácara Alvorada - 2 quartos, sala, 
coz., wc, pq, á.s e garagem  - Aceita 
Financiamento  > 95.000,00
Monte verde – 2 quartos, sala, wc 
social, coz.,  à.s e garagem - Aceita 
Financiamento MCMV  >140.000,00
Tratar:  3713 1054 - Daniel

A AACD – Associação de Assistência à 
Criança De� ciente de Poços de Caldas, 
em Minas Gerais, inaugurada em 2011 
com os recursos do Teleton 2009, com-
pleta em 25 de fevereiro dois de anos 
de atividades no tratamento de pes-
soas com de� ciência física da região. A 
unidade tem como meta atender a pa-
cientes dentro de um processo global 
e dinâmico, orientados para recupe-
ração física, psicológica e pedagógica.
Com o trabalho de equipes técnicas 
multidisciplinares, compostas por 
35 colaboradores e 15 voluntários, a 
AACD Poços de Caldas oferece aten-
dimento nas áreas de � sioterapia, 
� sioterapia aquática, fonoaudiologia, 
musicoterapia, pedagogia, psicologia 
e terapia ocupacional. Estes pacientes 
são divididos nas clínicas patológicas 

AACD Poços de Caldas comemora dois anos de atividades

de Amputados, Doenças Neuromuscu-
lares, Lesão Encefálica Adquirida, Le-
são Medular, Malformação Congênita, 
Mielomeningocele e Paralisia Cerebral. 
Desde a inauguração, em 2011, a 
unidade promoveu mais de 43 mil 
terapias, sendo em 55% deles só no 

ano passado. O Centro de Reabilita-
ção possui o nome de Embaixador 
Walther Moreira Salles, importante 
personalidade da cidade mineira, � lho 
do fundador da Casa Bancária Moreira 
Salles, que futuramente daria origem 
ao extinto Unibanco.

AACD Poços de Caldas comemora dois anos de atividades
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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!

Financie seu imóvel aqui com as mesmas condições das agências CAIXA 
 
 
 
 
 

Proprietários e construtores, anuncie aqui seu imóvel para uma venda rápida e segura. 

CRECI  23405 

Compra, Venda,  
Aluguel  e  Administração  

de Imóveis. 

Rua: Cel. Virgílio Silva, nº 2690 - Dom Bosco  - Em frente ao Parquinho do Dom Bosco 

*Minha Casa Minha Vida 
*Empréstimos Consignados 

*Consórcios   
Financiamentos 

Na última semana, vários 
vereadores encaminharam 
um ofício ao diretor-presi-
dente da CODEMIG (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Ge-
rais), Oswaldo Borges da 
Costa Filho, solicitando in-
formações sobre a execução 

Vereadores questionam início de obra do EXPOMIMAS Poços de Caldas

da obra do EXPOMINAS 
Poços de Caldas, conhecido 
ainda como Centro de Con-
venções. O documento foi 
assinado pelos vereadores 
Paulo Tadeu Silva D’Arcadia 
(PT), Flávio Faria (PT), Ro-
gério Carrilo (PT), Rogé-
rio Andrade (PSD), Paulo 

Eustáquio de Souza (PSD), 
Luís Carlos Pena e Silva 
(PTB), Joaquim Sebastião 
Alves (PMDB) e José Maria 
Siqueira (PMDB).
Em 2010, a Câmara Muni-
cipal aprovou a doação de 
uma área ao governo esta-
dual para execução da obra. 
Entretanto, segundo os vere-
adores, existe um desencon-
tro de informações a respei-
to do local a ser edifi cado o 
prédio e, desta forma, eles 
buscam novos dados sobre o 
assunto.
De acordo com o vereador 
Flávio Faria, há notícias de 
que a escritura do local já 
foi formalizada e registrada 
em cartório, porém essas in-
formações não são ofi ciais 
e não foram repassadas à 
Câmara. “Estamos em uma 
nova legislatura e, com a 

mudança do governo muni-
cipal, é preciso saber como 
está o andamento desse em-
preendimento. Estamos pe-
dindo informações à CODE-
MIG sobre a existência ou 
não de dotações orçamentá-
rias e dos respectivos recur-
sos que garantam a execução 
do projeto já em 2013 e se 
o governo estadual já abriu 
a respectiva licitação”, res-
saltou.
De acordo com o legislador, 
a posição dos vereadores 
não é contrária à execução 
da obra. Ele esclareceu que 
o objetivo é somente es-
clarecer algumas dúvidas. 
“Não somos contrários à 
obra, reconhecemos a im-

portância desse local para 
o desenvolvimento de nos-
sa cidade, porém queremos 

saber como está o andamen-
to  de todo esse processo”, 
concluiu.


