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Prefeitura doará nova área para construir fórum na Zona Oeste Página 12

Rua Rio Grande do Norte, 430

( (35) 3721-2442

* Recarga de cartuchos para 
impressoras
* Recarga de tonners
* Assistência técnica em 
impressoras
* Venda de cartuchos e 
tonners originais

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

TUDO PARA O SEU CARRO FICAR 100%

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

Rua Cel. Virgílio Silva, 2744 - 
Dom Bosco

Pensou em pizza, 
é Ligue Pizza Delivery!
A delícia da comodidade, bem 

quentinha, na sua casa

UPA 24 Horas na reta fi nal

Mato toma conta do resto do CSU
Moradores e pedestres reclamam do grande volume de mato que tomou conta da área que 
restou do CSU. Eles contam que além do lixo, lá proliferam muitos bichos e vários insetos.A primeira Unidade de Pronto Atendimento da região vai ser inaugurada em junho. Pág. 5
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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

“Ô gente invejosa!! 
Pode falar mal de mim pelas costas. 

Signifi ca que estou sempre na frente”

Caminhoneiro Desconhecido

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

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

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

Um missionário viajava 
a pé pelo Himalaia com 
um monge. Estava terri-
velmente frio e o vento 
era sentido como lâmi-
nas agudas cortando a 
pele em fatias. A noite 
se aproximava quando 
o monge o advertiu que 
estavam em perigo de se 
congelarem até a mor-
te se não alcançassem o 
mosteiro antes da escuri-
dão cair.
Repentinamente, eles ou-
viram um grito por ajuda. 
Ao pé do despenhadeiro 
estava um homem, caído 
e muito machucado. O 
monge olhou e disse:
- Não pare. Deus trouxe 
este homem ao seu des-
tino. Vamos nos apressar 
antes que nós, também, 
perecemos.
Mas ele respondeu:
- Deus me enviou aqui 
para ajudar meu irmão. 
Eu não posso abandoná
-lo.
O monge continuou, an-
dando com difi culdade 

Não ter peso para carregar...
através da neve, enquan-
to o missionário tentava 
resgatar o homem. O fe-
rido tinha a perna que-
brada e não podia andar. 
Ele amarrou o homem às 
suas costas. Com grande 
difi culdade ele escalou o 
despenhadeiro. Embora 
quase desmaiasse pela 
fadiga e sobreaquecido 
pelo esforço. Finalmen-
te, ele avistou as luzes do 
mosteiro.
Então, pela primeira vez, 
tropeçou e quase caiu. 
Mas não de fraqueza, 
tinha tropeçado em um 
objeto caído na estrada 
coberta de neve. Era o 
corpo do monge hesitan-
te que lá havia fi cado e 
por causa do frio in ten-
so, congelou até a morte.
Anos mais tarde um ami-
go lhe perguntou:
- Qual foi a tarefa mais 
difícil da vida?
Sem nenhuma hesitação 
respondeu:
- Não ter nenhum peso 
para carregar.

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

+ Borracharia
+ Venda de pneus Remold e Semi Novos

Um homem trabalhava 
como porteiro no pior lugar 
da cidade. Mas que outra 
coisa poderia fazer aquele 
homem? O fato é que nunca 
tinha aprendido a ler nem 
escrever. Um dia, entrou 
como “gerente” um jovem 
cheio de ideias, que decidiu 
modernizar o estabeleci-
mento. Ao porteiro disse:
- A partir de hoje, o senhor, 
além de fi car na portaria, vai 
preparar um relatório sema-
nal onde registrará a quanti-
dade de pessoas que entram 
e seus comentários sobre os 
serviços.
- Eu adoraria fazer isso se-
nhor, mas eu não sei ler nem 
escrever.
- Ah! Sinto muito! Mas se 
for assim não poderá traba-
lhar mais aqui.
O porteiro sentiu como se o 
mundo desmoronasse. Que 
fazer? Lembrou que, quan-
do quebrava alguma cadeira 
ou mesa, ele a arrumava. 
Pensou que esta poderia ser 
uma boa ocupação até con-
seguir um emprego.
Usaria o dinheiro que rece-
berá para comprar uma cai-
xa de ferramentas completa. 
Como o povoado não tinha 
casa de ferragens viajaria 
dois dias em uma mula para 
ir ao povoado mais próximo 
para realizar a compra. E as-
sim fez.
No seu regresso, um vizi-
nho comprou seu martelo e 
pagou pela sua viagem. Ou-
tros vizinhos lhe compra-
ram um alicate, uma chave 

Não importa de onde você veio, 
importa é aonde você chegou...

de fenda, um martelo e uma 
talhadeira. Já que eles não 
tinham tempo para viajar.
A notícia começou a se es-
palhar pelo povoado e mui-
tos, querendo economizar a 
viagem, faziam encomen-
das. E nosso amigo guardou 
as palavras que escutara 
muitas vezes: ‘não dispo-
nho de tempo para viajar 
para fazer compras’.
Um dia ele lembrou de um 
amigo seu que era torneiro 
e ferreiro e pensou que este 
poderia fabricar as cabeças 
dos martelos. E logo, por 
que não, as chaves de fen-
das, os alicates, as talhadei-
ras, etc... E após foram os 
pregos e os parafusos...
Em poucos anos, ele se 
transformou, com seu traba-
lho, em um rico e próspero 
fabricante de ferramentas. 
Um dia decidiu doar uma 
escola ao povoado. Nela, 
além de ler e escrever, as 
crianças aprenderiam algum 
ofício.
No dia da inauguração da 
escola, o prefeito lhe en-
tregou as chaves da cidade, 
o abraçou e disse: - É com 
grande orgulho e gratidão 
que pedimos que o senhor 
Valentin Tramontina fale al-
gumas palavras aos nossos 
alunos...
Lembre-se da sabedoria da 
água: ‘A água nunca discute 
com seus obstáculos, mas 
os contorna’ e se alguém lhe 
fechar uma porta, não gas-
te energia com o confronto, 
procure as janelas.
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PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  22/3/2013

ECONOMIA

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, seu dinheiro rende mais!!

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 

Arroz 
Fantástico 

5 kg

Feijão 
Saboroso 

Bisteca suína
R$ 8,79 R$ 8,79

R$ 1,49

R$ 10,89

Kg Kg

1 Kg

 2 litros

R$ 12,99

Amaciante 
BabySoft,

Coxão Mole 
Kg 

R$ 3,79

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

uma churrasqueira 
elétrica.

Sorteio: 11 de março.
Boa sorte!!!!

Retornável

Cerveja 
Itaipava 

Latão
473 ml

R$ 1,99

R$ 4,99

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

Supermercado San Michel Bretas Arco-Íris SB Aparecida
Arroz tipo 1 - 5 kg 9,89 9,79 9,49 9,45
Feijão - 1 kg 3,99 4,05 4,75 5,15
Açúcar Cristal - 5 kg 6,49 8,09 6,49 7,75
Sal refi nado - 1 kg 0,90 1,29 0,99 1,19
Óleo de Soja - 900 ml 3,19 3,38 2,99 3,79
Ovo branco - dz 3,65 3,69 3,59 3,15
Farinha de trigo - 1 kg 1,84 2,15 1,79 2,55
Macarrão - 500 g 1,79 1,69 0,99 1,00
Margarina - 500 g 2,49 1,99 2,59 2,35
Extrato de Tomate - 350 g 1,09 0,99 0,99 1,69
Fubá mimoso - 1 kg 1,99 1,69 2,10 2,30
Maizena - 500 g 6,19 3,29 2,99 2,85
Bolacha de trigo - 400 g 1,89 1,79 1,49 3,35
Achocolatado - 400 g 2,49 2,59 2,20 2,59
Refrigerante - PET 2l 2,29 2,05 2,19 2,40
Leite tipo C - 1 l 1,69 1,85 1,70 1,65
Pãozinho francês - 1 Kg 4,95 4,99 5,49 6,00
Sabonete - 90 g 0,89 0,69 0,69 0,95
Pasta de dente - 90 g 1,45 1,59 1,29 1,89
Papel higiênico - pct 4 1,45 1,75 1,29 1,49
Absorvente higiênico pop 1,55 1,59 1,95 2,20
Toalha de papel - pct 2,30 2,79 2,25 3,00
Sabão em pedra - 1 kg 3,85 3,75 3,99 4,90
Sabão em pó - 1 kg 3,99 3,79 3,99 4,05
Detergente - 500 ml 1,18 0,79 0,99 1,55
Água sanitária - 1 l 1,09 1,85 0,99 1,19
Desinfetante - 500 ml 2,09 1,85 1,70 1,35
Lã de aço  - pct 0,79 1,29 1,29 1,09

Soma das Compras (R$) 77,44 77,09 73,24 82,87

Diferença entre o supermercado mais

careiro e o mais barateiro -11,62% Diferença = R$ 9,63

Novo diretor tem planos para trazer 
ainda mais efi ciência ao DMAE

   Desde a última quinta=-
feira, dia 21, o DMAE - 
Departamento Municipal 
de Água e Esgoto tem uma 
novo diretor. É o professor 
universitário  Alair Assis, 
que é doutor pela Univer-
sidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), com pós-
doutorado pela Universty 
of St. Andrews, na área de 
desenvolvimento sustentá-
vel. Tem larga experiência 
em saneamento e gestão. 
Ele substitui Geraldo Gon-
çalves, que trocou o DMAE 
por uma diretoria na congê-
nere SANASA, de Campi-
nas.
    O novo diretor disse que  
nesses próximos dias irá se 
inteirar sobre as suas fun-
ções e como é o trabalho 
desenvolvido pelo DMAE. 
Na verdade, ele deve assu-
mir o cargo no começo de 
abril. “Eu tenho ouvido so-
mente elogios ao DMAE ao 
longo da história de Poços. 

O departamento tem uma 
equipe técnica muito bem 
preparada e, é claro, como 
todo setor público, também 
apresenta problemas que 
deverão ser equacionadas 
ao logo do tempo e assim 
que eu for conhecendo essas 

difi culdades”, comentou.
Assis disse ainda que pre-
tende adotar estratégias que 
deem ainda mais efi ciên-
cia e competitividade ao 
DMAE, tornando-o cada 
vez mais referência no setor 
nacional de saneamento.

Alair Assis, natural de Ouro Fino, é o novo diretor do DMAE

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

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

Em relação à última pes-
quisa, pode-se observar au-
mento de preços. No início 
do mês, a soma do San Mi-
chel foi de R$ 76,60 e agora 
está em R$ 77,44.
A desoneração da presidenta 
Dilma ainda não apareceu.
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Rir é o melhor remédio

HUMOR

Reclamações de um usuário
Prezado Técnico:

Há um ano e meio troquei o progra-
ma [Noiva 1.0] pelo [Esposa 1.0] e 
verifiquei que o Programa gerou 
um aplicativo inesperado chamado 
[ Bebê.exe ] que ocupa muito espa-
ço no HD.  Por outro lado, o [Espo-
sa1.0] se auto-instala em todos os 
outros programas e é carregado au-
tomaticamente assim que eu abro 
qualquer aplicativo. 
Aplicativos como [Cerveja_
Com_A_Turma 0.3], [Noite_De_
Farra 2.5] ou [Domingo_De_Fu-
tebol 2.8], não funcionam mais, e 
o sistema trava assim que eu tento 
carregá-los novamente. 
Além disso, de tempos em tempos 
um executável oculto (vírus) cha-
mado [Sogra 1.0] aparece, encer-
rando Abruptamente a execução de 
um comando. 
Não consigo desinstalar este pro-
grama. Também não consigo dimi-
nuir o espaço ocupado pelo [Esposa 
1.0] quando estou rodando meus 
aplicativos preferidos.  Sem falar 
também que o programa [Sexo 5.1] 
sumiu do HD. 

O construtor e o equilibrista
Com essa história do Pau-
lão não perdoar a cobrança 
de mais nenhuma entrega, 
os pobres construtores “for-
miguinhas” estão passando 
mais apertado do que São 

Eu gostaria de voltar ao programa 
que eu usava antes, o [Noiva 1.0], 
mas o comando [Uninstall.exe] não 
funciona adequadamente. 
Poderia ajudar-me? Por favor! 
Ass: Usuário Arrependido

RESPOSTA: 
Prezado Usuário, 

Sua queixa é muito comum entre os 
usuários, mas é devido, na maioria das 
vezes, a um erro básico de conceito: mui-
tos usuários migram de qualquer versão 
[Noiva 1.0] para [Esposa 1.0] com a falsa 
idéia de que se trata de um aplicativo de 
entretenimento e utilitário.  Entretanto, o 
[Esposa 1.0] é muito mais do que isso: é 
um sistema operacional completo, criado 
para controlar todo o sistema!  É quase 
impossível desinstalar [Esposa 1.0] e vol-
tar para uma versão [Noiva 1.0], porque 
há aplicativos criados pelo [Esposa 1.0], 
como o [Filhos.dll], que não poderiam 
ser deletados, também ocupam muito 
espaço, e não rodam sem o [Esposa 1.0]. 
É impossível desinstalar, deletar ou es-
vaziar os arquivos dos programas depois 
de instalados. Você não pode voltar ao 
[Noiva 1.0] porque [Esposa 1.0] não foi 
programado para isso. 
Alguns usuários tentaram formatar todo 

o sistema para em seguida instalar a 
[Noiva Plus]  ou o [Esposa 2.0], mas pas-
saram a ter mais problemas do que antes 
(Leia os capítulos ‘Cuidados Gerais’ refe-
rente a ‘ Pensões Alimentícias’ e ‘ Guarda 
das crianças’ do software [CASAMENTO]). 
Uma das melhores soluções é o comando 
[DESCULPAR.EXE /flores/all] assim que 
aparecer o menor problema ou se travar 
o programa. Evite o uso excessivo da tecla 
[ESC] (escapar). 
Para melhorar a rentabilidade do [Esposa 
1.0], aconselho o uso de [Flores 5.1], [Fé-
rias_No_Caribe 3.2] ou [Jóias 3.3]. 
Os resultados são bem interessantes! 
Mas nunca instale [Secretária_De_Mi-
nissaia 3.3], [Antiga_Namorada 2.6] 
ou [Turma_Do_Chopp 4.6 ], pois não 
funcionam depois de ter sido instalado o 
[Esposa 1.0] e podem causar problemas 
irreparáveis ao sistema. 
Com relação ao programa [Sexo 5.1], es-
queça! Esse só roda quando quer. 
Se você tivesse procurado o suporte 
técnico antes de instalar o [ Esposa1.0] 
a orientação seria: NUNCA INSTALE O 
[ESPOSA 1.0] sem ter a certeza de que é 
capaz de usá-lo!

(colaboração: 
Tom Lanches Alvorada)

Casorix, o Sistema Operacional do Casamento

Jorge na lua minguante. Já 
que não têm grana para pa-
gar o frete, o jeito é levar o 
material da melhor forma 
possível e usar o que foi 
economizado para comprar 

mais alguns tijolinhos ou 
um punhado de cimento e 
areia. E, o pobre tem que se 
virar mais do que charuto na 
boca de bêbado. Haja criati-
vidade!
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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

O prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço se reuniu recente-
mente com o presidente do 
Conselho das Sociedades 
Amigos de Bairro de Poços 
de Caldas, Sebastião Geral-
do Alvarenga, o Marrom. O 
encontro teve como objetivo, 
apresentar o trabalho do con-
selho ao prefeito. 
“O Marrom é uma liderança 
do bairro Nova Aparecida e 
tem um trabalho muito for-
te junto àquela comunida-
de. Mais que isso, ele tem 
trabalhado, de uma forma 
independente, no sentido de 
reunir presidentes de bair-
ros para que haja uma força 
maior nas solicitações dessas 
lideranças”, explicou o pre-
feito Eloísio do Carmo Lou-
renço. 
Já o presidente Sebastião 
Geraldo Alvarenga destacou 
que o encontro foi muito 
produtivo. “O Conselho das 
Sociedades Amigos de Bairro 
de Poços de Caldas tem por 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Paulo Ta-
deu Silva D’Arcadia (PT), e 
os vereadores Rogério Car-
rilo (PT) e Joaquim Alves 
(PMDB) participaram, nesta 
semana, de uma reunião com 
a secretária municipal de 
Saúde Aparecida Linhares 
Pimenta. O assunto aborda-
do foi o início das atividades 

da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) na cidade.
A reunião foi motivada, se-
gundo explicou o presidente, 
por uma preocupação de ve-
readores referente ao funcio-
namento da UPA, que deve 
ter início dentro de quatro 
meses, e o impacto que as 
atividades terão sobre a Po-
liclínica. “Esse encontro foi 
bastante esclarecedor na me-
dida em que pudemos ter o 
entendimento da secretária 
de Saúde de que a UPA, de 
fato, substitui a Policlínica 
com vantagens. Isso porque 
nós saímos, no caso de Po-
ços, de uma Policlínica fre-
quentemente criticada pelas 
limitações no atendimento e 
pela falta de equipamentos 
para uma unidade com toda 
a infraestrutura necessária 
para o atendimento na cida-
de”, ressaltou.
Para o vereador, a UPA sig-
nifica um salto na qualida-

de do serviço de urgência/
emergência em Poços e não 
se pode criar insegurança na 
população quando se fala no 
encerramento das atividades 
da Policlínica. “A UPA con-
tará com aparelhos de última 
geração e tecnologia de pon-
ta, portanto terá uma estrutu-
ra muito diferente do que en-
contramos hoje. Precisamos 
oferecer um atendimento de 
qualidade aos cidadãos para 
que os pacientes cheguem 
até os hospitais da melhor 
maneira possível. O aten-
dimento será imediato tam-
bém para casos mais graves 
e toda essa conquista é um 
ganho muito grande para Po-
ços de Caldas. Além disso, a 
Policlínica continuará fun-
cionando, prestando outros 
tipos de atendimento à saúde 
da população, contribuindo 
dessa forma com o aprimo-
ramento deste serviço em 
nosso município”, concluiu.

Reunião discute funcionamento da 
UPA na Zona Leste

objetivo resgatar o movimen-
to comunitário da cidade e 
fazer valer a voz do povo”, 
esclareceu. Ele informou que 
a entidade é política, mas não 
partidária e foi criada para 
defender os interesses da 
comunidade, sem compro-
metimento com empresas ou 
grupos políticos. 
As reuniões da diretoria são 
realizadas todas as terças-
feiras, a partir das 19h, na 
sede do conselho, na rua 
Rio Grande do Norte, 341. 
O presidente aproveitou a 
oportunidade para convidar 
o prefeito para participar 
dos encontros. 
“Em breve, vamos realizar 
reuniões com essas lideran-
ças para compreendermos 
os anseios da comunidade e 
fortalecer a rede das pessoas 
que se uniram nesta emprei-
tada de trabalhar cada vez 
mais em prol da população 
de Poços de Caldas”, afir-
mou o prefeito Eloísio do 

Carmo Lourenço. 
O prefeito reafirmou o seu 
desejo de manter um rela-
cionamento mais próximo 
com a comunidade, mani-
festado já em seu discurso 
de posse, por meio de um 
contato permanente com 
lideranças de bairros, con-
selhos comunitários e enti-
dades representativas.

Presidente da CONSAB apresenta 
entidade ao prefeito Dr. Eloísio
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R. Cel. Virgílio Silva 1.840 ||| Tel. 3713-1948  Cel. 9130-2685 * Ao lado da Cel. Beer

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

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!

Padaria e mercearia

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

( 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Agora com 
deliciosos 
lanches

Disk Entregas: 3713-5169

Medicamentos de referência - Genéricos - 
Similares - Perfumaria.

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

TZL 12 anos / Muita coisa mudou na região na  última década
Wilson Ribeiro

A Zona Leste de Poços de 
Caldas é, majoritariamente 
uma região residencial. São 
poucas as empresas de gran-
de porte nela instaladas. Po-
de-se contá-las nos dedos. 
São, em sua maior parte, 
pequenas e médias - de 
cunho familiar. Isso é muito 
bom, pois evita a concentra-
ção de rendas muito comum 
nos outros modelos.
A Zona Leste concentra 
cerca de 40% da população 
de Poços de Caldas e qua-
se metade da área de seu 
perímetro urbano. Tem 45 
dos cerca de 120 bairros da 
cidade e uma característi-
ca comum: uma topografi a 
bastante acidentada e uma 
altitude média que supera os 
1.200 metros aciuma do ní-
vel do mar. Os pontos mais 
altos estão no bairro Chá-
cara Alvorada, na região do 
morro das três torres, com 
altitude que passa do 1.450 
metros. O bairro mais baixo 
é a Vila Nova, com aproxi-
mados 1.200 metros.
Para atender a esta popu-
lação existe um comércio 
que se fortalece a cada ano. 
Hoje, podemos dizer que 
pode-se encontrar de tudo 
que a população precisa 
- desde materiais de cons-
trução a artigos de vestiário 
ou medicamentos e produ-
tos de beleza. Gradativa-
mente, vem contando com 
serviços básicos de saúde 
- tanto dos oferecidos pela 
Prefeitura, como por profi s-
sionais liberais. O mesmo 
pode-se dizer dos serviços 
de educação básica, já que 

a região é bem atendida por 
escolas públicas e particula-
res. Já para o segundo grau, 
há carências evidentes e as 
poucas que oferecem cur-
sos neste nível, pecam pela 
qualidade e conseguem bai-
xas notas nas avaliações do 
MEC.
No que se refere ao abas-
tecimento, a Zona Leste 
possui um grande número 
de supermercados peque-
nos, distribuídos por todos 
os bairros. Isso é uma van-
tagem, pois possibilita que 
os moradores possam com-
prar sem se afastar muito de 
suas casas. Isso obriga uma 
maior concorrência, man-
tendo os preços mais com-
petitivos do que a s zonas 
sul e oeste (a mais careira 
da cidade). A região com 
duas lojas de redes maio-

res - San Michel e Bretas / 
Cencosud.
Ao longo destes 12 últimos 
anos, o comércio local se 
modernizou. Antes, as lo-
jas eram pequenas, escuras 
e pouco arejadas. Hoje, a 
maior parte tem lojas am-
plas, bem iluminadas e are-
jadas, o que não fi ca nada 
a dever aos concorrentes 
do centro da cidade (com a 
vantagem de não ter que en-
frentar trânsito congestiona-
do e fi car procurando lugar 
para estacionar). 
No que se refere aos pre-
ços, nos últimos anos o 
comércio local fi cou mais 
barateiro do que os concor-
rentes grandões. A Tribuna 
da Zona Leste tem estes 
números registrados e eles 
comprovam isso. Na maio-
ria das pesquisas, boa parte 

dos representantes locais 
venceram os San Michel e 
o Bretas / Cencosud. Isso 
se deve aos menores custos 
operacionais dos pequenos 
supermercados familiares.
Serviços
A Zona Leste possui um 
completo sistema de servi-
ços que vão desde dentistas 
a ofi cinas mecânicas, pas-
sando por salões de beleza, 
farmácias, imobiliárias e 
ofi cinas de costura. Neste 
aspecto, a maior concentra-
ção se dá ao longo da Rua 
Coronel Virgília Silva, Av. 
José Remígio Prézia, Major 
Joaquim Bernardes e, a mais 
recente delas, a Rua Pedro 
Augusto Cavini / Pau Brasil 
(Jd. Ipê, Azaleias, Hortên-
sias e Caio Junqueira). É 
das mais completas redes 
da cidade inteira.

A Zona Leste tem melhorado sua qualidade de vida, aliado à preservação ambiental

Rua Pedro Augusto Cavini, 360 - Jd. Ipê

Desconto de 30% em qualquer genérico.
Condições especiais para os cartões ECXCard
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Comunidade 
caldense local 

comemora 
bicentenário 

de Caldas
Wilson Ribeiro

Caldas é o município mais an-
tigo da região. No próximo dia 
27, completa 200 anos de fun-
dação. Todos as cidades minei-
ras vizinhas, sem exceção, se 
originaram de Caldas.
A zona leste é a região que 
abriga a maior “colônia” de 
caldenses da cidade (disputa 
cabeça a cabeça com o pessoal 
de Campestre). Por causa da 
proximidade dos dois muni-
cípios, quem sai do centro de 
Caldas chega mais rápido ao 
centro de Poços do quem al-
guém que sai do Bortolan por 
causa dos constantes engarra-
famentos da Av. João Pinheiro.
Só por curiosidade, vejam  al-
guns dos representantes dos 
“biscoiteiros” na região: Moi-
sés e Garcia (Construal), sr. 
Oswaldo e Messias (Alvorada 
Gás), Valtinho (Ofi cina do Val-
tinho), Sr. Aparecido (Padaria 
São João Bosco), Urutu e Elia-
na (Bar do Urutu), Luiz Beral-
do (Transportadora Custódio), 
ex-vereador Pavil, Paulinho 
do Bar, Tom do Alvorada 
Lanches, Rovilson da Padaria 
Alvorada, Beto do Posto CR, 
Afonso da Transportes Beral-
do, Carlos César do areeiro, 
Lair do Marmitão e muitos 
outros que certamente lotariam 
esta página.

Desde a última legisla-
tura, o vereador Rogério 
Andrade (PSD) vem cha-
mando a atenção do Exe-
cutivo para a necessidade 

uma Companhia de Enge-
nharia de Tráfego de Po-
ços de Caldas – CETPC.
Para o legislador, a cidade 
não pode mais conviver 
com a situação caótica  
vista nos dias atuais, onde 
as ações implantadas aca-
bam não sendo viáveis e 
a falta de planejamento 
muitas vezes prejudica o 
trânsito de veículos e pe-
destres. “Há muito tem-
po venho falando sobre a 
importância de se tomar 
providências com relação 
ao trânsito. O número de 
carros em Poços aumenta 
a cada dia e a situação está 
complicada. Já abordei 

em outras oportunidades 
a criação da Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
e apresentei agora um an-
teprojeto para ser encami-
nhado ao prefeito munici-
pal”, afi rmou.
O anteprojeto de lei esta-
belece que a CETPC terá 
uma estrutura básica  obe-
decendo normas estaduais 
e federais. Além disso, a 
matéria propõe a institui-
ção do Conselho Munici-
pal de Transportes, órgão 
que auxiliará o Executivo 
na execução de ações re-
lativas ao trânsito e trans-
portes. Esse conselho será, 
portanto, um órgão de as-

sessoria e consulta da ad-
ministração pública, com 
competência para analisar, 
propor e acompanhar a 
discussão de medidas que 
venham a contribuir com o 
trânsito.
Todos os anteprojetos 
apresentados pelos verea-
dores são encaminhados 
ao Executivo para análi-
se e, caso forem aceitos, 
são devolvidos à  Câmara 
como projetos de lei para 
aprovação. Os interessados 
em obter uma cópia dessa 
proposta podem entrar em 
contato com o Legislativo 
Municipal pelos telefones 
3729-3818-3845.

de melhorias no trânsito. 
Nas sessões da Câmara, 
ele sempre aborda o as-
sunto e lamenta a falta de 
planejamento em diversas 

ações realizadas no muni-
cípio. Na última semana, 
ele apresentou um ante-
projeto de lei sugerindo a 
criação e estruturação de 

Vereador Dr. Rogério propõe criação de Companhia de Tráfego

R. Pedro Augusto Cavini, 378 - Jd. Ipê / Azaleias

DISK ENTREGA
3721-9300 Produtos de qualidade!
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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

DeSCuBrA que A 
matemática não é

uM BiCho De 
√9 + 22 cabeças

de
11 a 15 
anos

BANCO 7

BRV
OPRESSOR

ODIADOLE
EMINGUA
EAGUNB

EXIBIRTE
PARUNTAR
IEMERT

TABULATIA
TAPALA
OITOADJ

GRAUEOA
IDUNAN

COMOVENTE

Situação 
da loja que

voltou a
funcionar

Decifra
(um texto) 

Detestado;
abominado

Apresentar
(o filme) 

Como (?):
muito
escuro

Rua
pequena
e sem
saída

Universida-
de Nacio-

nal de Bra-
sília (sigla)

A pessoa
com quem
se dança

Cobrir o
tabuleiro
com óleo 

Condição
do sexo
para os

puritanos

Peça para
imobilizar
fraturas

Número de
horas ideal

para se
dormir

Compa-
nheira de

Tarzan
(Cin.)

Óculos
de (?):

corrige a
visão

Nome da
letra que
abrevia
"Norte"

Os raios
nocivos do
Sol (sigla)

Tocante;
enterne-

cedor

Monte de
areia

formado
pelo vento

Consoante
repetida

em
"nenhum"

Tirânico;
ditatorial

Pessoa
sobre

quem é
jogada a
culpa de 

outro (pop.)

Escrevi (carta) 

Memória
de computadores Filho, em inglês

Sistema de trabalho
coletivo espontâneo

Privação;
escassez

Camareira
(bras.)

Nome da
letra "M"

Divisão de
estrebaria

Parte do
boné

Totalidade
das coisas

Adjetivo
(abrev.)

Sílaba de
"andar"

Imitava
o cão

Sujeira dos
móveis

P A L A

3/ram — son. 4/breu — pala — tabu. 6/míngua.

Na última semana, o ve-
reador Paulo Eustáquio de 
Souza (PSD) e o prefeito 
Eloísio do Carmo Louren-
ço estiveram na Chácara 
Santa Clara, entidade de as-
sistência social que atende 
37 dependentes químicos. 
Os objetivos da visita fo-
ram acompanhar o desen-
volvimento dos trabalhos, 
avaliar a estrutura do local 
e conferir de perto as neces-
sidades da instituição.
Vereador e prefeito foram 
recebidos pela administra-
dora da entidade, Margarida 
Goulart, e um dos assuntos 
abordados foi a reavaliação 
do convênio da entidade 

com a prefeitura. “A en-
tidade mantém convênio 
com a prefeitura e nesse 
sentido a reavaliação do 
repasse de verbas contri-
buiria sobremaneira para 
a realização das ativida-
des. Essa reavaliação já 
havia sido conversada 
na administração passa-
da e o atual prefeito se 
prontifi cou a estudar o 
pedido. É preciso res-
saltar que o pagamento 
de 13º e férias aos 16 
funcionários da entida-
de acaba contribuindo 
para um desequilíbrio 
fi nanceiro e a intenção é 
avaliar a melhor manei-

ra de auxiliar a Chácara 
Santa Clara”, declarou o 
vereador Paulo Eustáquio 
de Souza.
O parlamentar ressaltou 
que as doações, tanto de 
cidadãos como também de 
empresas da cidade, con-
tribuem para o execução 
dos serviços. “Eles rece-
bem doações de alimentos 
e também existem as em-
presas parceiras que auxi-
liam no trabalho prestado 
pela Chácara Santa Clara. 
Esperamos que, com essa 
visita, a situação da enti-
dade melhore e o atendi-
mento seja contínuo”, fi -
nalizou o legislador.

Vereador acompanha serviços 
prestados na Chácara Santa Clara

O vereador Paulo Eustáquio, dona Margarida e o prefeito Eloísio: trabalho social
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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

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

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!

Retratos da Zona Leste: Jd. Azaleias /  Hortênsias
Abril de 1995 Março de 2013

Jardim Azaleias (direita na foto) e Hortênsias, na época do loteamento, em 1995 Os dois bairros hoje já estão quase que completamente tomados pelas construções

Um projeto de lei que estabele-
ce normas para denominação e 
emplacamento de vias públicas 
e que institui a obrigatorieda-
de de se colocar numeração 
predial e caixa de correio em 
cada domicílio da cidade está 
sendo analisado pelas comis-
sões permanentes da Câmara. 
A matéria foi apresentada pela 
vereadora Regina Cioffi  (PPS) 
recentemente.
O objetivo da proposta, segun-
do a parlamentar, é concentrar 
em uma única legislação todos 
os assuntos relacionados à dis-
tribuição postal e, ainda, refor-
çar ao poder público a neces-
sidade de maior colaboração 
com os Correios, através de 
um planejamento que coloque 
em prática a reorganização da 
identifi cação dos logradouros 
públicos.
Além de estabelecer normas 
para escolha dos nomes de 
ruas, o projeto de lei impõe 
regras para o emplacamento, 
como por exemplo os locais 

de afi xação das placas e a obri-
gatoriedade das mesmas con-
terem o número do Código de 
Endereçamento Postal (CEP), 
de forma a permitir adequa-
da orientação dos pedestres e 
localização de endereços. A 
matéria contempla, também, a 
obrigatoriedade de numeração 
de prédios e a forma como se 
dará essa numeração, além da 
instalação de caixa de corres-
pondências, que deverão ser 
padronizadas de acordo com o 
disposto na lei.
No que diz respeito à atualiza-
ção do cadastro de imóveis, a 
vereadora reforçou no texto do 
projeto de lei que tal responsa-
bilidade fi cará  a cargo da pre-
feitura municipal. “Precisamos 
dessa colaboração do Executi-
vo no sentido de repassar aos 
Correios qualquer atualização 
nas vias públicas e bairros. 
Também fi cará a cargo da pre-
feitura a aplicação de notifi ca-
ções e multas para aqueles que 
descumprirem a legislação”, 

afi rmou Regina.
Facilidade

Para a legisladora, as existên-
cias de CEP e denominação 
correta das ruas e bairros faci-
litarão a entrega de correspon-
dências e mercadorias, bem 
como a localização de residên-
cias por parte de turistas e da 
própria comunidade que preci-
sa se dirigir a um bairro qual-
quer. “ A atualização cadastral 
de ruas e bairros é fundamen-
tal para a vida de uma cidade. 
Muitos bairros foram criados 
nos últimos anos e existe uma 
enorme difi culdade para que os 
seus residentes recebam cor-
respondências e encomendas 
pelos Correios. A fi nalidade é 
sanar essa difi culdade e possi-
bilitar um trabalho mais dinâ-
mico e efi ciente”, ressaltou.
Regina destacou, também, a 
instalação de novas empresas 
na cidade e a importância dos 
dados atualizados para anda-
mento das atividades. “Exis-
tem muitas empresas instala-

das nos novos bairros da nossa 
cidade e a falta de um cadas-
tramento e CEP difi cultam a 
vida desses empresários. Mui-
tas compras, hoje em dia, são 
feitas pela Internet. Quando a 
entrega do produto é feita por 
empresas especializadas a mer-
cadoria chega ao seu destino, 
mas o recebimento de boletos 
e outros documentos bancários 

nem sempre são entregues por 
não constarem na lista ofi cial 
de endereçamento postal. Os 
cidadãos, poderão, ainda, re-
ceber suas contas de água, luz, 
IPTU e outros documentos. 
Desta forma, os órgãos públi-
cos também são benefi ciados 
como o DME e DMAE, Secre-
taria de Fazenda e da Saúde, 
que passam a ter um cadastro 

confi ável e de grande impor-
tância para a administração pú-
blica”, declarou.
Finalizando, Regina lembrou 
que essa proposta foi discutida 
em outras oportunidades pelo 
então vereador Waldemar An-
tônio Lemes Filho e que, por se 
tratar de um projeto de grande 
importância, está sendo abor-
dado novamente.

Projeto de lei regulariza denominação e emplacamento de vias públicas

VARIEDADES
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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

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

 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

O município de Poços de 
Caldas realizou sua adesão 
ao evento Hora do Planeta, 
ato simbólico promovido 
no mundo todo pela Rede 
WWF, com o objetivo de 
demonstrar a preocupação 
com o aquecimento global. 
Desde 2009, a cidade parti-
cipa da iniciativa que, neste 
ano, acontece no dia 23 de 
março, próximo sábado. 

Durante uma hora, das 
20h30 às 21h30, a popula-
ção em geral, empresas e 
governos são convidados a 
apagar as luzes, para cha-
mar a atenção do mundo 
para as mudanças climáti-
cas. Em Poços de Caldas, 
as luzes do monumento do 
Cristo Redentor, na Serra 
de São Domingos e as fa-
chadas do prédio central 
da Prefeitura e do Museu 
Histórico e Geográfi co de 
Poços de Caldas, na Praça 
Martinho de Freitas Mou-
rão, fi carão apagadas. 

O gesto é simples: apa-
gar as luzes por 60 minu-
tos, das 20h30 às 21h30 e 
todos podem participar. O 
prefeito Eloísio do Carmo 

Poços de Caldas adere à Hora do Planeta 2013

Lourenço destaca a impor-
tância do ato simbólico. 
“Esta iniciativa sinaliza que 
pequenos gestos no nosso 
dia-a-dia podem fazer uma 
grande diferença em relação 
à questão ambiental. São 
pequenas ações repetidas 
por um grande número de 
pessoas que, de fato, fazem 
a diferença no mundo. Mais 
do simplesmente apagar as 
luzes, a Hora do Planeta é 
o momento de abrirmos os 
olhos para o meio ambiente 
e para as condições do nos-
so planeta”, ressalta. 

A Hora do Planeta co-

meçou em 2007, em Sid-
ney, na Austrália. Em 2009, 
quando o Brasil participou 
pela primeira vez, incluin-
do Poços de Caldas, o mo-
vimento superou todas as 
expectativas. Monumentos 
e locais simbólicos, como 
a Torre Eiffel, o Coliseu e 
a Times Square, além do 
Cristo Redentor do Rio e o 
Congresso Nacional já fi -
caram uma hora no escuro. 
Outras informações sobre 
como participar estão dis-
poníveis no site http://www.
wwf.org.br/participe/hora-
doplaneta/.

Vem aí “TZL Ecologia
Dentro das diretrizes de renovação e melhoramento previstas com o 12º aniversário da tribuna da Zona Leste, o jornal 
lança a partir da próxima edição a coluna “TZL Ecologia”. A cada edição, uma série de artigos e reportagens que mostram 
que uma vida sustentável começa com cada pessoa. E que, com medidas e hábitos simples, todos podem ter uma vida 
melhor que resulta em mais saúde e felicidade. 
O ambientalista Antônio Donizete da Silva, do Salão Stylus Man, vai ser um dos coordenadores da iniciativa que tam-
bém terá um site no portal que o jornal está preparando na internet. Aguardem!!!

Livro de autoria de Antônio Donizete que mostra como ter uma vida sustentável
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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 classifi cado. É gratuito (máximo: 3 linhas)
Por telefone: 3713-2642   ***   E-mail: class.tzl@gmail.com

CHAVEIRO NETO CHAVES
Serviços de chaves em geral 

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

AUTO PEÇAS
V. loja, peças novas e usadas c/ estoque, 

vendo. 9841-5366

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 profi ssional. Tratar com Jean 
-  8824-2122

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

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

FIAT 147 / 86
Álcool, muito bem conservado 

R$ 2.500,00. Tr. 8875-9987
--------------------------------------------

Veículos

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

DIVERSOS

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!!

CORRETORES DE 
IMÓVEIS 

 35 3713 1054 * 8897 0423 * 8851 
0423 *  9984 7734  

 CEL . VIRGILIO SILVA, 2.690 DOM 
BOSCO 

  
 

 

  
DB011 Dom Bosco 2 qtos, sl, coz, banh e entrada p/ carro -   130.000,00 
DB010 Itamarati Casa c/ ponto comercial - 2 qtos, sl, coz, banh, ponto de c/ garagem  -   115.000,00 
DB012 Dom Bosco 2 qtos, sl, coz, banh. á.s e garagem  102.000,00 
DB013 Chacara Alvorada 1 qto, sl, coz, banh.  95.000,00 
DB014 Dom Bosco III 1 qto, sl, coz, banh.   90.000,00 
DB015 Dom Bosco I 2 qto, sl,coz,banh, garagem, á.s  170.000,00 
DB016 Formosa2 moradias - 3 qtos, sl, coz, banh, churrasqueira, fogão à lenha, cozinha 
planejada 2ª 1 suite, coz, e sl  300.000,00 
DB017 Formosa 2 casas 1ª - 1 suite e 2 qtos, sl, copa e coz, 2 garagem e á. S  2ª 2 qtos, sl, coz,  380.000,00 
DB017 Santa Tereza -2 qto, sendo 1 suíte, sl, banh, gar., 62 metros - aceita financ. MCMV  115.000,00 
DB018 Vila Meneses 4 casas – 3 com 2 qtos e 1 com um qto, garagem para uma 220.000,00 
DB019 Coronel V. Silva 2 casas+ 2 pontos de comercio com Excelente localização  260.000,00 
DB020 Jardim dos Estados casa antiga, ótima localização  750.000,00 
DB021 Chacara Alvorada casa de 2 quartos sala cozinha wc social área de serviço garagem 130.000,00 
DB022 Pq Primavera, 3 qtos (suíte), sala ampla, copa, coz, quintal, gar. Casa nova 270.000,00 

VENDA DE APARTAMENTOS 
DB023 - Jd Sao Paulo – 3 qtos(suíte), sl, coz, banh, a.s., varanda, 1 por andar - Financia 140.000,00 
DB024 Monte Verde – 2 qtos, sl, coz, banh, 2 gar. Cobertas, NOVO, aceita financ. MCMV 140.000,00 
Quisissana – 3 dormitorios sendo 1 suite sala coz as g1 170.000,00 
Chacara Alvorada 2 quartos, sl, coz, banh, pq, á.s e garagem  95.000,00 

VENDA DE TERRENO 
DB025 Jardim Kenned 150 metros  10x15 * com casa de 2 cômodos toda murada (oportunida) 45.000,00 
DB027 Jd Formosa 336mts rua sem saída toda construída, lado de cima,  100.000,00 
Chacaras Terras de Santo Antonio          (OPORTUNIDADE) 32.000,00 
Chacara Santa Calara 2.550 mts 45.000,00 
DB026 Chacara ao lado das terras de Santo Antonio 500 mts 15.000,00 
Chacaras as margens do Rio Pardo 1.500 mts 30.000,00 
Laranjeiras 200m  15.000,00 
 

SÁBADO - 23 DE MARÇO
8 às 13 horas – campo da piscina – 
torneio de futebol
15 Horas – praça central- dia do 
bem jovem com passeio ciclístico e 
chegada programada às 15:oo com 
estações de atendimento: peso ideal, 
orientação jurídica, cabeleireiro, 
maquiagem, massagem, orientação 
vocacional e orientação sobre dst.
20 Horas – galeria paroquial: bingo 
em benefício do Cesec.
21 Horas – forró na praça

DOMINGO – 24 DE MARÇO
8 Às 12 horas – ginásio do copas: 
torneio de futebol de salão
20:30 Horas –praça da matriz: 
apresentação de teatro mambembe 
com o grupo Rasgacêro
SEGUNDA-FEIRA – 25 DE MARÇO
19 Horas – barracão de artes – lan-
çamento da edição especial do jornal 
Sonha Caldas e abertura da exposi-
ção de fotos de artistas caldenses.
19 às 20 horas – ginásio do copas: 
jogos de futebol de salão feminino

SÁBADO – 23 DE MARÇO
19 às 23 horas – ginásio do copas: 
jogos de voleibol
23 Horas: praça central e ruas da ci-
dade: canto da lua cheia com nossos 
músicos percorrendo nossas ruas e 
praças.
QUARTA-FEIRA – 27 DE MARÇO

6 Horas – praça central - alvorada 
festiva
9 Horas – praça do paço municipal 
– hasteamento das bandeiras, com 

Caldas 200 anos -  Programação do bicentenário
apresentação das escolas e banda da 
Policia Militar de Minas Gerais.
10 Horas – agência dos Correios – 
lançamento ofi cial do selo de “Caldas 
200 anos”
10:30 Horas – galeria paroquial 
praça Melo Viana – abertura da ex-
posição organizada pelo Cesec “Cal-
das 200 anos”.
13 Horas- primeira mostra de artes 
e artesanato em caldas na praça da 
matriz em comemoração dos 200 
anos.
19 Horas – igreja matriz de Caldas – 
missa solene em ação de graças com 
a presença de dom ricardo, bispo da 
arquidiocese de pouso alegre e apre-
sentação do coral Canto da Terra.
21:30 Horas – praça central: me-
gashow musical com a dupla César 
e Paulinho.

QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO
14 às 18 horas – praça central – 
gincana cultural

SEXTA-FEIRA – 29 DE MARÇO
19 Horas – na praça central encena-
ção da paixão de Cristo – grupo de 
teatro “Armando o Barraco”.

SÁBADO – 30 DE MARÇO
8 Horas – corrida – saída da cascata 
Antônio Monteiro até praça central
8 às 9 horas: corrida volta na praça 
– categoria 13 a 15 anos e a partir de 
16 anos
15 às 17 horas – praças centrais: 
desfi le de carros alegóricos contando 
a historia de “caldas 200 anos”.
22:30 Horas- praça central: show 
musical com Maria Inês e preta e Aly-
son e Aldison.

Aguardem durante todo o ano 
de 2013 apresentações artísti-
cas, culturais e musicais ofere-
cidas pelas nossas cidades fi lhas 
e que encantarão caldenses e 
visitantes.

 Tenha uma vida mais saudável ! 

 Pratique  regularmente atividades físicas ! 

 A boa orientação faz a diferença !

 Venha nos Visitar !

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398

O Mais completo acervo de 
fi lmes originais e  

sempre atualizados

 

Acesse:
w w w. f l a s h v i d e o f i l m e s . c o m . b r

veja traillers, 
lançamentos e confi ra nosso 

acervo !

VIDEO LOCADORA
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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 8822-8105

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

O prefeito Eloísio do Car-
mo Lourenço se reuniu, 
na tarde desta quarta-feira 
(20), no gabinete, com ve-
readores da base e da opo-
sição. O encontro teve por 
objetivo apresentar uma 
nova área para doação ao 
Tribunal de Justiça do Es-
tado de Minas Gerais para 
a construção da sede do 
Fórum de Poços de Caldas. 
Os vereadores solicitaram 
que sejam realizados estu-
dos de viabilidade na área 
da fábrica de manilhas do 
município, localizada na 
rua São José, 441, também 
no Jardim Country Club, 
zona oeste da cidade. Ago-
ra, o prefeito Eloísio do 
Carmo Lourenço apresen-
tará este novo terreno, de 
8.358 m2, à equipe técnica 
do Tribunal de Justiça, para 
que seja feita nova análise. 
“Caso o Tribunal de Justiça 
considere viável a constru-
ção do Fórum nesta nova 
área, encaminharemos um 
projeto substitutivo à Câ-
mara”, explicou o prefeito. 
“Depois desta avaliação 
técnica, já com o entendi-
mento da Câmara, poderá 
ser solicitado regime de ur-
gência, que propõe votação 
única”, complementou. 
O presidente da Câmara, 
vereador Paulo Tadeu Sil-
va D’Arcadia, encaminhou 

Prefeito Eloísio e vereadores apresentam nova área para o Fórum
ofício no. 169/2013, apre-
sentando esta nova área 
como uma possível solução 
para o impasse na constru-
ção do Fórum, entenden-
do que vai ao encontro do 
esforço do Poderes Exe-
cutivo e Legislativo para 
dar uma resposta urgente 
à demanda do Tribunal de 
Justiça. 
Dos 15 vereadores, três não 
puderam participar da reu-
nião: José Maria Siqueira, 
Antônio Carlos Pereira e 
Regina Cioffi . Dos 12 pre-
sentes, 11 assinaram o ofí-
cio, aprovando a nova área: 
Paulo Tadeu Silva D’Ar-
cadia, Rogério de Souza 
Andrade, Rogério Macedo 
Carrilo, Flávio Henrique 
Faria, Joaquim Sebastião 
Alves, Jonei Leandro Ei-
ras, Luís Carlos Pena e 
Silva, Marcos Tadeu de 
Moraes Sala Sansão, Ma-
ria José Scassioti de Souza, 
Paulo Eustáquio de Souza 
e Valdir Sementile. 
“A nossa base fez um mo-
vimento junto aos vereado-
res de oposição e hoje nos 
reunimos para tratar desta 
nova área. Onze verea-
dores já concordaram, de 
antemão, com esta área na 
fábrica de manilhas”, res-
saltou o prefeito. Ele tam-
bém informou que consul-
tou o diretor do Fórum, juiz 

Carlos Alberto Pereira da 
Silva, que já visitou a área 
e considerou-a adequada. 
“Acredito que, agora, ca-
minhamos de uma forma 
mais tranqüila para real-
mente concretizar o nosso 
principal objetivo, que é a 
construção do Fórum, não 
perdendo este recurso que 
será muito importante para 
o município”, explanou. 
O prefeito mostrou sua 
preocupação com o prazo 
de tramitação do projeto e 
com a iminência da perda 
dos recursos, que devem 
ser da ordem dos R$ 30 
milhões. “Entendemos que 
buscar uma solução nego-
ciada seria o caminho mais 
inteligente, o caminho do 
bom senso, o caminho que 
nos levaria realmente a en-

tregar à população aquilo 
que é a nossa obrigação, 
que é a retomada do desen-
volvimento”, concluiu. 

Decisão unânime: reunião foi realizada no gabinete do prefeito

RODÍZIO 
(sem picanha) 

+ 
SOBREMESA 
(doces em caldas e pudim)

19,80
Não cobramos taxa de serviço.

Promoção válida de 2ª a sábado.

R$


