
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

 3714-0333   |   contabilamaryllis@gmail.com

Av. João Ferreira Gonçalves, 110 / 1   Jd. Amaryllis

Escrita contábil em geral  
Consultoria, Assessoria e Auditoria

 Abertura e encerramento de empresas

Assessoria, Consultoria e Auditoria Contábil

Poços de Caldas, MG,  1ª quinzena de Maio de 2013        Ano 12 - Nº 131        Diretor: Wilson Ribeiro          R$ 1.00    
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9117-0035

12 anos servindo à Zona Leste            www.t-zl.net    |   tzl@oi.com.br
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 “O melhor amigo é aquele com quem nos 
sentamos por longas horas, sem dizer uma 

palavra, e ao deixá-lo, temos a impressão de que 
foi a melhor conversa 

que já tivemos”
Charles Chaplin

PÉROLAS DE SABEDORIA

“Se a vida fosse fácil, bebê não nascia 
chorando. Se concentração fi zesse bem, os 

presidiários seriam gênios”

Paulo batista da silva / Petrolina - bA

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

BAR DO MARQUES
O ponto de 

encontro dos bons 
amigos

3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

Já observou 
a atitude dos 
pássaros ante 
às adversida-
des? Ficam 
dias e dias 
fazendo seu 
ninho, reco-
lhendo materiais, às vezes 
trazidos de locais distan-
tes... E quando já ele está 
pronto e estão preparados 
para por os ovos, as incle-
mências do tempo ou a ação 
do ser humano ou de algum 
animal destrói o que com 
tanto esforço se conseguiu... 
O que faz o pássaro? Para, 
abandona a tarefa? De ma-
neira nenhuma. Começa, 
uma outra vez, até que no ni-
nho apareçam os primeiros 
ovos. Muitas vezes, antes 
que nasçam os fi lhotes, um 
animal, uma criança, uma 
tormenta, volta a destruir o 
ninho, mas agora com seu 
precioso conteúdo...
Dói recomeçar do zero... 
Mas ainda assim o pássa-
ro jamais emudece, nem 

o João-de-barros e uma 
lição de perseverança

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)

retrocede, se-
gue cantando 
e construindo, 
reconstruindo 
e cantando... Já 
sentiu que sua 

vida, seu trabalho, 
sua família, seus amigos 
não são o que você sonhou? 
Tem vontade de dizer basta, 
não vale a pena o esforço, 
isto é demasiado para mim?
Você está cansado de reco-
meçar, do desgaste da luta 
diária, da confi ança traída, 
das metas não alcançadas 
quando estava a ponto de 
conseguir? Mesmo que a 
vida o golpeie mais uma 
vez, não se entregue nunca, 
faça uma oração, ponha sua 
esperança na frente e avan-
ce. 
Não se preocupe se na ba-
talha seja ferido, é esperado 
que algo assim aconteça. 
Junte os pedaços de sua 
esperança, arme-a de novo 
e volte a ir em frente. Não 
importa o que você passe... 
Persevere até o fi m!

Você é capaz de qualquer 
coisa que deseja. Nada que 
esteja longe de você e nada 
do que aconteceu no seu pas-
sado é capaz de alterar o fu-
turo que você deseja para si.
O mundo bombardeia você 
com milhares de distrações, 
obstáculos, medos e desejos 
de prazeres vazios, fáceis e 
rápidos. Ainda assim, nada 
irá impedir que você con-
quiste tudo aquilo que sua 
mente sonha e almeja.
O simples fato de você ima-
ginar que sua vida pode 

Você é capaz de mudar a sua vida
melhorar está evidencian-
do a sua capacidade para 
alcançar seus sonhos. Você 
já possui a maioria dos seus 
tesouros com que você so-
nha e que você deseja: eles 
já existem dentro de você.
Dê a eles a força do seu 
pensamento, da sua ação, 
do seu compromisso. Faça
-os reais, e não apenas ex-
clusividade de seus sonhos. 
Traga-os também ao mundo 
que o cerca.
Isto é realização, isto é des-
tino.

Questão de consciência!
Wilson RibeiRo

O principal problema do Bra-
sil não são os políticos, como 
muitos oportunistas ou desin-
formados falam por aí. O prin-
cipal problema do Brasil é todo 
aquele que só sabe reclamar, 
que não quer saber de estudar e 
nem de trabalhar. Que só pensa 
em curtir os feriados -  de pre-
ferência aqueles nem prolonga-
dos - sem levar em considera-
ção quem vai pagar a conta dos 
dias não trabalhados. Aquele 
que só pensa e fala em futebol, 

sem saber que os seus “ídolos” 
ganham num dia o que ele leva 
10 anos para ganhar. Aqueles 
que só escutam músicas imo-
rais que ao invés de inspirar, 
detonam o cérebro e fabricam 
ignorantes e burros (quem que-
rer ofender os equinos, que por 
sinal são muito inteligentes).
O principal problema é aque-
le que só pensa em Bolsa Fa-
mília ou Segura Desemprego. 
Ou seja, ganhar sem trabalhar. 
É aquele que tem preguiça de 
levantar cedo ou trabalhar até 
mais tarde. É aquele que diz 
odiar política e não sabe votar, 
sempre elegendo gente de sua 
própria laia.
Uma vida melhor, não se con-
segue de graça. Exige trabalho, 
vontade e determinação. Coisa 
que este tipo de pessoa odeia, 
já que está acostumada a levar 
vantagem desde pequeninha.
Por isso, lembrem-se que na 
vida real, cada um paga que 
que recebe e deve receber pelo 
que paga. Ou seja, se não tem 
nada a dar, não vai receber 
nada também. Essa é a grande 
lei universal que rege o moder-
no capitalismo dos dias atuais.
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ProtEJa o SEu DiNhEiro!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  29/4/2013

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

Guaraná 
Kuat 3 lt 

Arroz 
Saboroso 

T1 5 kg

Feijão 
Saboroso 

Pernil Suíno sem osso

R$ 8,98 R$ 4,59

R$ 2,99

R$ 8,99

Kg Kg

1 Kg

R$ 0,99

Wafer 
Visconti 

120 g 

Cerveja 
Skol e Brah-

ma Latão
473 ml

R$ 1,99

R$ 4,99

Supermercado San Michel Bretas Tavares Coronel

Arroz ti po 1 - 5 kg 9.49 8.90 8.98 9.95
Feijão Carioca - 1 kg 6.59 5.19 4.98 6.99

Açúcar Cristal - 5 kg 6.99 5.99 6.48 6.99
Sal refi nado - 1 kg 1.37 1.29 1.40 1.19
Óleo de Soja - 900 ml 2.99 2.48 3.49 3.49

Ovo branco Grande - dz 3.69 3.75 4.20 3.99
Farinha de trigo - 1 kg 1.97 2.89 1.99 1.99
Macarrão - 500 g 1.99 2.49 1.29 1.49

Margarina - 500 g 2.59 3.69 4.39 2.99

Extrato de Tomate - 350 g 1.69 2.29 1.15 1.49
Fubá mimoso - 500g 2.35 2.05 2.60 2.29
Amido de milho - 500 g 6.79 3.29 6.95 2.79

Bolacha de trigo -  300 g 1.79 3.35 1.95 1.89

Achocolatado - 400 g 1.99 1.99 1.98 2.69

Refrigerante - PET 2l 2.37 3.33 2.19 2.45

Leite ti po C - 1 l 1.85 1.85 1.45 1.75

Pãozinho francês - 1 Kg 5.99 4.99 6.00

Sabonete - 90 g 0.79 0.55 0.59 0.89
Pasta de dente - 90 g 1.45 1.35 1.90 1.49

Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1.99 3.26 1.49 1.39
Absorvente higiênico popular 1.69 1.69 1.95 1.89

Toalha de papel - pct 2.19 3.09 2.95 1.39
Sabão em pedra - 1 kg 3.79 4.99 3.00 4.99
Sabão em pó - 1 kg 4.45 3.99 3.79 4.29
Detergente - 500 ml 1.09 1.19 1.49 1.29
Água sanitária - 1 l 1.55 1.49 1.40 1.49

Desinfetante - 500 ml 2.55 2.29 3.75 1.69

Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1.39 1.39 1.99 0.99
Soma das Compras (R$) 85.42 85.09 85.77 81.87

VILLA SHOP

Av. Iguaçú, 18-B (em frente ao número 1.000 da Cel. Virgílio Silva)

Telefone 3721-8902
Facebook: VillaShop Poços / | \ www.villashop.com.br

Infl ação chega forte aos supermercados da Zona Leste
O dragão da infl ação deu suas caras novamente nos supermercados da Zona Leste. Depois 
de muito tempo, os preços gerais tiveram grandes aumentos - principalmente os alimen-
tos. A cesta que costumava fi car em torno de R$ 60,00 nos mais barateiros, agora está 
acima de R$ 80,00. Com isso, vai para o espaço os ganhos reais dos salários.

Linguiça calabresa defumada

nossas 
homenagens a 
todas as mães !

O Villa Shop, a maior loja de confecções da Zona Leste apresenta alguns de seus 
preços:

Calças K2B RI-19 e Darlook  > De R$ 68,00 a 92,00   
Conjuntos Plush K2B > só R$ 90,00

Leg K2B > R$ 30,00 
Tudo isso e muito mais! Venha conferir

NO MÊS DAS MÃES, O SEU ENDEREÇO É NO VILLA SHOP
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Wilson RibeiRo 
Num distante, idílico e pa-
radisíaco vilarejo, seguiam 
por uma estrada um ancião 
e um moleque ao lado de 
um pequeno burrico. A certa 
altura, um transeunte dispa-
rou: “que absurdo, como um 
homem velho deste jeito dei-
xa um infante caminhar a pé, 
sendo que tem um burrico de-
socupado”. O ancião então 
seguiu a sugestão e colocou o 
menino no lombo do eqüino. 
Tempo depois, outro pedestre 
desconjurou: “credo, como 
pode um moleque ir no lom-
bo do burro e deixar o senhor 
à pé”. Então, eles trocaram 
de posição e o velho montou 
o animal e o menino pegou 
as rédeas. Mais adiante, um 
viajante indignou: “que bur-
rice, por que não vão os dois 
no lombo do animal”. Mais 
uma mudança: o ancião e o 
infante então ficaram mon-
tado. Pouco adiante, um an-
dante ecologista ficou mais 
indignado ainda: “pô, que 

judiação: dois marmanjos 
nos lombos do pobre burrico. 
Assim vão matar o bichinho”. 
Putos da vida, o ancião e o 
infante fizeram justamente 
isso: mataram o burrico e 
toda história continuou exa-
tamente como começara.
A fábula acima foi usada pelo 
professor Paulo Cyro Scu-
dino, mestre em hidrologia 
da Universidade Federal de 
Ouro Preto para sintetizar o 
impasse que há quase uma 
década paralisa o desenvol-
vimento de Poços de Caldas 
em torno da questão do Paço 
Municipal. O professor fez 
uma palestra no auditório lo-
cal da OAB para detalhar os 
resultados dos estudos que a 
UFOP realizou na área desti-
nada à construção do preten-
dido centro administrativo do 
município. Ao longo de uma 
hora, ele detalhou os princi-
pais pontos que apontam ser 
de 0,05% o impacto de recar-
ga da área, quando compara-
do com a totalidade da área 

estudado. Ele e o professor 
Wilson José Guerra, que o 
acompanhava, disse que esse 
impacto é irrelevante e que a 
principal preocupação deve 
ser com a Serra de São Do-
mingos - esta, sim, a principal 
área de recarga das águas de 
Poços de Caldas e que não 
está recebendo a devida aten-
ção.
Após a palestra, houve um 
acalorado debate entre os 
professores da Universida-
de de Ouro Preto, a arquite-
ta Carmem Lúcia Arantes e 
a geóloga Ângela Martins 
- adversárias declaradas do 
projeto. Elas desqualificaram 
o estudo e colocaram em dú-
vida os resultados apresenta-
dos. Teriam garantido que a 
área destinada ao Paço é que 
seria a verdadeira área de re-
carga e que a construção iria 
aumentar a inundação no Jar-
dim Kennedy. As discussões 
foram acaloradas, mas não 
levaram a lugar algum e o de-
bate foi encerrado. Cada lado 

continuou com suas próprias 
convicções.
O debate expôs claramente o 
dilema que se arrasta e pre-
judica o desenvolvimento de 
Poços de Caldas. De um lado, 
os ecologistas capitaneados 
por Carmem Lúcia, Ângela 
e o ex-prefeito e atual presi-
dente da Câmara Municipal 
Paulo Tadeu - dentre outros 
adeptos. Do outro lado, os 
desenvolvimentistas, liderado 
pelo advogado e ex-presiden-
te da Câmara, Marcus Togni, 
pelo ex-prefeito Luiz Antô-
nio Batista, pelo empresário 
Waldir Miguel, pelo juiz Dr. 
Márcio Cunha e várias outras 
lideranças. Ambas as partes 
crêem firmemente em seus 
números e suas informações e 
acreditam na virtude de suas 
posições. E certamente não 
vão mudá-las tão cedo.
O problema é que o impasse 
se prolonga por muito tempo 
e Poços de Caldas perde pon-
tos na corrida pelo desenvol-
vimento econômico e social, 

colocando em risco a sua qua-
lidade de vida, conquistada 
a duras penas pelas gerações 
passadas. O engenheiro Ro-
dopiano Marques Evangelista 
integra a Comissão de Política 
Ambiental do Estado, órgão 
que dá as palavras finais sobre 
licenciamento ambiental em 
Minas Gerais. Ele disse que 
há muito tempo não aparece 
nenhum projeto de grande 
porte de Poços de Caldas 
para ser analisado naquela 
câmara -  só de Pouso Ale-
gre, Varginha, Itajubá e La-
vras. Daqui, só renovação 
de postos de combustíveis, 
minas de bauxita ou argila.
É público e notório que Po-
ços de Caldas vem perdendo 
terreno nesta corrida. Vargi-
nha já ultrapassou Poços de 
Caldas no ítem PIB (pro-
duto interno bruto - o mais 
forte indicador econômico. 
Tanto per capita, como no-
minal). Pouso Alegre vem 
se aproximando tanto no 
PIB, como em termos popu-

lacionais. 
Se nada for feito, Poços 
de Caldas não será nem o 
maior município do Sul de 
Minas - e nem o mais rico. 
Corre o risco de perder o úl-
timo vagão no bonde de sua 
história e se tornar, como 
dizia o saudoso Kakalo, ser 
fim de linha em boca de vul-
cão.
É preciso ter bom senso para 
que o futuro da cidade não se 
perca, como a fábula do burri-
co. A dialética - de Hegel, Pla-
tão, Kant ou quem quer que 
seja, deve ser praticada para 
resolver este impasse. O inte-
resse coletivo deve prevalecer 
sobre os individuais, clas-
sistas ou corporativistas. Aí, 
sim, as coisas podem andar 
e se desenvolver. Caso con-
trário, estaremos carimbando 
o passaporte para o atraso e 
o retrocesso. Vamos assistir 
o progresso de outrora vizi-
nhos pacatos e nossa própria 
decadência, lembrando como 
eram bons aqueles dias.

Algumas ecologistas, a fábula do burrico e o futuro da cidade
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

Rua Cel. Virgílio Silva 1.077   ---   ***   ---   Vila Nova Telefone- 3722-1965

TransporTe é progresso!

No Dia do Trabalhador, as homenagens do Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários de Poços de Caldas a todos, que com sua 

força e suor, constroem a grandeza do nosso querido Brasil. 
Viva o dia 1 de Maio! Viva o trabalhador!

Milton reis / presidente

Recentemente, o vereador 
Rogério Carrilo (PT), fez 
um pedido de informações 
ao Executivo solicitando 
estudo sobre a viabilida-
de de ligação entre alguns 
bairros da zona leste de 
Poços de Caldas.
Trata-se da rua Elenice 
Marques Franco, localiza-

Rogério Carrilo solicita ligação de 
bairros na zona leste

da no bairro Santa Clara, 
via sem saída que termina 
defronte ao número 551 
da rua Guiomar Novaes, 
no Estância São José. A 
intervenção na via é pedi-
do dos próprios moradores 
da região, especialmente 
aqueles que precisam dar 
uma volta muito grande 

para chegar ao bairro vi-
zinho.
No documento, Carrilo in-
daga sobre a possibilidade 
de realização de um estu-
do sobre a área, bem como 
a existência de alguma ou-
tra proposta para melhorar 
a qualidade de vida das 
pessoas da zona leste.

Santa Clara / Estância São José: ligação vai facilitar a vida dos moradores
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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

PROMOÇÃO MAIO MÊS DAS MÃES!
Faça-nos uma visita e concorra a uma panela de arroz elétrica!

Promoção Especial:
Pizza à moda da casa:

R$ 15,90
* Entrega grátis no Dom Bosco 

e bairros vizinhos!

Os tucanos mineiros reconduzi-
ram, por mais dois anos, o de-
putado estadual Carlos Mosconi 
para a secretaria-geral do PSDB 
no Estado. Mosconi foi eleito por 
unanimidade pelo trabalho que 
vem realizando na executiva da 
legenda. A eleição ocorreu, neste 
sábado (27/04), na Convenção 
Estadual do partido em Belo Ho-
rizonte. 
A chapa única do novo diretório 
– com 104 membros, dos quais 
35 mulheres –, também elegeu 
para um novo mandato o depu-
tado federal Marcus Pestana na 
presidência e o deputado federal 
Domingos Sávio na vice. 
História - O deputado Mosconi, 
um dos fundadores do partido, 
lembrou a trajetória do PSDB, a 
partir da dissidência no PMDB. 
“A morte de Tancredo foi o início 
do PSDB. Queríamos criar um 
partido que respeitasse os ideais 
defendidos por Tancredo. Os mi-
neiros deram o pontapé inicial. 
E hoje, a história nos mostra qual 
importante foi essa atitude para a 
mudança da vida dos brasileiros. 
Agora é hora de conduzirmos Aé-
cio, neto de Tancredo, à presidên-
cia da República”, a� rmou.
Mosconi concluiu o seu discurso 
com a mensagem que balizou a 

Mosconi é reeleito secretário-geral do 
PsDb mineiro

legenda desde sua criação. “Te-
mos que ter hoje o mesmo sen-
timento de quando fundamos o 

partido. Estamos mais perto do 
pulsar das ruas para fazer germi-
nar novamente a esperança”.

Circullare coloca 30 novos ônibus em operação
Na última segunda-feira, dia 
29, a Circullare Poços de 
Caldas apresentou à comu-
nidade 30 novos e modernos 
ônibus que foram incorpo-
rados à sua frota. Os veícu-
los possuem as mais moder-
nas modernas tecnologias e 

oferecem grande conforto 
e segurança aos usuários, 
colocando Poços de Caldas 
na vanguarda regional de 
transporte coletivo. Tam-
bém oferecem suporte aos 
portadores de necessidades 
especiais, como plataforma 

para cadeirantes, assentos 
especiais para obesos, além 
de vários instrumentos e re-
cursos de segurança.
Flávio Cançado, diretor da 
empresa, destacou o com-
promisso sustentável com a 
comunidade.

Padre Ronaldo abençoa os 30 novos ônibus incorporado à frota da Circullare
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R. Pedro Augusto Cavini, 378 - Jd. Ipê / Azaleias
DISKENTREGA 3721-9300

Produtos de qualidade 
certifi cada

Rua Assis Figueiredo 1403 Centro - (ao lado da matriz)  4141-1227

SÓ ALEGRIA Presentes para o ano todo!

Na Só Alegria, presentes 
de qualidade e um 

precinho que vai deixar 
mães e fi lhos na maior 

felicidade!
Homenagem da Só Alegria a 

todas mães de 
Poços de Caldas

Av. Pau Brasil, Nº 237, Jd. Caio Junqueira
 (Próximo ao Posto Ipê) Tel.: 3714-4060

AMARILDO BAR E RESTAURANTE
PORÇÕES – CERVEJA GELADINHA – SALGADOS. CHURRASCO TODAS AS TARDES

Aos Sábados e Quartas: Feijoada completa  
Também servimos marmitex com entrega grátis no Jardim Amarilis e bairros vizinhos.

O vereador Paulo 
Eustáquio de Souza (PSD) 
encaminhou, recentemen-

Vereador defende construção de rotatória na avenida Wenceslau Braz
te, uma indicação à pre-
feitura solicitando a cons-
trução de uma rotatória na 

avenida Wenceslau Braz, 
na altura do número 3.200, 
próximo ao bairro Cam-
pos Elíseos. Nesta sema-
na, o parlamentar esteve 
no local, acompanhado de 
proprietários de estabele-
cimentos daquela região, 
para conferir os problemas 
no trânsito decorrentes da 
falta de uma melhor sina-
lização no trecho.
Segundo o legislador, essa 
reivindicação é antiga e a 
situação está cada vez pior 
devido ao grande fl uxo de 
veículos e o abuso de mui-
tos motoristas ao entrarem 
e saírem do bairro Campos 
Elíseos. “Já aconteceram 
vários acidentes naquele 
trecho e os comerciantes 
não aguentam mais convi-
ver com isso. Outras admi-
nistrações também foram 
informadas do problema, 
chegaram a ir até o local, 
mas nada foi feito”, ale-
gou.
 O vereador res-
saltou, ainda, que já esteve 
com o prefeito Eloisio do 

Carmo Lourenço no local, 
em outra ocasião, e que a 
prefeitura se comprome-
teu a iniciar um estudo 
amplo para construção da 
rotatória. “Há alguns dias 
convidei o prefeito para 
ir até a avenida e ele tem 
conhecimento da gravi-
dade do problema. Além 
dos moradores dos bairros 
daquela região, os em-

presários também estão 
preocupados. São vários 
estabelecimentos situados 
ao logo da avenida, como 
as transportadoras Manoel 
Roque, Custódio e Mene-
zes, o supermercado San 
Michel, Vassouras Pavão, 
Solar Minas, dentre outros. 
É preciso resolver essa si-
tuação o quanto antes”, de-
clarou.

 Durante o tempo 
em que permaneceu no lo-
cal, o vereador pôde acom-
panhar a difi culdade en-
frentada pelos motoristas 
na conversão de veículos, 
especialmente os de gran-
de porte. A falta de visão, 
aliada à imprudência de 
muitos condutores, têm 
colocado em risco a segu-
rança da comunidade.

Paulo Eustáquio e Manoel Rock: mais segurança para todos na região
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

NAS BANCAS

Aprender é divertido...

BANCO 21

CRF
AMIGDALAS

OBESOTABA
ELOALTAR
LAARECA

VERDETEAR
IOCAIXA
RALARXI

VALORDOER
PISADOME

ROSAROSCA
SAAITAL
TROMBALIZ
IÇRELIDA

PARAMENTAR

Pôr muito
açúcar
(bras.) 

Expressão
facial de
alegria

Compota
feita com
o Rei das

Frutas

Mulato de
cabelos
claros

Excessi-
vamente

gordo

Onde o noi-
vo espera
a noiva,
na igreja

Segmento
de uma
corrente

Peça que
une as

rodas do
carro

Máqui-
na que
produz
tecidos

Cor que
simboliza
a espe-
rança

Tornar
(o cabelo)

menos
crespo 

Preparar
a muça-
rela para
a pizza 

Scooby-
(?), cão de
desenho
animado

Alcançar
seu

objetivo
(bras.) 

O som da
voz da
ovelha

A flor
predileta

dos
poetas

Por (?):
por en-
quanto

(?) qual:
exata-
mente

o mesmo

Órgão do
olfato do
elefante

Sílaba de
"feliz"

Adornar;
enfeitar 

(?) e volta,
etapas da
viagem

Tipo de apartamento

Participante das
Olimpíadas

Esmagado
com o pé

Preço

Medida
agrária
A ação

criminosa

Recipiente
para sapato

Cultiva
(a terra) 

Fazer
sofrer 

Jogada de
futebol

Biscoito
retorcido
Finaliza
orações

Aldeia
indígena
Conteúdo
de bolas

Relativo
(abrev.)

Peruca

Defendem
a gargan-
ta contra
infecções

3/are. 4/eixo — taba. 6/dolosa — sarará. 10/paramentar.

Rir é o melhor remédio

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

Rua Luiz Duarte 343  
Santa Rosália

3713-1556

TÁ BARATO DEMAIS !

Joelho de Porco - Kg > R$ 4,99Fubá Yoki 1 kg > R$ 4,99
Figado bovino- Kg > R$ 5,99

Cerveja Itaipava 350 ml  - pct> R$ 1,59
Cerveja Kaiser 250 ml > R$ 0,99
Guaraná Dolly 2 l - kg > R$ 2,28

Carnes assadas aos domingos: Frango, Panceta, Lagarto, 
Fraldinha, Costela de Vaca, Costelinha

SUPERMERCADO

UMA BICHONA NO CÉU 
Uma bicha morre e vai para o 
céu. Chegando lá, São Pedro, 
olha... olha...e fala:
- Você não está pronto para en-
trar no céu, tome esse compri-
mido e depois volte aqui.
A bicha foi pra “sala de espera” 
tomou o comprimido e sentiu 
uma forte vontade de evacu-
ar... foi ao banheiro e lá fi cou 
durante 40 minutos... foi a pior 
caganeira de sua vida.
Ela (a bichona) voltou suando e 
desesperada falou:
- Pronto... Posso entrar agora?
São Pedro olhou... e falou:
- Você ainda não está pronto.... 
tome esse comprimido e volte 
mais tarde.
A bicha tomou... e a cena se re-
petiu... sentiu uma forte von-
tade de soltar o barro e foi para 
o banheiro... Essa foi muito 
pior que a outra... ela defecou 
durante 2 horas... cagou até o 
que não tinha.
Voltou e falou:
- E agora? Posso entrar?
São Pedro olhou... e falou:
- Você ainda não está pronto. 
Tome esse comprimido e volte 

mais tarde. E assim foi, a 
bicha tomou o comprimi-
do e fi cou no banheiro por 
incríveis 12 horas... cagou 
sangue, água, as tripas... 
voltou chorando para São 
Pedro: - E agora? Posso en-
trar? São Pedro olhou... e 
falou:
- Pode! Mas entendeu agora, 
para que serve o ânus, né?

PONTINHO ROSA
o que é um pontinho rosa 
voando no céu ?
uma guey vota

AMIGA IDIOTA
 Duas peruas se encontram.
- Clotilde, que blusa linda 
você está usando! - excla-
mou uma.
- Você gostou? É de uma lã 
especial! Foram necessárias 
oito ovelhas para fazê-la!
- Nooossa, que chique! E eu 
nem sabia que já tinham 
ensinado ovelhas a costu-
rar!

INCENTIVO
Manoel era muito tímido, 
mas arranjou uma namo-
rada num dia de inspiração.
Resolveram sair de carro 
para um passeio em Bal-

neário Camboriú.
Depois de rodar cinquenta 
quilômetros, Manoel ganhou 
coragem e botou a mão nas 
pernas da garota, ao que ela 
disse:
- Se quiseres, podes ir mais 
longe.
Animado, Manoel engatou a 
quinta e foi até Curitiba. 

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 
olhos cheios de lágrimas:
- E o que foi que ele disse?
- Não mexe no andaime que 
senão eu caio!!!!!! 

LOIRAS E ERVILHAS
Sabe por que o cérebro de 
uma loira fi ca do tamanho de 
uma ervilha depois que ela 
morre?
RESPOSTA: Porque incha



9 Tribuna da Zona LestePoços de Caldas, 1ª quinzena de Maio de 2013 - Nº 131

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

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!

VariEDaDES

Lutemos por um mundo 
novo... 

um mundo melhor que 
a todos assegure o 
ensejo de trabalhar 

e que dê futuro a 
juventude e segurança 

a toda comunidade.

VEREADORA 
PROFESSORA ZEZÉ SCASSIOTTI

A casa caiu na Vila Menezes

No momento em que comemoramos o Dia 
Internacional do Trabalho, expresso minhas 
homenagens aos trabalhadores e trabalha-
doras que fazem o progresso de Poços de 

Caldas!

JONEI LEANDRO EIRAS
VEREADOR (PSDB)

O vereador Valdir Sementile (DEM) 
esteve nos bairros Jardim São Pau-
lo, Jardim Ipê e Jardim Azaléias 
a � m de conferir a situação em 
que se encontram algumas ruas 
recentemente recapeadas. Muitas 
delas, que receberam intervenções 
no mês de fevereiro desse ano, já 
estão novamente com inúmeros 
buracos, o que tem sido motivo de 
reclamação de moradores.
Segundo o legislador, é preciso 
reavaliar a forma como é exe-
cutada a obra de recapeamento 
das ruas, tendo em vista a pouca 
durabilidade e os problemas de-
correntes desse tipo de serviço. 

“Moradores reclamam do descaso 
com a recuperação das vias. Além 
de uma intervenção mal feita, em 
alguns locais pudemos conferir res-
tos de materiais jogados no bueiro. 
Vias que receberam tapa-buraco 
esse ano já encontram-se comple-
tamente esburacadas. É preciso 
uma atenção maior, tendo em vista 
o desperdício do dinheiro público”, 
declarou Sementile.
Diante dos problemas encontrados, 
o parlamentar apresentará na pró-
xima terça-feira (23) um pedido de 
informações sobre o assunto, ques-
tionando principalmente o fato 
da administração municipal ter 

ou não conhecimento do trabalho 
realizado pela CEI do Asfalto. “Na 
legislatura passado foi instaurada 
a CEI do Asfalto, que apontou inú-
meras irregularidades com relação 
aos serviços executados. Queremos 
saber se o Executivo teve ou não 
acesso ao relatório � nal, que está 
sendo analisado pelo Ministério 
Público. É de extrema  importância 
que  tenham acesso ao que foi apu-
rado, mesmo porque não se pode 
continuar cometendo os mesmos 
erros do passado. A população não 
quer buracos, mas também não 
quer serviço de má qualidade”, 
concluiu o vereador.

Vereador confere situação de asfalto em diversos bairros

Uma casa que existia na Rua Vera Cruz estava abandonada e foi “adotada” durante muito por maloqueiros, usuários de 
drogas e tra� cantes. Ninguém tomavga providências. Revoltados, os moradores se uniram e puseram abaixo construção.

Não fi cou pedra sobre pedra: “muquifo” de desocupados foi abaixo
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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

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 trabalho, a conquista do 
desenvolvimento e da liberdade !

1º DE MAIO
Homenagem do vereador DR. 
JOSÉ MARIA VIEIRA  (PMDB)

aos trabalhadores e 
trabalhadoras  de 
Poços de Caldas !

ÁLVARO CAGNANI

O Futuro Se constrói 
com o trabalho e 

dedicação de toda 
comunidade.

Parabéns, trabalhador 
poçoscaldense!

 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

Vereador Paulo Eustáquio  
(PSD)

“ Parabenizo a todos os traba-
lhadores de nossa cidade que 
contribuem para o crescimento 
e o engrandecimento de nossa 
querida Poços de Caldas”.

PAULO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Vereador

Câmara Municipal de Poços de Caldas
Rua Junqueiras, 454 - Centro

Poços de Caldas - MG.

Que Deus abençoe todos aqueles que se dedi-
cam ao sustento de suas famílias e ao desenvol-

vimento do nosso país!

Parabéns pelo seu dia, trabalhador!
Vereador Rogério M. Carrillo

www.facebook.com/vereadorrogeriocarrilo
(35)3729-3856 e 3729-3855
Visite nosso Gabinete!

A Prefeitura de Poços de Cal-
das está notifi cando empresas 
que realizaram asfaltamento 
no município, cujos serviços 
vêm apresentando problemas 
de qualidade, dentro do prazo 
de garantia. O objetivo é fazer 
valer os contratos, oferecendo 
um serviço adequado à popu-
lação.
De acordo com o prefeito 
Eloísio do Carmo Lourenço, a 

qualidade do asfalto e a quanti-
dade de buracos por toda a cida-
de têm sido uma grande recla-
mação dos moradores. “Estamos 
notifi cando as empresas que 
fi zeram obras de asfaltamento 
na cidade, até um prazo de cin-
co anos, para que refaçam os 
locais que estão críticos. Vamos 
aguardar os prazos contratuais 
para que as empresas se mani-
festem ou resolvam o problema, 

para tomar todas as medidas 
necessárias, inclusive judi-
ciais, com o intuito de fazer 
valer os contratos, para que 
a população tenha acesso a 
um bom serviço, que foi o 
adquirido pelo município”, 
explicou Eloísio.
“Temos que encontrar ou-
tros meios para uma reno-
vação da malha asfáltica da 
cidade, o que vai demandar 

um grande investimento”, 
enfatizou o prefeito. O muni-
cípio já inscreveu projetos de 
pavimentação, reurbanização 
e qualifi cação de vias urbanas 
junto ao Ministério das Cida-
des.
Para dar uma resposta rápi-
da à população, a Secretaria 
de Projetos e Obras Públicas 
tem intensifi cado o trabalho 
de tapa-buracos em diversos 
bairros da cidade e em algu-
mas vias da zona rural, que 
estavam em situação precária.
De acordo com o secretário de 
Obras, Aldo Hanser, a priori-
dade são os bairros onde há 
mais problemas no asfalto. 
Ele acredita que, com bom 

tempo, em um prazo de qua-
tro meses, toda a cidade terá 
recebido manutenção. A ma-

lha viária do perímetro urbano 
de Poços de Caldas é de 573,4 
km quadrados.

Prefeitura notifi ca empresas que executaram serviços de asfaltamento no município
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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

DiVErSoS

 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
F L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HF L A S HHomenagem da GM Costa a todos os trabalhadores que 

transportam o progresso do Brasil!!!

Parabéns trabalhadores de 
Poços de Caldas e do Brasil !

GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000  (35)3722-1299

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 NOVOS SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER NOSSOS CLIENTES:

+ Conserto de radiadores
+ Borracharia

+ Venda de pneus Remold e Semi Novos

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!!

Bruno
Tatoo

(35) 8856-2031

setor de materiais de construção 
ganha reforço na Zona Leste

Está iniciando suas ativida-
des na região a Afonsinho 
Madeiras. Situada num dos 
pontos mais estratégicos da 
Cel. Virgílio Silva, a em-

presa vai oferecer vários 
produtos de madeira, além 
de material básico para 
construção - menos areia e 
brita, conforme informou o 

proprietário Afonsinho, que 
é marceneiro de ofício. 
A loja começa a funcionar 
já neste começo do mês de 
maio. Aguardem!

Pau para toda obra: loja oferecerá completa linha de materiais para construção

leia e Assine a 
Tribuna da Zona Leste
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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

RODÍZIO 
(sem picanha) 

+ 
SOBREMESA 

(doces em caldas e pudim)
19,80

Não cobramos taxa de serviço.
Promoção válida de 2ª a sábado.

R$

R. Cel. Virgílio Silva 2270   3715-9005     8872-2045

Promoção Mães Mais 
Bonitas e Cheirosas

Vá à Drogaria Mais Saúde, faça uma 
compra e concorra a 2 kits de produtos 
de perfumaria e beleza para deixar sua 

mãe  mais bonita e cheirosa!
Sorteio: 10/05 - 10:00 horas

A 109ª Festa de São Bene-
dito acontece de 1º a 13 de 
maio. Este ano, a disposição 
das barracas de entidades da 
rua São Paulo foi alterada. 
Uma faixa da via será ocu-
pada, mantendo a calçada 
livre para circulação de pe-
destres.
Haverá tendas das paró-
quias no pátio da Igreja de 
São Benedito e carrinhos na 
via lateral sob a trincheira. 
Nesse local, não será permi-
tido a instalação de outras 
barracas ou carrinhos. “Os 
carrinhos deverão obede-
cer o espaço destinado a 
cada um deles, sendo que, 
por motivos de segurança, 
será proibido a montagem 
de barracas ali, sob pena 
de interdição da atividade e 
apreensão”, afi rma o secre-
tário de Serviços Públicos, 

José Muniz.
Ele se reuniu com organi-
zadores da festa na última 
quarta-feira (24) para defi -
nir detalhes do evento. “To-
dos aqueles que irão exercer 
atividades nos arredores da 

Festa de São Benedito deve-
rão cumprir todas as exigên-
cias da Vigilância Sanitária 
e de segurança, conforme 
determinações do Corpo de 
Bombeiros”, acrescenta.
Além das barracas com 

Começa a 109ª edição da Festa de são benedito
doces, comidas típicas e 
quentão, a programação in-
clui cortejo com os mastros 
pelos congados, procissão 
com andor de Nossa Senho-
ra do Rosário e os Mastros 
Sagrados, retirada dos con-
gos e caiapós da Fonte dos 
Amores, missa conga e ou-
tras atividades ao longo dos 
treze dias de festa (veja pro-
gramação completa).
Em todos os dias da fes-
ta, os Ternos de Congos e 
Caiapós, farão visitas a ca-
sas e escolas durante o dia.  
À noite, os grupos folclóri-
cos realizarão devoções na 
Igreja de São Benedito, a 
partir das 20h, além de per-
correr os arredores da Igreja 
de São Benedito.

Prefeitura vai recolher 
veículos abandonados

Foi publicado o decreto que determina o recolhimento de 
qualquer veículo que esteja abandonado nas ruas da cidade.  
Na Zona Leste, muitas sucatas atravancam as ruas e em bre-
ve serão removidos para melhorar o trânsito.

Lata velha: ruas da região não comportam tanta sucata

Água na boca: doces e guloseimas são marca registrada da Festa de São Benedito


