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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 COMPROU, GANHOU!

A cada R$ 50,00 em compras, você 
ganha um fone de ouvido opu uma 

camiseta estampada na hora. Não é 
sorteio: comprou, ganhou!!!

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

ATENÇÃO AMIGOS: ESTA SEMANA FAZENDO O ALINHAMENTO DE 
DIREÇÃO POR APENAS R$30,00 NA SCAP & CIA, VOCÊ GANHA UM 
ALINHAMENTO DE FARÓIS GRÁTIS!

Na scap & cia é assim: não fazemos propaganda enganosa! 
Quando anunciamos que um serviço é gratuito... 

Ele é grátis mesmo!

 (35)3712-6876 / 9944-5758

ALINHAMENTO, ESCAPAMENTOS, BORRACHARIA, AUTO ELÉTRICO, PEÇAS

AFONSINHO MADEIRAS
 3713-6408 - Orçamento sem compromisso!

Rua Cel. Virgílio Silva 2741 - Dom Bosco

* Madeiras, portas, 
portais, tábuas, ripas, 

abas, molduras
* Madeira aparelhada
* Tubos e Conexões - 
Material Hidráulico

* Cimento, Areia, Brita

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Oferta de inauguração:
Tábuas de pinus com 
preços incríveis!!!!!

Agora fi cou mais fácil construir na Zona Leste. Chegou

Ribeirão da Serra, no bairro Augusto de Almeida: problemas se agravam a cada ano

Meio 
ambiente 

preocupa a 
Zona Leste

Qurm vive na Zona Leste de 
Poços de Calfdas não tem lá 
muito motivos para come-
morar o Dia Mundialo do 
Meio Ambiente. Na região, 
graves problemas estão por 
todas as partes e alguns dos 
mais graves deles podem ser 
vistos no Ribeirão da Ser-
ra que ainda recebe esgoto 
“in natura” e muito lixo e 
entulho todos os dias. Mas 
aos poucos a população vai 
tomando consciência de que 
é preciso mudar para a vida 
melhorar.

Buracão na EE Francisco Escobar aumenta a cada dia

Cratera na Escola Francisco 
Escobar continua sem solução

No início deste anos, com as fortes chuvas que caíram na 
época, abriu-se uma cratera na quadra da Escola Estadual 
Francisco Escobar, no bairro José Carlos. Até hoje, ela con-
tinua vistosa, do mesmo jeito. Página 7.
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 Não devemos rogar para que Deus 

faça por nós aquilo que nós mesmos 

podemos fazer

PÉROLAS DE SABEDORIA

“80ção! 20ver. Então 60aí 100pressa! 

100 você é só 10culpa!”
Caminhoneiro desconhecido

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

“Brigham Young

Max Ehrmann
Siga placidamente por entre o ba-
rulho e o caos, lembrando-se que a 
paz repousa no silêncio. 
Tanto quanto possível e sem se 
humilhar, mantenha boas rela-
ções com todas as pessoas que o 
cercam. 
Fale a sua verdade mansa e clara-
mente e ouça a dos outros, mesmo 
os estúpidos e ignorantes, pois eles 
também têm sua história. Evite 
pessoas fanfarronas e agressivas, 
pois elas são um tormentos para o 
espírito. 
Se você se comparar com os outros, 
tornarás uma pessoa presunçosa e 
magoada. Sempre haverá sempre 
alguém melhor ou pior do que 
você. 
Desfrute suas conquistas assim 
como o sucesso de teus planos. 

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

Mantenha-se focado em seu pró-
prio trabalho, mesmo que ele seja 
dos mais humildes. Ele é um gran-
de benefício da longa jornada de 
sua vida aqui na Terra. 
Exercite a cautela e a prudência 
nos seus negócios, pois o mundo 
é cheio de picaretas, pilantras e 
trapaceiros. No entanto, não deixe 
que isso o torne cego à virtude que 
existe nas pessoas. Muitas delas lu-
tam por altos ideais e em toda par-
te a vida está cheia de heroísmo. 
Seja você mesmo. Principalmente, 
não fi nja afeição. Nem seja cínico 
sobre o amor, porque apesar de 
toda aridez e desencanto, ele é pe-
rene como a grama. 
Aceite gentilmente o conselho dos 
anos, renunciando com benevo-
lência às coisas da juventude. Cul-
tive a força do espírito para prote-
ger-se dum infortúnio inesperado. 
Mas não se desespere com perigos 
imaginários. Muitos temores nas-
cem do cansaço e da solidão. 
Além de uma disciplina rigorosa, 
seja gentil consigo mesmo. Você é 
fi lho do Universo - não menos que 
as árvores e as estrelas. Você tem o 
direito de estar aqui. E se é ou não 
é claro para você, sem dúvida o 
Universo segue seu caminho, como 
deveria ser. 
Portanto, esteja em paz com Deus, 
seja lá como você imagine como 
ele seja.
Quaisquer que sejam seus traba-
lhos e aspirações, na barulhenta 
confusão da vida, mantenha a paz 
com sua alma. Com todos os erros, 
sofrimentos e sonhos desfeitos, 
este é ainda um mundo maravi-
lhoso. Seja alegre. Faça um esforço 
para ser feliz.

DESIDERATAUm mundo melhor 
começa com você
Wilson Ribeiro

Para que todos tenhamos 
um mundo melhor para nós 
mesmos e nossos fi lhos, é 
preciso que em muitos casos 
comecemos a mudar nos-
so jeito de viver. Devemos 
dar preferência por atitudes 
ecologicamente corretas em 
tudo o que fazemos. Seja na 
compra de uma geladeira 
que consuma menos ener-
gia; de um automóvel que 
gaste menos combustível 
para rodar um quilômetro 
ou preferir alimentos que 
não abusem de agrotóicos. 
Também que não jogue lixo 
na rua - que vai parar no rio, 
poluindo as águas ou cau-

sando enchentes.
Uma vida melhor não é uto-
pia, nem conversa fi ada. É 
possível. É só cada um que-
rer e mudar o estilo de vida 
perdulário e inbsustentável 
que tantos males causa à 
natureza.
Outra dica é reciclar, rea-
proveitar e reutilizar muitas 
coisas que simplesmente 
vão para o lixo, entulhando 
a natureza. É bom até para o 
seu bolso, já que traz econo-
mia e redução de despesas e 
desperdício.
A Tribuna da Zona Leste vai 
dar total apoio a esta inicia-
tiva que vai benefi ciar o fu-
turo de cada um de nós.
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PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  3/6/2013

ECONOMIA

Supermercado San Michel Bretas Barateiro Paraíso

Arroz ti po 1 - 5 kg 9.49 8.49 9.80 8.99
Feijão Carioca - 1 kg 4.49 3.69 4.99 3.99
Açúcar Cristal - 5 kg 6.99 5.89 7.59 6.99
Sal refi nado - 1 kg 0.99 1.29 0.89 1.25
Óleo de Soja - 900 ml 2.79 2.99 3.59 3.49
Ovo branco Grande - dz 2.99 3.75 3.99 3.90
Farinha de trigo - 1 kg 1.65 1.89 1.99 2.49
Macarrão - 500 g 1.98 1.29 1.49 2.30
Margarina - 500 g 2.89 1.99 2.75 3.49
Extrato de Tomate - 350 g 1.35 0.99 0.99 1.10
Fubá mimoso - 500g 2.35 1.55 1.39 2.40
Amido de milho - 500 g 6.79 2.10 2.69 4.99
Bolacha de trigo -  300 g 2.19 1.99 1.99 2.70
Achocolatado - 400 g 2.29 2.95 2.39 2.65
Refrigerante - PET 2l 2.49 2.29 2.38 3.10
Leite ti po C - 1 l 1.89 1.85 1.80 1.90
Pãozinho francês - 1 Kg 5.99 4.99 6.00 5.99
Sabonete - 90 g 0.89 0.55 0.59 0.70
Pasta de dente - 90 g 1.59 1.35 1.38 1.40
Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1.98 1.60 1.39 1.90
Absorvente higiênico popular 1.55 1.79 1.59 2.20
Toalha de papel - pct 2.29 2.99 2.59 2.35
Sabão em pedra - 1 kg 4.29 3.80 3.65 4.70
Sabão em pó - 1 kg 6.49 5.19 3.98 4.90
Detergente - 500 ml 1.09 0.99 1.25 1.50
Água sanitária - 1 l 1.35 1.49 1.59 1.90
Desinfetante - 500 ml 1.95 2.09 1.98 2.40
Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1.50 0.99 1.59 1.65

Soma das Compras (R$) 84.57 72.81 78.29 87.32
Diferença do + careiro / + barateiro = R$ 14,51        (19,93%)

A resolução 414/2010 da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), que esta-
belece as Condições Gerais 
de Fornecimento de Energia, 
prevê a cobrança de acrésci-
mos moratórios em faturas 
de energia pagas em atra-
so. Quando o pagamento da 
conta de energia é feito após 
a data de vencimento, a con-
cessionária pode cobrar multa 
de 2%, juros de mora de 1% 
ao mês calculados de acordo 
com os dias de atraso e atua-
lização monetária com base 
na variação do IGP-M (Índice 
Geral de Preços do Mercado). 
Todos esses valores são cal-
culados excluindo-se acrés-
cimos do período anterior, 
valor da contribuição da ilu-
minação pública e eventuais 
donativos para entidades de 
interesse social.
Para se ter uma ideia, uma 
fatura no valor de R$ 100,00, 
paga com 30 dias de atra-
so, tem um acréscimo de R$ 
3,30 entre multa, atualização 
monetária e juros de mora. 

DME Distribuição adverte consumidores 
sobre multas e corte de energia

“Pode parecer pouco se olhar-
mos apenas uma fatura, mas 
esse valor, se acumulando 
durante um ano, faz diferen-
ça. São muitos os prejuízos 
para o consumidor quando 
ele atrasa o pagamento da fa-
tura de energia elétrica. Além 
de pagar multa, juros e atua-
lização monetária, ele poderá 
ter o fornecimento de energia 
suspenso e o seu nome en-
viado para o SERASA. Se o 
fornecimento for suspenso, 
além do desconforto da falta 
de energia, ele terá ainda, que 
pagar uma taxa para a reli-
gação. Por isso, procuramos 
sempre esclarecer o consu-
midor quanto a importância 
de se realizar o pagamento 
em dia.” explica Eduardo de 
Souza. 
A resolução prevê a sus-
pensão no fornecimento de 
energia elétrica por atraso 
no pagamento das faturas de 
energia elétrica, após 15 dias 
da notifi cação enviada ao 
consumidor. 
Para ter o fornecimento resta-

belecido, o consumidor deve 
solicitar o serviço à conces-
sionária, que tem o prazo de 
24 horas para efetuar a re-
ligação em zonas urbanas e 
48 horas na zona rural. Em 
caso de pedido de religação 
de urgência, o serviço deve 
ser feito em quatro horas na 
zona urbana e em oito horas 
na zona rural. 
Alteração nas datas de venci-
mento
Para diminuir transtornos 
ao consumidor, a DME Dis-
tribuição disponibiliza seis 
datas de vencimento diferen-
tes, facilitando o pagamento 
em dia.  A alteração na data 
de vencimento pode ser fei-
ta através do site da DMED: 
www.dmedsa.com.br ou no 
atendimento presencial na 
Rua Pernambuco, 265- Cen-
tro.
Para mais informações sobre 
acréscimos na conta, corte e 
religação é só entrar em con-
tato com a Central de Atendi-
mento da DMED através do 
0800 035 0196.

Todos querem o perfume das fl ores, 
mas poucos sujam suas mãos para 

cultivá-las. 
(Augusto Jorge Cury)

Homenagem de
 ÁLVARO CAGNANI ao 

Dia Mundial do Meio 
Ambiente

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

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

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

Óleo de Soja 
Corcovado 

R$ 12,99 R$ 4,59

R$ 2,99

R$ 8,99

Kg Kg

900 ml

R$ 1,79

Papel hig. 
Personal
4 x 30m R$ 1,99

R$ 2,69

Linguiça calabresa 
defumada

Um mundo melhor 
começa com você!
Colabore para um 

mundo melhor!

Café Bom Dia 

R$ 4,990,5 Kg

Cerveja Skol e 
Brahma Latão

473 ml

C e r v e j a 
Kaiser Shot 
250 ml

R$ 0,99

Un.

Cochão Mole
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Fala-se muito da necessidade de deixarmos 
um planeta melhor para os nossos filhos, 

Porém, esquecem da urgência de deixarmos 
filhos melhores para o nosso planeta.

Homenagem do vereador TIAGO CAVELAGNA ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de Junho

Para que tenhamos um mundo 
melhor para todos,  o primeiro 
passo é mudar a nós mesmos!

O editor desta coluna, Antônio Do-
nizeti Silva, morador há sete anos 
no Bairro Dom Bosco. É técnico de Ge-
renciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos Urbanos com especialização 
na área de Meio Ambiente.  Atual-
mente exerço a profissão de cabelei-
reiro priorizando o atendimento para 
o sexo masculino. Já atuou também 
como presidente de bairro durante 
doze anos defendendo os interesses 
de desenvolvimento e melhorias 
para o Bairro São José, bairro onde 
nasceu e foi criado. Atualmente tem 
48 anos, é casado há 26 anos, pai de 
4 filhos já adultos e avó de 2 lindas 
meninas as quais merecem viver em 
um ambiente puro, limpo e saudável 
assim como todas as crianças e as 
futuras gerações que ainda a por vir.
Tem como lema a frase: MEIO AM-
BIENTE, UMA QUESTÃO DE VIDA E SO-
BREVIVÊNCIA, RESPONSABILIDADE 
MINHA E TAMBÉM DO MEU PRÓXIMO. 

AGRADECIMENTOS:
Sinto-me honrado e extremamente 
grato ao Sr. Wilson Ribeiro diretor do 
Jornal Tribuna Zona Leste pelo convi-
te onde assumirei a coordenação das 
matérias, informações e atividades 
relacionadas sobre a ECOLOGIA E O 

Homenagem do 
VEREADOR ANTÔNIO CARLOS PEREIRA 

ao Dia Mundial do Maio Ambiente

MEIO AMBIENTE QUE VIVEMOS na 
Zona Leste e seu entorno. Esta ini-
ciativa vem para comemorar o 12º 
aniversário deste importante veículo 
de comunicação e informativo aos 
moradores, comerciantes e empresas 
locais.

PRINCIPAIS PARCERIAS:
Para o sucesso desta nova coluna “TZL 
Ecologia” serão convidada escolas, 
postos de saúde e agentes comuni-
tários, comércios e empresas, institui-
ções religiosas, presidente de Associa-
ção de Bairros e, em especial, todos os 
moradores da região zona leste.

MENSAGEM AOS LEITORES E 
A TODOS OS MORADORES DA 

ZONA LESTE
Prezados Srs. comerciantes; empre-
sários colaboradores, moradores e 
demais leitores do Jornal Tribuna da 
Zona Leste: a partir desta edição, 
com o novo quadro “TZL ECOLOGIA” 
será proposto diferentes temas re-
lacionados ás questões ambientais 
e seus fatores degradantes, tendo 
como principal objetivo, levar co-
nhecimentos e informações a toda 
comunidade.
Quanto aos fatores e questões rela-
cionadas em nossas ruas, no nosso 

bairro e nossa região Zona Lesta 
como exemplo: terrenos baldios 
cheio de mato, depósito de lixo, 
entulhos, bueiros entupidos, lixos 
espalhados, queimadas de lixo, des-
matamento sem autorização, ruas 
esburacadas, esgoto a céu aberto, 
esgoto lançado em nascente de água 
e ribeirões, etc., solicitamos que 
entre em contato com a redação do 
Jornal Tribuna Zona Leste. Seu conta-
to será uma forma imediata do T.Z.L. 
ECOLOGIA, cobrar das autoridades 
competentes, a solução do problema 
visando à preservação e a qualidade 
do nosso Meio Ambiente.

O MEIO AMBIENTE E SUA 
CLASSIFICAÇÃO

O meio ambiente é formado por um 
conjunto de agentes físicos, quími-
cos, biológicos, e dos fatores sociais 
suscetíveis de exercerem um efeito 
direto ou indireto, imediato ou em 
longo prazo sobre todos os seres 
vivos afetando seu metabolismo e 
comportamento o meio ambiente 

compreende a atuação interdepen-
dente dos fatores bióticos e abióti-
cos.
Os fatores BIÓTICOS compreendem 
a cadeia dos seres viventes como: o 
ser humano, os animais em suas di-
ferentes espécies, as bactérias, vírus, 
as plantas em suas diferentes formas 
de vidas, seja terrestre ou aquática. 
Estes seres vivos, jamais existiriam 
se não e houvesse a existência dos 
fatores ABIÓTICOS.  Na seqüência 
você entenderá porque a vida não 
existiria.  Os fatores ABIÓTICOS com-
preendem como a cadeia dos seres 
não vivos como: o ar (oxigênio); o 
solo fértil; a água potável; a lumi-
nosidade (luz solar); a temperatura 
moderada (nem calor excessivo, 
nem frio intenso); o tempo (nem 
chuvoso em excesso, nem seca ex-

cessiva). Estes fatores, entre outros, 
são extremamente importante para 
a existência da vida no planeta e seu 
equilíbrio determina a existência da 
vida no planeta como a conhecemos.
Além destes, existem os vários ou-
tros fatores abióticos utilizado para o 
bem comum do homem, conhecidos 
como produtos de transformação: o 
ferro, bauxita (alumínio); as diversas 
pedras preciosas; as rochas de pe-
dras transformadas em mármores; o 
ouro; o urânio; o petróleo etc. Estes 
componentes estão inclusos nos cha-
mados recursos não renováveis.

O MEIO AMBIENTE É UMA QUES-
TÃO DE VIDA E SOBREVIVÊNCIA, 
VAMOS PRESERVÁ-LO PARA NOS-
SAS FUTURAS GERAÇÕES.

Um mundo melhor começa com cada um de nós

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

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

TRANSPORTE É 
SUSTENTABILIDADE

O Sindicato dos Rodoviários t raz sua mensagem de 
otimismo, reafirmando que o transporte susterntável é o 
caminho para a preservação da natureza e o progresso da 

humanidade!
Dia 5 de Junho - Dia Mundial do Meio Ambiente

Milton Reis / Presidente
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NOVOS SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER NOSSOS CLIENTES:
+ Conserto de radiadores

+ Borracharia
+ Venda de pneus Remold e Semi Novos

“A natureza nunca nos 
engana; somos sempre nós 

que nos enganamos.”

(JEAN-JACQUES ROUSSEAU)

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!

Dia Mundial do Meio Ambiente:
A mudança começa com cada um de nós!

A Circullare Poços de Cal-
das, concessionária do sis-
tema local de transporte 
urbano de passageiros, pos-
sui a maior frota da cidade, 
com cerca dde 150 ônibus 
dos mais variados tama-
nhos. A direção da empresa 
sempre se preocupa com a 
efi ciência operacional deste 
sistema para que os usuá-
rios possam contar com um 
serviço de qualidade e con-
fi ável, nos momentos que 
precisarem dele - faça sol, 
chuva ou seja lá o que for.
Com tantos motores, a 
preocupação com o meio 
ambiente é a prioridade nú-
mero um da concessioná-
ria. Um rigoroso programa 

Circullare mantém uma frota 
ambientalmente correta

Todos os ônibus da Circullare incorporam novas tecnologias ambientalmente sustentáveis

de manutenção preventiva 
evita desperdícios de insu-
mos, peças e componentes, 
fazendo com que a polui-
ção seja irrisória. Para tan-
to, padrões internacionais 
fazem com que os motores 
tenham máximo desempe-
nho com os combustíveis 
e lubrifi cantes, resultando 
em mínimas emissões de 
partículas sólidas no ar (fu-
maça).
Esta constante preocupação 
ambiental foi ainda mais 
rigorosa nesta última reno-
vação da frota da empresa, 
quando 30 novos ônibus 
entraram em circulação. 
Todos eles utilizam a mais 
nova tecnologia anti-po-

luição e rodam com o die-
sel S-10 combinado com o 
aditivo ARLA-32 - que pra-
ticamente elimina as emis-
sões. Apesar de mais cara, a 
adoção destes combustíveis 
melhorou ainda mais a po-
lítica ambiental da empresa 
que também inclui o cor-
reto manejo dos resíduos 
de lubrifi cantes e  insumos 
durante a manutenção diá-
ria da frota. Todo veículo 
que sai da garagem, passa 
por um rigoroso sistema de 
acompanhamento que vai 
da limpeza e higienização 
à correta regulagem dos 
motores, garantindo um 
bom serviço à população e 
o mínimo impacto ao meio 

ambiente, atendendo todas 
as exigências do PRO-
CONVE P7 (Programa de 
Controle de Poluição do Ar 
por Veículos Automotores).
Os cuidados continuam 
com um constante treina-
mento dos motoristas e 
mecânicos para máxima 
efi ciência. 
Tudo isso, levou a empresa 
a receber uma premiação 
especial da Federação das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros de Minas Ge-
rais, sendo referência para 
outras empresas do setor..

Padaria e mercearia

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

 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Di Prima
Agora com 
deliciosos 
lanches

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

Homenagem do vereador 

JONEI LEANDRO EIRAS 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente

5 de Junho

MOBILIDADE URBANA:

COMUNIDADE
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Sebastião da Costa Abrantes 
foi  uma dos personagens mais 
importantes da história recente de 
Poços de Caldas. Teve participação 
decisiva em vários episódios que 
moldaram o atual cenário político 
local. Em muitos deles, foi personagem 
principal. Em outros, trabalhou como 
um soldado anônimo nos bastidores 
para costurar e viabilizar acordos e 
coalizões que posteriormente saíram 
vitoriosos e colocaram Poços de Caldas 
em evidência no tabuleiro político 
nacional.

Na década de 70, juntamente com 
vários outros idealistas, começamos a 
moldar a resistência local à ditadura. 
Naquela época, nos tiraram o direito de 
eleger o prefeito, que era indicado pelo 
regime ditatorial, o que lhe causava 
grande revolta. Eram os dias mais 
tristes da ditadura militar no Brasil, 
com tantas histórias de perseguição 
e uma forte repressão a todos aqueles 
que ousassem discordar dos caminhos 
tomados pelos ditadores. Aqui, esta 
opressão existiu. Eu mesmo fui preso 
por expressar idéias contrárias à 
ditadura e a favor da liberdade e 
democracia. Foi uma perseguição 
silenciosa e poucas pessoas sabiam o 
que acontecia nos porões do sistema. 
A censura era intensa e nada que 
contrariasse os governantes daquela 
época podia ser divulgado. Por isso, 
anos de chumbo que agora começam a 
ser mostrados pela Comissão Nacional 
da Verdade.

Foi nesse cenário de idealismo e 
ameaças que comecei minha longa 
convivência com Sebastião Abrantes. 
E a admirar sua capacidade de diálogo, 
coalizão e altruísmo no trato com a 
atividade política. Ele fazia questão 
de enfatizar que adversários não 
são inimigos e que muitos destes 
são até mais valorosos do que certos 

e oportunistas companheiros de 
viagem que aparecem ao longo da 
jornada. Neste aspecto, ele ressaltava 
as virtudes de seus adversários como 
os ex-prefeitos Ronaldo Junqueira, 
Sebastião Navarro e Luiz Antônio 
Batista – mas fazendo questão de 
frisar que discordava radicalmente de 
suas ideologias políticas.

Nosso primeiro grande embate 
vitorioso aconteceu em 1977, quando 
um acordo esdrúxulo mandava a 
Copasa encampar o DMAE . Mesmo 
sendo minoria na Câmara Municipal, 
ar t iculações  capitaneadas  por 
Abrantes, os vereadores José Maria 
Chaves, Dgeney Diniz de Melo e Luiz 
Carlos Veronezzi e outras lideranças 
resultaram na rejeição da proposta 
e a manutenção dos serviços de 
saneamento pelo próprio município. 
Neste caso, um registro histórico: o 
diretor do DMAE naquela época, Dr. 
Benedito Norberto Filho (com quem 
tive a honra de trabalhar durante vários 
anos) era contra a operação e apoiou 
nossa iniciativa. Como realizara um 
eficiente trabalho diante da autarquia, 
transformando-a de algo acanhado 
numa empresa moderna e eficiente 
(conforme também já tinha feito no 
DME), conquistara admiração e era 
tido como o próximo prefeito daquela 
época. Ao saberem que ele era contra 
o golpe, lideranças locais e regionais da 
Arena (Aliança Renovadora Nacional, 
o partido da ditadura) trataram de 
abater a sua nomeação como prefeito 
de Poços de Caldas, o que era feito pelo 
governador do Estado. 

Depois deste episódio, o grupo 
liderado por Sebastião Abrantes 
começou a tomar forma e a ganhar 
admiração popular tanto na cidade, 
como em Belo Horizonte. Era o 
chamado “Grupo do Abrantes”, que 
abrigava pessoas das mais variadas 

vertentes políticas – mas que tinham 
em comum a preocupação com os 
rumos do município. Congregava 
pessoas desde o Dr. Adhemar Souza 
e Silva até o “comunista ortodoxo” 
Sebastião Trindade. Foi uma época 
muito bonita e séria na história 
recente da cidade e apoio popular 
foi instantâneo. Em pouco tempo, 
aquele movimento tomou conta da 
cidade e o grupo cresceu mais ainda, 
atraindo a simpatia e a participação 
de pessoas que estavam descontentes 
com a ditadura. Em 1978, lançamos 
os saudosos José Maria Chaves e o 
professor Dgeney Diniz de Melo como 
candidatos a deputados. Passaram 
perto, mas não se elegeram.

Depois disso, o grupo se organizou 
e ficou ainda mais forte – sempre com 
Abrantes na liderança das articulações. 
Neste aspecto, participou ativamente 
com Tancredo Neves, Hélio Garcia, 
Ronan Tito e várias lideranças do 
Estado para a “Grande Virada” que 
viria em 1982. Nesta época, o grupo 
lançou as candidaturas de Dr. Mosconi 
e José Maria Chaves para deputados. 
Ambos foram eleitos juntamente 
com Tancredo Neves para o governo 
do Estado. Nesta época, Poços tinha 
4 deputados – dois estaduais (José 
Maria Chaves e Roberto Junqueira) 
e dois federais (Navarro e Mosconi). 

Graças à  sua capacidade de 
articulação, até 1981, formamos na 
cidade uma grande coalizão onde 
reuníamos lideranças como Sebastião 
Pinto, Artênio Zingoni, Laércio Martins, 
Antônio Carlos Martins, Vicente 
Brochado, José Antônio Mareca, Acácio 
Rocha, dentre outros. Depois daquele 
ano, a ampla aliança aumentou e 
ficou mais forte ainda com a chegada 
dos médico drs. Carlos Mosconi, 
Adnei de Moraes, Carlos Granato, dos 
professores Sérgio Manucci e João 

Gentilini, do jornalista Cassinho da 
Rocha, de Carlos Couto e de Waldemar 
Lemes Filho, de João José Ferreira e de 
Lical, dentre outros. Era um grupo de 
Abrantes, muito mais forte e unido.

Curiosamente, foi a partir desta 
época de vitórias e conquistas que 
Abrantes começou a descobrir suas 
primeiras traições. A primeira delas 
foi a indicação para suceder o prefeito 
Ronaldo Junqueira. O PMDB ganhou 
a eleição e o governador Tancredo 
Neves faria a nomeação do prefeito, 
de acordo coma indicação do diretório 
local do partido. E este nome foi 
o de Abrantes. No entanto, surgiu 
um problema: Mosconi indicara o 
então desconhecido José Aurélio 
Vilela e José Maria indicou seu irmão 
Arthur de Mendonça Chaves (um dos 
vereadores mais votados naquele ano 
de 1982). Tancredo passou por cima 
do diretório e nomeou José Aurélio, 
com promessa de que Abrantes seria 
cabeça de chapa do grupo na eleição 
que seria realizada em 1985. Bom 
soldado, Abrantes aceitou a manobra 
e continuou sua luta.

Sua segunda traição estava 
a caminho. As articulações que se 
seguiram não foram as prometidas por 
Tancredo. Na formação da chapa que 
disputou e ganhou a primeira eleição 
direta após quase 25 anos de ditadura, 
colocaram o Dr. Adnei de Moraes como 
cabeça de chapa. Abrantes foi o vice, 
com a promessa de que na próxima 
eleição, em 1988, era seria o candidato 
a prefeito. 

Outra decepção para Abrantes e seu 
grupo. A parte do PMDB ligada ao Dr. 
Mosconi abriu dissidência e formou o 
PSDB, levando consigo bóia parte da 
“elite chic” do grupo, mostrando que 
não aceitavam Abrantes por causa de 
seu jeito simples de ser. Por causa da 
divisão do grupo, Sebastião Navarro 
levou a melhor e venceu a eleição 
de 1988 e ainda fez o seu sucessor, 
o engenheiro Luiz Antônio Batista 
em 1992.

As traições não pararam por lá e a 
última delas ocorreu nas eleições de 
1996, quando as pesquisas indicavam 
que Abrantes possuía mais de 80% 
das intenções de votos naquele pleito. 
Inusitadamente, Dr. Mosconi e o então 
presidente do PSDB local, Geraldo 
Thadeu, o procuraram no Jóia Hotel, 
fizeram uma “mea culpa” dos tristes 
antecedentes de quebra de trato e 
propuseram uma grande união dos 
dois grupos, conforme era no passado. 
Mas para concretizar a operação, 
ele teria que se filiar ao PSDB, que 

na época era o partido mais forte. 
Abrantes disse que iria consultar 
seus antigos amigos de militância 
e sua base. Eu, Sílvio José Ferreira, 
juntamente com José Maria Chaves, 
José Antônio Mareca, Zeca Brochado, 
Pedro Cecatto e praticamente todos 
os remanescentes do grupo foram 
contra. Mas os tucanos insistiram e 
acabaram lhe convencendo a mudar 
de partido. Foi seu último erro político, 
pois logo após a filiação – mais uma 
vez os integrantes do diretório tucano 
o traíram, indicando o dentista Geraldo 
Thadeu para prefeito. 

Aquele  episódio  fo i  a  gota 
d’água para Abrantes abandonar a 
militância política na cidade. Mesmo 
tendo demonstrado uma excelente 
capacidade administrativa nos três 
meses em que ficou como Prefeito, 
nada disso valeu para aquelas pessoas 
preconceituosas o respeitassem e 
dessem o devido valor. Neste curto 
período, em sintonia com o governo 
do Estado, comprou a área para 
instalar o Distrito Industrial que 
poderia dar um novo impulso ao 
progresso e Poços de Caldas. Colocou 
a Prefeitura para funcionar com 
eficiência em todos os seus setores. 
Promoveu um grande mutirão de 
limpeza na cidade. Reformou todos os 
pontos turísticos da cidade. Promoveu 
um grande acordo trabalhista com 
o funcionalismo público municipal, 

dentre muitas outras medidas que 
mostraram que a cidade poderia ser 
melhor. Trabalhava mais de 15 horas 
por dia, servindo de exemplo a todos 
os servidores. Foi um curto e singular 
período que ainda pode motivar 
nossas lideranças.

A última conversa que tive com 
Sebastião Abrantes, foi um desabafo. 
Ficou triste com os rumos que a 
cidade vem tomando ultimamente. 
Só para citar, ele citou o caso de um 
político que foi candidato a prefeito 
e no início da disputa, possuía mais 
de 2/3 das intenções de voto e nem 
conseguiu a vice colocação. Isso, 
para ele, demonstrou a decepção 
da população com estes políticos 
que em nada contribuíram para a 
melhoria de sua qualidade de vida 
e o desenvolvimento do município. 
Também mostrou preocupação com 
certas “aves de arribação”, que apesar 
de estarem exercendo o poder, não 
tem compromisso com Poços de 
Caldas e muito menos com o seu 
futuro. 

Outra decepção de Abrantes era a 
falta de espírito democrático de certas 
lideranças que não sabem entender 
e interpretar a vontade popular. Para 
ele, a política era uma nobre arte – e 
não um balcão de negociatas. E fica 
a mensagem que sempre norteou a 
vida política dele: adversários nunca 
devem ser encarados como inimigos.

Sílvio José Ferreira fala um pouco sobre a participação de Abrantes na história de Poços

Sebastião da Costa Abrantes   *1938 + 2013

Foto histórica: os então candidatos Tancredo Neves e Hélio Garcia recebidos no Jóia Hotel
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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

Caixa Econômica Federal

Financie suas compras

Na última semana, os ve-
readores Tiago Cavelagna 
(DEM) e Valdir Sementile 
(DEM) estiveram na Escola 
Estadual Francisco Escobar, 
onde recentemente aconte-
ceu um desmoronamento de 
parte do pátio da instituição. 
Durante a visita, eles confe-
riram a falta de segurança 
no local, bem como o mau 
cheiro provocado pelo esgo-
to que vem sendo despejado 
próximo à escola.
No fi nal do ano passado, 
devido às fortes chuvas, 
houve queda de parte da es-
trutura do pátio. No início 
de 2013, a situação se agra-
vou e, atualmente, existe o 
problema de falta de espaço 
para atividades físicas dos 
alunos. “Estivemos com o 
vice-diretor e a supervisora 
da escola, oportunidade em 
que tomamos conhecimento 
dos problemas enfrentados 
devido à queda de parte do 
pátio. Iremos encaminhar 
um pedido ao Executivo para 
que agilize a recuperação da 
área, tendo em vista a segu-
rança dos próprios alunos”, 
ressaltou o vereador Tiago 
Cavelagna.
 A necessidade de 
uma presença mais efetiva 
da Guarda Municipal, ou até 
mesmo da Polícia Militar, 
nos horários de entrada e 
saída dos alunos foi outro as-
sunto abordado durante a vi-
sita dos vereadores. A aglo-
meração de estudantes de 
outras instituições de ensino 

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 
encontrar ami-

gos e se divertir!

*Bebidas * Refrigerantes * Sucos e Vitaminas
* Salgadinhos * Doces e muita simpatia!

EXPERIMENTEM NOSSOS DELICIOSOS CALDOS QUENTES!

Vereadores cobram providências em pátio da 
Escola Francisco Escobar

na porta da escola tem cau-
sado problemas, como brigas 
e discussões. Sobre esse as-
sunto, Cavelagna entrou em 
contato com o 29º Batalhão 
da PM e pediu que seja estu-
dada a possibilidade de ins-
tituição de rondas periódicas 
nos horários citados, a fi m de 
coibir tais transtornos.

Joaquim da Farmácia 
pede providências na Chá-

cara Alvorada
Recentemente, o vereador 
Joaquim Alves (PMDB) foi 
chamado no bairro Cháca-
ra Alvorada para conferir a 
necessidade de intervenção 
na rua Vinícius de Moraes. 
Em dias de chuva, é grande 
o volume de água que desce 
pela via, ocasionado infi l-
tração nas calçadas e con-
sequentemente, formação 
de crateras com ameaça de 
desmoronamento do muro 
de um condomínio lá exis-
tente. Segundo ele, o local 
já passou por intervenções, 
entretanto o problema ainda 

persiste. “O bueiro existente 
não consegue suportar o vo-
lume de água que desce pela 
rua Vinícius de Moraes. Des-
sa forma, está se formando 
uma cratera no barranco e os 
moradores estão preocupa-
dos com o desmoronamen-
to. Estamos pedindo uma 
solução defi nitiva por parte 
da Secretaria de Projetos e 
Obras públicas para dar mais 

segurança à comunidade”, 
declarou.
Ainda com relação à tra-
vessa São José, destacou a 
necessidade de um redutor 
para coibir a velocidade dos 
motoristas. Ele pontuou a 
existência do Hospital da 
Zona Leste e da Escola Esta-
dual Edmundo Cardillo, que 
contribuem para o grande 
movimento no local.

R. Cel. Virgílio Silva 1.840 ||| Tel. 3713-1948  Cel. 9130-2685 * Ao lado da Cel. Beer

OBJETOS ANTIGOS 
EM GERAL:

COMPRAMOS DISCOS DE VINIL!
Sabe aqueles discos antigos 

abandonados na sua estante? 
Traga-os à Route 66 e faça um 

excelente negócios!!!!

Compra e venda 
de objetos antigos

Visite-nos no Facebook: Route 66 Antiguidades

R. Pedro Augusto Cavini, 378 - Jd. Ipê / Azaleias
DISKENTREGA 3721-9300

Produtos de qualidade 
certifi cada

Os vereadores Tiago Cavelagna e pastor Valdir inspecio-
nam pos estragos feitos na escola Francisco Escobar
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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

                                            
                                  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

coquetel 
mobile

baixe agora!bomba e 
Pirâmide

Agora com  
os novos jogos

www.samsungapps.comwww.samsungapps.com

BANCO 12

PTUA
RAÇANEGRA

GAMGENERO
IBAIRRO
ACESSOGA
PALALEAL

NAVALHANT
REHRICA
TRIOSSIR

SINOIAIA
CADAGSC
UONDAAA

OLASDUCLI
ABORRECER
RECEARMO

Um dos
atrativos
de hotéis
do litoral

Faixa de
rádio
mais

popular

Grupo de
pagode
(MPB)

Giulia
(?), atriz
brasileira

Local onde
o padre
celebra
a missa

Ataque
repentino
(de tosse)

Giovanna
Antonelli,
atriz bra-

sileira

(?)
Valverde,
atriz bra-

sileira
Compo-
nente do

sal de
cozinha

Cheia de
dinheiro

Objeto
que ba-
dala em
igrejas

Capital
do Egito

“(?) maca-
co no seu

galho”
(dito)

Cabeça-
(?),

pessoa
teimosa

O “outro”
mundo
(Rel.)

Brincadei-
ra entre
torcidas

(pl.)

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

151, em 
algaris-

mos
romanos

Antôni-
mo de

“agradar”

Ter
medo de

Pedra de
amolar

Gruta

Divisão
urbana

“(?) Garcia”,
romance

(?) Gonçal-
ves, ator

Aba do
boné

Lâmina
com cabo

Apelido de
Eduardo
Ocidente
(abrev.)

Pegar (?):
surfar

Tem conhe-
cimento 

Título
inglês

Nome da
8ª letra

Fiel;
honesto

Hora
decisiva

Orgulho exagerado

Sílaba de
“germe”

Embrulhar; 
envolver

Hiato de
“Paola”

Formosa

Maneira;
estilo

Roupa que protege
do frio

Passagens
subterrâneas

(?)
elétricos:
animam o
Carnaval R I C A

3/sir. 4/iaiá — iodo — ísis. 6/acesso. 7/navalha. 9/aborrecer.

 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

MOLEQUE 
INTELIGENTE

O professor de Matemática 
levanta uma folha de papel 
em uma das mãos e pergunta 
para Joãozinho: - Se eu dividir 
essa folha de papel em quatro 
pedaços, Joãozinho, com o 
que eu fi co? - Quatro quartos, 
professor! - E se eu dividir em 
oito pedaços? - Oito oitavos, 
professor! - E se eu dividir em 
cem pedaços? - Papel picado, 
professor!, sapecou Joãozinho.

SURPRESA
Entre amigos: - Vai ali um 
homem que tem feito imenso 
para acordar o povo. 
- É algum revolucionário ou 
agitador político? 
- Não, é fabricante de desper-
tadores!

DONA PATROA
- Caramba! A minha mulher 
ontem fugiu com o meu me-
lhor amigo. 
Diz o outro: - Com quem? 
- Sei lá. Só sei que agora é o 
meu melhor amigo.

VELOZES
Seguiam dois rapazes, a fazer 
disputas com os seus carros. 
Um com um Lamborghini 
Diablo, e o outro com um Fer-
rari F40. Entretanto, um de-
les, num desvio engana-se no 

caminho, e eles separam-
-se. O moleque do Ferrari, 
julgando que o outro tinha 
desistido, vai mais devagar, 
e com calma. Entretanto, vê 
um rapaz num Fusca, que 
estava a precisar de ajuda. 
- Então amigo, problemas 
com o carro? - Sim, algo 
com o carburador, isto não 
anda, será que me podia re-
bocar até à garagem mais 
próxima. - Tudo bem! Eles 
ataram o Fusca ao Ferrari, 
e seguem viagem. Mais à 
frente, num outro cruza-
mento, o tipo do Lambor-
ghini torna-se a juntar ao 
do Ferrari. Ao notar que 
este está a rebocar outro 
carro, abranda, e põe-se ao 
lado dele. O tipo do Ferra-
ri, esquecendo-se do Fusca, 
acelera, e passa o Lambor-
ghini. O cara do Lambor-
ghini torna-se a pôr ao lado, 
e assim sucessivamente, até 
ambos os carros atingirem 
grandes velocidades. O ra-
paz do Fusca, que ia atrás, 
fartava-se de buzinar, mas 
ninguém o ouvia. Ao passa-
rem pela polícia rodoviária 
que estava na beira da estra-
da, este resolve notifi car o 
chefe! - Chefe, estou  preci-

sando de férias 
- Porquê? Ora diga lá. - Veja 
lá chefe, que acabo de ver um 
Ferrari e um Lamborghini em 
plena disputa de velocidade, 
e ia um cara num Fusca atrás, 
a buzinar para ultrapassar os 
dois.

DÚVIDA CRUEL
Se você jogar uma loira e 
uma morena do alto de um 
edifício, qual das duas será a 
primeira a chegar ao chão?” 
- A morena. A loira precisa 
parar para perguntar como é 
que faz para chegar ao chão.

CORINGÃO
Como é que se chama um co-
rintiano com uma metralha-
dora num campo de cereais? 
“Cereal Killer”!

ENGANO FATAL
Entra um bêbado no ônibus e 
quando se vai a sentar quase 
que se senta em cima do colo 
de uma senhora e diz a senho-
ra muito chateada para ele: - 
O seu bebum viado, vai para 
o esquinto do Inferno!!!!! 
Assustado, levanta-se o bêba-
do e chega-se ao pé do mo-
torista e diz - Olhe, ô chofer, 
podia deixar-me sair? É que 
eu entrei no ônibus errado. 
Eu não quero ver o capetão 
tão cedo

Rir é o melhor remédio

VARIEDADES
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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

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

Aos Domingos 
Frango-Assado.

o melhor preço 
da região!

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!!

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

NÍVER DA ADRIENE
Adriene Araújo Silva completou 15 anos dia 31 de maio 
e recebe os parabéns de seus pais Cairbar e Sidinéia, do 
irmão Jhonatan, do namorado Bruno e de todos os amigos. 
Todos desejam felicidade, sorte e muitas bênçãos

A gatinha/modelo Laiane de Cássia Mattoso, de 19 anos 
de idade, foi a grande ganhadora da promoção realizada 
pela farmácia DrogaVida em homenagem ao Dia das Mães, 
comemorado no segundo domingo de maio. Laiane reside 
naRua Pio XII - Bairro Bem Bastos, bem perto da farmácia. 
Ela é modelo da Siga Models Agency
Ela presenteará sua mãe com o prêmio e fi cou muito satis-
feita e surpresa já que preencheu apenas 1 cupom no dia 
anterior!

O empresário do setor de 
hotelaria Sebastião da Costa 
Abrantes morreu no último 
dia 27 de maio (segunda-
feira), aos 75 anos, vítima 
de um câncer no fígado. A 
doença foi descoberta há 
cerca de três meses e, desde 
então, ele passava por trata-
mento em Poços e São Pau-
lo. Em seus últimos dias,  
Abrantes se encontrava in-
ternado no hospital local da 
Unimed
Nas últimas décadas, ele 
foi muito atuante da políti-
ca local através do PMDB. 
Chegou a ser vice-prefeito 
na administração de Adnei 

de Moraes, entre 1986 e 
1988. Depois, foi traído pe-
los tucanos, já que o tratado 
era que ele seria o candida-
to a prefeito nas eleições de 
1988. Abriu dissidência e 
ajudou a derrotar a candi-
datura tucana de José Auré-
lio Vilela. Naquela eleição, 
Sebastião Navarro Vieira 
Filho foi o vitorioso.

*****

Você não consegue escapar 
da responsabilidade de 

amanhã esquivando-se dela 
hoje.

(Abraham Lincoln)

Hoteleiro Sebastião Abrantes 
morre aos 75 anos

GENTE

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

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

Modelo é a grande ganhadora da 
promoção na DrogaVida

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)

Drogaria Mais Saúde en-
trega prêmios de promo-

ção do Dia dsas Mães
Concluindo a promoção 
“Mães Bonitas e Cheiro-
sas”, a Drogaria Mais Saú-
de (na Coronel, próxima ao 
trevo do Senai), efetuou a 
entrga dos 2 kits de bele-
za. Os ganhadores foram 
Luciano Delgado (da Stil-
lo Móveis) e Vanessa de 
Almeida Soares, moradora 
na Estância São José.
Walter Brunacci, dono da 
farmácia, já está planejando 
as campanhas para o Dia 
dos Pais e das Crianças.
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SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

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

3713-6500 - Santa Rosália

* Gasolina * Etanol * Diesel *
* Lubrificantes * Acessórios * 
ABERTO 24 HORAS POR DIA

Qualidade até a 
última gota !!

Cento e cinqüenta novos servidores 
estão sendo incorporados às 28 equi-
pes do Programa Saúde da Família de 
Poços. Desde o último dia 14, novos 
médicos, enfermeiros, técnicos e au-
xiliares passaram a  integrar as equi-
pes, agora como servidores públicos 
municipais, contratados mediante 
concurso público. “De certa forma, 
este é um momento difícil por conta 
da substituição das equipes. Mas, ao 
mesmo tempo, muito bom para a 
população, já que nossa expectativa 
é de recomeço do Programa Saúde 
da Família, quando os treinamentos 
serão retomados e aprofundados, de 

acordo com a nova filosofia da adminis-
tração para o PSF, que trará realmente 
uma diferenciação no atendimento ao 
público. Aproveitamos para agradecer 
aos profissionais que estão deixando 
o programa pelos serviços prestados e 
para dizer que, em breve, teremos no-
vos concursos e esperamos poder tê-los 
na equipe novamente”, destaca o pre-
feito Eloísio do Carmo Lourenço.
De 6 a 10 de maio, equipes do Depar-
tamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura e da Secretaria Municipal 
de Saúde, realizaram a recepção e a 
integração destes novos servidores  em 
cada unidades de saúde. Foram abor-

dados os direitos e deveres do ser-
vidor público municipal, o Plano 
de Emprego, Carreiras e Salários e 
segurança no trabalho, entre ou-
tros assuntos. A Coordenação da 
Saúde da Família, da Secretaria 
Municipal de Saúde,  abordou as 
diretrizes da Política Nacional de 
Atenção Básica e reorganização da 
Atenção da Saúde da Família em 
Poços de Caldas, colocada como 
prioridade do atual governo mu-
nicipal.
A maioria dos PSF teve suas equi-
pes totalmente modificadas. Ape-
nas os agentes comunitários de 
saúde  permaneceram, pois já pas-
saram por concurso público.  Numa 
primeira etapa,foram priorizadas  
as contratações dos  profissionais 

do PSF. Numa segunda etapa, serão 
chamados os profissionais concursa-
dos pelo NASF, que são professores 
de Educação Física, nutricionista, 
assistente social, farmacêutico , as 
equipes de Saúde Bucal e os agentes 
comunitários de saúde já aprovados 
em concurso anterior. “À medida que 
os novos profissionais vão assumin-
do,  os contratados através de termo 
de parceria com a  Santa Casa, estão 
sendo desligados, com todos os di-
reitos trabalhistas garantidos, como 
aviso prévio e outros”, destaca dra. 
Fátima Livorato assessora da secre-
taria de Saúde.
A médica foi conhecer a nova equi-
pe do PSF Dom Bosco2, coordenada 
pela dra. Patrícia Pedrosa de Oliveira 
e pela enfermeira Camila Ferreira Ba-

celar. Dra. Patrícia já atendia no local 
desde o início do ano e agora, apro-
vada no concurso, efetivou-se no car-
go.  “Para qualificar melhor a atenção 
básica é necessário o concurso por-
que dessa forma, se consegue  fixar 
os profissionais. Quanto mais tempo 
ficar com a comunidade, conhece 
melhor, atende melhor”, acredita a 
médica, formada da Unicamp com 
residência em Medicina de Família.
 O PSF Dom Bosco 2 possui cerca de 
800 famílias cadastradas ou 4 mil 
pessoas. A médica responsável pela 
unidade espera que, com a chega-
da de novos agentes comunitários 
este número possa aumentar, com 
a busca ativa. “Aí sim poderemos fa-
zer um planejamento para a região”, 
destaca.

Ela acredita na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) como ideal para o 
atendimento primário. “Quando co-
meçou a ESF,  a ideia era boa e ficou 
ainda melhor. O  governo federal  im-
plantou como estratégia e agora os 
municípios estão investindo porque 
é o caminho da atenção primária. 
Através do vínculo , o atendimen-
to  se torna melhor. Ficamos como 
porta de entrada do atendimento, a 
pessoa não precisa ir na policlinica, 
vem aqui, e quando necessário , en-
caminhamos para especialistas. Com 
o tempo, a população passa a conhe-
cer melhor nosso trabalho e começa 
a freqüentar o posto”,acredita. Ela 
destaca que o trabalho não é apenas 
o atendimento, mas a coordenação, 
o cuidado com o paciente.

Novos profissionais são incorpora-
dos às equipes de PSF Do Bosco 2

Um requerimento 
de autoria do ve-
reador Jonei Eiras 
(PSDB), que bus-
ca informações 
sobre o descarte 
de pilhas, lâmpadas e bate-
rias usadas no município, 
foi aprovado na última se-
mana pela Câmara. Segun-
do o autor, o objetivo do pe-
dido é ter conhecimento se 
esses materiais estão sendo 
descartados no aterro con-
trolado.
No documento encaminha-
do ao Executivo, o parla-
mentar questiona quem é o 
responsável pelo serviço de 
recolhimento desses objetos 
e qual a periodicidade de 
descarte dos mesmos. “Re-
cebi uma denúncia de que 
pilhas, baterias e lâmpadas 
vêm sendo descartadas no 
aterro controlado do muni-

cípio e queremos 
saber dos órgãos 
competentes até 
que ponto essa 
informação é 
verdadeira”, es-

clareceu.
Jonei lembrou que existem 
Leis Municipais que discipli-
nam a instalação de recipien-
tes coletores de baterias de te-
lefones celulares e que fixam 
normas para o descarte de 
lâmpadas, autorizando a pre-
feitura a criar um local apro-
priado para esse fim. “Se não 
existe um local correto para 
descarte é preciso que a admi-
nistração se atente para essa 
questão. Temos a informação 
que existia um recipiente de 
coleta no Terminal de Linhas 
Urbanas da área central, en-
tretanto também gostaríamos 
de saber se o mesmo foi desa-
tivado”, alegou Jonei.

Requerimento sobre descarte de 
pilhas é aprovado pelos vereadores

COMUNIDADE
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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

---------------------------------------------
V. GELADEIRA

Grande, Brastemp, Frost Free, bege,
R$350,00. 3712-7070/ 8858-1558

----------------------------------------
LOJA DE AUTO PEÇAS 

Loja montada c/ estoque. Preço de
ocasião. 8407-0233

-----------------------------------
PADARIA JD. IPÊ

Vendo urgente. Ótima freguesia.
3712-5497

-------------------------------------------
MÓVEIS CAMILO

Grandes ofertas em colchões casal/
solteiro. Sofá, jogo de cozinha, etc.

Fale com Ademir ou Ana
9987-5373/ 3721-0677

-------------------------------------------
MADEIRAS RICAR

Lote de taco dos bons > 10x20 cm
de R$38 por R$ 30/ m². Tr. 3721-3220

---------------------------------------------
FORNO INDUSTRIAL

Tedesco, turbo, à gás, R$2.900, 
semi-novo. 9131-3003

-----------------------------------------
AÇOUGUE E MERCEARIA. 

Vendo ót.local, freguesia formada. 
Tratar diretamente com o dono:

 9145- 3137/9154-7146/
9213-4530

Negócios & Oportunidades Serviços

LIMPA-SE
Terrenos em geral. Cuido de hortas e 

pomares. Tratar pelo celular 9198-6774 
com o popular Paulo Leiteiro.

----------------------------
LIMPA-SE TERRENOS

Limpa-se terrenos com roçadeira. É 
muito melhor do que aqueles que usam 

enxada e foice!
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

-----------------------------------------
AULAS VIOLÃO

Tratar com Lilian, R$50,00 por
mês. Telefone. 3721-5940

-----------------------------------------
MARIDO ALUGUEL

Pedreiro, motorista,encanamento, etc.
8712-9880

-------------------------------------
SUPERMERCADO JD. SÃO PAULO
Vende-se ótima freguesia. loca lcom 

clientela formada, giro R$30mil.
Tr. 3713-3267

-------------------------------------------
LIGUE-ME

Morena  tatuada e gostosona. 1,70m 
9171-4644 Sheilinha

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

ECOSPORT 2009
Vendo.- Lindão: XLS preta ún.

dono, R$33.000. Tr.
9951-2225

--------------------------------
FIORINO 98

Vendo. Carroceria das boas R$10
mil  +++  9912-6670/ 9928-1555
-------------------------------------

FAZER 06
Vendo. Lindona!!!  cinza  

R$5.500,00 
Tratar:  8874-7365

--------------------------------------------
FOX 1.0 /2010

Vendo. Completão, - ar preto. R$26.500. 
3721-5706/ 9878-5343

------------------------------------------
UNO 03/04

Na cor prata, 2 portas,
R$9.600. Tr. 8841-5580/ 3713-1157
----------------------------------------

PEUGEOT 307 05
Vendo /troca. 1.6, completo – couro, 
ótimo estado, azul met., R$ 21.400.

Tr.  8415-2893 /  3721-2877
-------------------------------------------

VECTRA GLS 98
V. 2.0 compl. 4pneus novos + DVD 

retrátil R$14.500. 
Tr.9842-3201

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

Veículos

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 H

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

O vereador Antônio Carlos 
Pereira (DEM) esteve, re-
centemente, no bairro Es-
tância Poços de Caldas, 
zona leste da cidade. A 
pedido de moradores, ele 
conferiu a necessidade de 
melhorias no local e já en-
caminhou as reivindicações 
ao Executivo. 
Pereira ressaltou que o 
bairro tem merecido, há 
bastante tempo, uma aten-
ção especial da prefeitura, 

Bruno
Tattoo

(35) 8856-2031

tendo em vista a falta de 
benfeitorias. “Algumas 
ruas estão em péssimo es-
tado de conservação e não 
contam com asfalto, meio-
fi o, sarjeta e calçada. Além 
disso, tem a questão do 
mato que invade algumas 
ruas. Por esses motivos, en-
caminhamos um ofício ao 
prefeito pedindo que auto-
rize sua equipe a realizar as 
melhorias solicitadas pelos 
moradores”, afi rmou.

Segundo o parlamentar, o 
bairro Estância Poços de 
Caldas não contava com 
um grande número de re-
sidências até algum tempo 
atrás. A situação mudou 
nos últimos anos e os mo-
radores reivindicam a pre-
sença mais efetiva do poder 
público. “Agora existem 
condomínios e obras em 
andamento, o bairro cres-
ceu e  é preciso que a pre-
feitura realize as benfeito-
rias, até mesmo para evitar 
problemas com inundações 
e facilitar a chegada dos 
moradores até suas residên-
cias”, fi nalizou.

Vereador cobra melhorias no bairro 
Estância Poços de Caldas

COMUNIDADE
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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$

Foram empossados, na 
tarde desta quarta-feira 
(22), na Casa dos Conse-
lhos, os novos integran-
tes do Conselho Tutelar 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, órgão 
permanente e autônomo, 
cuja função é zelar pelo 
cumprimento dos direitos 
da criança e do adoles-
cente, estabelecidos em 
lei.
Os membros titulares são 
Sandra de Fátima dos 
Santos Lapa, Lucimara 
da Silva Simões, Sidnéia 
Araújo da Silva, Lúcia 
Helena de Lima Ribeiro 
e Ana Cláudia de Pádua 
Delfi no. Já os suplentes 
são Marcela Piva Acer-
bi, Larissa Leslie Untura, 
Gresiel Ferreira Rocha 
Custódio, Cássia da Pe-
nha Florêncio e Irene de 
Cássia Cavalcante. 
O Conselho Tutelar inte-
gra a rede de órgãos de 
garantia da política de 
atendimento dos direitos 
da criança e do adoles-
cente, juntamente com o 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. O Conselho 
Tutelar é composto por 
cinco membros efetivos 
e cinco membros suplen-
tes, eleitos para um man-
dato de três anos, permi-
tida uma recondução por 

igual período. No entan-
to, os membros eleitos 
nesta última eleição terão 
um mandato reduzido, 
por conta de adequações 
à legislação do Conselho 
Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(Conanda). 

Durante a solenidade de 
posse, a presidente do 
CMDCA, Roseli Custó-
dio, afi rmou que o muni-
cípio é privilegiado por 
contar com o Conselho 
Tutelar desde 1991, um 
ano depois da instituição 
do Estatuto da Criança e 

Novos membros do Conselho Tutelar de Poços de Caldas são empossados
do Adolescente (ECA). 
Ela também ressaltou que 
o fortalecimento da rede 
de proteção à criança e ao 
adolescente depende de 
uma ação conjunta entre 
o CMDCA e o Conselho 
Tutelar, o primeiro na 
promoção e o segundo na 
defesa de direitos. 
Já a secretária de Promo-
ção Social, Lúcia Elena 
Santos Rodrigues, reite-
rou que o município é pri-
vilegiado, mas ainda tem 
muito para avançar, par-
tindo da premissa de que 
o seio familiar precisa ser 
fortalecido. Na mesma 
linha, o prefeito Eloísio 
do Carmo Lourenço res-
saltou que os conselhei-
ros tutelares foram elei-
tos democraticamente 

Sidnéia (à direita) representa a Zona Leste no CDCA

para realizar um trabalho 
muito importante junto à 
comunidade, no sentido 

de buscar condições para 
que as crianças tenham 
perspectiva de futuro.

COMUNIDADE


