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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

O endereço de sua economia

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

PEG PAG ZONA LESTE

R$ 1,75

Papel higiênico 
Personal 30 mc/4

R$ 17,50 R$ 9,95
R$ 8,99

R$ 4,98 R$ 4,98

Café 
Padre Victor 

500g

Café Bom Dia 
500 g

Cerveja Itaipava 
lata/12

 Arroz Chaminé 
T1 5kg

FRALDA QBABY 
pacotão econômico

Cesta Básica:  R$ 53,98

UPA só será inaugurada em 
novembro Última página

Poços de Caldas cai também nos indicadores sociais
PÁGINA 7

Entrega Super 
Rápida em toda 

Zona Leste

A nova unidade hospitalar só deve entra em operação no aniversário da cidade

R$ 1,75

Vereadores questionam andamento 
das obras de creches na região

Os vereadores Antônio 
Carlos Pereira e Valdir 
Sementile apresentaram 
um requerimento soli-
citando informações do 
Executivo sobre os valo-
res gastos na construção 
de duas creches na zona 
leste da cidade: uma no 
bairro Dom Bosco e ou-
tra no Estância São José.
De acordo com os le-
gisladores, em recente 
visita às obras, foi cons-
tatado que existe uma 
diferença nos valores 
das construções, mes-
mo as duas possuindo 

projetos praticamente 
idênticos. “São obras 
importantes para Po-
ços e para a educação 
do município, entretan-
to o que chamou nossa 
atenção foi a diferença 
nos custos dessas unida-
des. Segundo consta são 
projetos iguais, por isso 
estranhamos os valo-
res mencionados. Desta 
forma, gostaríamos de 
saber o porquê dessa 
diferença, além de pra-
zos para a conclusão”, 
afi rmou Antônio Carlos 
Pereira.

O vereador Valdir Se-
mentile reforçou a ques-
tão dos valores gastos 
pela prefeitura e desta-
cou a importância des-
sas obras para Poços de 
Caldas, tendo em vista a 
grande demanda por va-
gas em creches “É pre-
ciso destacar o quanto 
a população será bene-
fi ciada com essas novas 
unidades e esperamos 
obter os dados referen-
tes a essas construções a 
fi m de acompanharmos 
de perto os gastos do 
município”, declarou.
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PÉROLAS DE SABEDORIA

“Se ferradura desse sorte, burro não 
puxava carroça!”

João Paulo - Nova Aparecida

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

Autor Desconhecido

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

O maior erro da vida de 

um ser humano é ter medo 

de errar

Sonhei que eu 
tinha uma en-
trevista com 
Deus. 
Então você 
gostaria de me 
entrevistar?, 
perguntou. 
- Se VOCÊ 
tiver tempo, 
eu disse e ele 
sorriu.
- Meu tempo é 
a eternidade; que perguntas 
você tem em mente para me 
fazer? 
-O que na humanidade mais 
te surpreende?
Deus respondeu... 
-Que eles fi cam entediados 
com a infância, se apressam 
em crescer e depois dese-
jam ser crianças novamente. 
Que eles perdem sua saúde 
para ganhar dinheiro e em 
seguida perdem o dinheiro 
para recuperar sua saúde. 
Que eles pensam ansiosa-
mente sobre o futuro e se 
esquecem de viver o pre-
sente, de tal forma que não 
vivem nem o presente nem 
o futuro. 
Que eles vivem suas vidas 
como se nunca fossem mor-
rer e morrem como se nunca 
tivessem vivido...
As mãos de Deus tocaram 
as minhas, fi camos em si-
lêncio por um momento e 
então eu perguntei...
-Sendo um pai, quais lições 
de vida você quer que seus 
fi lhos aprendam?
Deus respondeu com um 
sorriso:
-Aprendam que eles não po-
dem fazer ninguém os amar. 

O que eles 
podem fazer 
é se deixarem 
ser amados. 
Aprendam que 
o que é mais 
valioso não é 
o que eles têm 
em suas vidas, 
mas QUEM 
eles têm em 
suas vidas. 
Aprendam que 

não é bom compararem-se 
uns aos outros. Aprendam 
que uma pessoa rica não é 
aquela que tem o máximo, 
mas sim aquela que preci-
sa do mínimo. Aprendam 
que leva apenas uns poucos 
segundos para abrir feridas 
profundas na pessoa que 
se ama, e que pode levar 
muitos anos para curá-las. 
Aprendam a perdoar prati-
cando o perdão. Aprendam 
que existem muitas pessoas 
que as amam muito, mas 
simplesmente não sabem 
como expressar ou mostrar 
seus sentimentos. Apren-
dam que dinheiro pode 
comprar tudo, exceto feli-
cidade! Aprendam que duas 
pessoas podem olhar para a 
mesma coisa e vê-la de ma-
neira diferente. Aprendam 
que um amigo verdadeiro é 
alguém que sabe tudo sobre 
eles e gosta deles mesmo 
assim.
Aprendam que não é sufi -
ciente que eles sejam per-
doados, mas que perdoem a 
si mesmos e que aprendam 
a perdoar.
E aprendam que Eu estou 
aqui... SEMPRE!

Uma entrevista com o Criador

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)

A decadência de 
Poços de Caldas

Antigamente, Poços de Caldas tinha um  dos aeroportos mais 
movimentados do Brasil

WILSON RIBEIRO
Continua em ritmo acelerado a 
decadência de Poços de Caldas. 
A cada dia, uma notícia nada 
agradável só confi rma o que po-
demos ver pessoalmente. Anti-
gamente, a cidade era melhor do 
que é hoje. Na verdade, a Poços 
atual não é nem sombra daquilo 
que já foi um dia. Há 70 anos, 
éramos a maior estância turís-
tica do Brasil. Destino certo de 
presidentes da República, go-
vernadores, senadores, artistas, 
empresários e a fi na fl or da elite 
nacional de outrora. O aeropor-
to local era mais movimentado 
que o de Belo Horizonte. A es-
tação ferroviária nada deixava a 
desejar em relação aos grandes 
centros de então. O Palace Ho-
tel era tão ou mais chique que 
os famosos hotéis do “circuito 
Elisabeth Arden” que tanto gla-
mour irradiava. Poços estava, 
realmente, no circuito turístico 
internacional daquela época. 
Hoje, restringe-se ao circuito 
regional de baixa renda.
O presidente Dutra proibiu os 
cassinos e golpeou de morte o 
destina da cidade, que perdeu 
sua principal atividade econô-
mica. Mas a mãe natureza ain-

da deixou as reservas minerais, 
que ajudaram na sobrevivência 
por décadas. Porém, como mi-
nério só dá uma safra, um dia 
a bauxita vai se exaurir e pode 
signifi car um novo golpe na 
vida do município.
Chegando aos nossos dias, 
percebe-se que as coisas estão 
desandando. Há alguns anos, 
Poços de Caldas estava muito 
à frente dos seus municípios 
vizinhos. Tanto em população, 
como na economia. A diferença 
era muito grande.
Os anos se passaram e as coisas 
se complicaram. Pouso Alegre 
e Varginha, há cerca de 5 anos, 
superaram Poços na economia. 
Agora, Itajubá e Lavras pas-
saram a cidade em seus indi-
cadores sociais e econômicos 
(IDH-M Qualidadee de Vida). 
Pouso Alegre cresce em ritmo 
acelerado e em breve dever ser 
o município mais populoso do 
Sul de Minas.
Os Drs. Mosconi e Geraldo 
Thadeu (deputados da cidade) 
devem uma explicação aos po-
çoscaldenses. O que eles têm 
feito de efetivo para o progres-
so e pela qualidade de vida do 
município?
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PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  2/8/2013

ECONOMIA

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

Um mundo melhor 
começa com você!
Colabore para um 

mundo melhor!

Supermercado SanMichel Bretas Major Alvorada

Arroz tipo 1 - 5 kg 9.69 8.49 9.95

Feijão - 1 kg 3.99 4.09 4.99

Açúcar Cristal - 5 kg 6.69 5.79 7.35

Sal refi nado - 1 kg 0.90 1.69 1.49

Óleo de Soja - 900 ml 2.69 2.75 3.95

Ovo branco - dz 3.45 2.95 1.99
Farinha de trigo - 1 kg 1.99 1.69 1.79

Macarrão - 500 g 1.95 1.69 1.69
Margarina - 500 g 2.39 4.20 2.58

Extrato de Tomate - 350 g 0.99 0.99 1.69

Fubá mimoso - 1 kg 2.69 2.05 3.48

Amido de Milho - 500 g 6.99 2.09 3.95

Bolacha de trigo - 400 g 2.19 1.79 2.59

Achocolatado - 400 g 2.49 1.99 2.49

Refrigerante - PET 2l 1.99 2.15 1.99
Leite tipo C - 1 l 1.99 2.09 2.00

Pãozinho francês - 1 Kg 5.99 6.99 5.99
Sabonete - 90 g 0.65 0.69 0.79

Pasta de dente - 90 g 1.45 1.55 1.65

Papel higiênico - pct 4 1.95 1.79 2.29

Absorvente higiênico pop 1.59 1.89 2.49

Papel Toalha - pct 2.49 5.65 3.95

Sabão em pedra - 1 kg 3.99 4.29 4.99

Sabão em pó - 1 kg 3.29 4.99 4.99

Detergente - 500 ml 1.18 1.09 1.29

Água sanitária - 1 l 1.29 1.39 1.79

Desinfetante - 500 ml 1.79 2.15 2.29

Lã de aço  - pct 1.39 1.19 1.49

Soma das Compras (R$) 80.12 80.15 87.97

Produto DE R$: POR R$: Produto DE: R$ POR: R$
Acido Mefenâmico 5OOmg   13,38    10,00 Fralda Bummis P c/ 42    24,00    18,00
Aerolin spray 31,74  27,50 Fralda Capricho Pç/ 100    42,30    33,00
Albendazol comp       4,62      3,00 Hidroclorotiazida 25mg      4,49      3,75
Albendazol líquido       6,30     4,00 Hidroclorotiazida 50mg     3,11      2,80
Asmofen xpe     24,82    18,00 Hpvir 200mg comp    60,53    40,00
Atenolol 25 mg      10,56     6,50 In� adex 100mg    14,71    12,00
Atenolol 50mg      17,67    10,00 Intestin 2mg cartela c/ 4 comp  1,71 1,25
Babymed pom     10,80     8,00 Lactunat (Lactulose) 120ml    30,59    28,00
Benatux susp      10,10      7,60 Levo� oxacino 5OOmg    73,68    50,00
Bissulf. de Clopidogrel 75mg     60,00    18,00 Listerine Cool Citrus 1 Litro  17,80  14,00
Bromoprida comp      15,19    11,50 Loratamed 10 mg c/ 12 comp    24,57     18,00
Captopril 25mg      19,34     8,75 Losart. Pot+Hidrocl.100+25mg    56,17    40,00
Captopril 50mg     25,38    16,50 Losart. Pot+Hidrocl.100+25mg    52,29    35,00
Carbocin xarope pediátrico      13,19      8,00 Losart. Pot+Hidrocl. 50+12, 5mg    31,71    20,00
Carvedilol 12,5mg     28,07    18,00 Losartana Pot. 100mg    44,00      9,00
Carvedilol 25mg      34,20    22,00 Losartana Pot. 50mg    29,79      8,00
Cefaclor 250mg/5ml     45,75    36,50 Mal. de Enalapril 10mg    25,52    12,00
Cefaclor 375mg/5ml     65,59   47,00 Mal. de Enalapril 20mg    34,79    18,00
Chá de Hortelã sache  2,60 1,60 Melhorai infantil      2,90      1,80
Ciclo 21       5,81     4,50 Mentalol 12g      6,20      4,00
Cimegripe criança xpe      12,57      8,50 Natulaxe caps    31,25    21,00
Cimegripe cx c/ 20      15,91      8,00 Neosoro adulto      6,86      4,00
Cimelide 10mg      12,41      9,00 Nist. + ox. de zinco pom 60g    24,87    20,00
Ciprolip (cipra� brato) 100mg      51,74    37,00 Optamax(Diclof sódico)50mg      7,42      5,00
Cit.de Sildena� la 50mg c/2 cp     23,36    10,00 Pantoprazol 40mg    41,05    24,00
Cliane     44,30    33,00 Paracetamol gotas      5,88      2,50
Climene  23,96  18,00 Phitóss xaro pe    30,59    25,00
Clor. de Propranolol 40mg       4,69      3,50 Polaren 2mg comp      7,29      4,50
Clor.de Metformina 850mg      11,85     7,50 Repo� or 100mg c/ 12 caps    29,75    19,00
Colirio teuto       9,52      7,50 Simeticona comp      8,81      7,50
Dexmine comp      12,95      7,50 Simeticona gotas      9,02      7,50
Diad c/ 2 comp      18,92    10,00 Sinta� at (simeticona) 40mg    10,41      7,50
Diminui t     24,20    20,00 Sinta� at (simeticona) gotas      8,86      7,50
Dipirona 20ml       5,15      3,50 Sinvastatina 10mg    57,12      9(70
Elprazol 20mg caps     25,06    15,00 Sinvastatina 40mg    67,65    22,00
Espironolactona 25mg     14,67    10,00 Trilax c/ 12 comp    13,82    10,00
Espironolactona 50mg     23,78    15,00 Varicoss    25,97    19,00
Expec xarope     23,07    16,00 Varitrat (Castanha da índia) cp    22,75    18,00
Flavonid 450/5Qmg comp     58,21   40,00 Vitamin E caps    28,25    20,00

OFERTAS ESPECIAIS DA DROGARIA MAIS SAÚDE
Promoção válida enquanto durarem os estoques

Aproveite ainda a campanha Dia dos Pais: sorteio do kit dia 10/8 às 10:00 hs
Rua Cel. Virgílio Silva 2270 * 3715-9005 / 8872-2045

Creme dental Sorriso 90g 

Arroz 
Saboroso 

T1 5 kg

Feijão preto 
Fantástico 

R$ 14,99 R$ 7,99

R$ 0,99

R$ 8,99

Kg Kg

1 kg

R$ 1,29

Bombril 

pct 60 g R$ 1,99

R$ 3,99

Linguiça Suína 
Zanetti

Café Bom Dia 

R$ 4,990,5 Kg

Cerveja Skol 
Latão
473 ml

Cerveja Kaiser lat 350 ml

R$ 14,90 / dz
..........................
Linguiça Cambui

R$ 4,59 / kg

Contra FiléMais barateiro: San Michel. Mais Careiro: Alvorada
San Michel: Av. Wenceslau Braz - Campos Elíseos; Em julho: R$ 81,73
Bretas: Cel. Virgílio Silva - Vila Nova. Em julho: R$ 73,03
Major: Major Joaquim Bernardes - bairro Aparecida; 
Alvorada: Cel. Viregílio Silva - Chácara Alvorada.

Há décadas, uma tradição de pai para fi lho que leva o nome e o 
progresso de Poços de Caldas pelas estradas do Brasil

O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !

GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000  (35)3722-1299
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Assine a 
Tribuna da Zona Leste

R$ 20,00 por ano

3713-2642
PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!

Para melhor servir à região, a Tribuna da Zona Leste agora é quin-
zenal. E também está criando um novo programa editorial para 

tornar ainda mais abrangente a cobertura jornalística e publicitá-
ria. Muito mais informação e serviço aos nossos leitores e anun-
ciantes. Por apenas R$ 20,00 por ano, você também pode fazer 

parte desta comunidade *.

* Assinatura anual - 24 exemplares. Sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês. Também é possível fazer assinatura 
semestral (12 exemplares) por R$ 10,00;

E fi que por dentro das melhores 

notícias da melhor região 

da cidade

O ANALFABETO POLÍTICO

O pior analfabeto
É o analfabeto político,
Ele não ouve, não fala,

Nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe o custo da vida,

O preço do feijão, do peixe, da farinha,
Do aluguel, do sapato e do remédio
Dependem das decisões políticas.

O analfabeto político
É tão burro que se orgulha
E estufa o peito dizendo

Que odeia a política.
Não sabe o imbecil que,

da sua ignorância política
Nasce a prostituta, o menor abandonado,

E o pior de todos os bandidos,
Que é o político vigarista,
Pilantra, corrupto e lacaio

Das empresas nacionais e multinacionais.

BERTOLT BRECHT 
(1898-1956)

ERRAMOS
Na última edição (Nº 133 
- 1ª quinzena de julho de 
2013), na matéria sobre o 
centenário, erramos na le-
genda onde identifi camos 
o presidente da Sociedade 
São Vicente de Paulo, Nar-
ciso Bernardes de Souza. 
Na legenda, dissemos que 
ele é proprietários da Vidra-
çaria VidroPoços, quando 
na verdade é proprietário da 
Vidraçaria Poços de Caldas. 
Aos envolvidos no equívo-
co involuntário, pedimos as 
devidas e sinceras descul-
pas.

Escavação irregular quase 
interdita rua no Primavera

Demonstrando total descaso 
com os moradores da Rua 
Theodomiro Carneiro e ad-
jacências, o proprietário de 
um terreno escavou e jogou 

todas as pedras no leito da 
rua, impedindo a passagem 
de veículos. Além disso, as 
imensas pedras danifi caram 
o passeio e as escadarias de 

uma residência. Tanto o pro-
prietário, como o pessoal do 
trator sumiram, deixando a 
“lambança” que prejudica o 
trânsito no bairro.

Risco de acidentes: pedras e entulhos colocam em risco a segurança do trânsito
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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

Milton Reis
Presidente

TRANSPORTE PARA UM 
BRASIL  MELHOR

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

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

Homenagem do 
Sindicato dos 

Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários 

de Poços de Caldas ao 
Dia do Motorista, que 

carrega o progresso 
desta grande Nação!

O secretário de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas, Carlos 
Melles, assinou, juntamente 
com o prefeito de Poços de 
Caldas, Eloísio do Carmo Lou-
renço, e de Botelhos, Mateus 
Guidi, a autorização para inclu-
são da estrada Poços/Palmeiral 
no Programa de Recuperação 
e Manutenção Rodoviária de 
Minas Gerais. A solenidade de 
assinatura foi realizada na Câ-
mara Municipal, na tarde desta 
sexta-feira (19). 
O trecho de 30 km, que liga 
Poços de Caldas ao distrito de 
Palmeiral, em Botelhos/MG, 
foi delegado ao Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER) 
para a execução de obras de 
conservação e manutenção. “É 
uma grande conquista para o 
município, principalmente para 
a população da zona rural. É 
uma demanda da nossa popula-
ção de muito tempo e só temos 
a agradecer ao secretário Carlos 
Melles e ao governador Antonio 
Anastasia”, destacou o prefeito 
Eloísio do Carmo Lourenço. 
Ele também ressaltou que a 
estadualização da estrada trará 
economia para o município, que 
precisava investir recursos pró-
prios em operações tapa-buraco 
e reformas parciais. 
Já o secretário Carlos Melles 
enfatizou a importância histó-
rica do trecho e o pioneirismo 
da região no sentido de mo-
dernizar suas estradas vicinais. 
“Com essa assinatura, o Estado 
coloca a estrada Poços/Palmei-

Estrada Poços/Palmeiral receberá 
investimentos de mais de R$ 12 milhões

ral no programa mineiro de 
conservação de estradas, com 
investimentos da ordem de R$ 
12 milhões a R$ 15 milhões”, 
anunciou. Melles também afi r-
mou que a obra já consta do or-
çamento do Estado e os recursos 
já estão defi nidos. O processo li-
citatório deve ser concluído em, 
no máximo, três meses. Após a 
recuperação total da via, a em-
presa vencedora da licitação 
fará a manutenção do trecho por 
mais dois anos. 
A estrada é uma das mais im-
portantes vias de escoamento da 
produção agrícola do municí-
pio, principalmente de café. As 
más condições do trecho enca-
recem o preço do frete, além de 
aumentarem a demanda de ma-
nutenção dos veículos dos pró-
prios produtores e prejudicarem 
o desenvolvimento do roteiro de 
turismo rural. Somente no mu-

nicípio de Poços de Caldas, são 
aproximadamente 1.500 mora-
dores nas imediações, que uti-
lizam o trecho constantemente. 
A situação da estrada prejudica 
também o transporte escolar.
“Essa recuperação que hoje está 
sendo anunciada pelo governo 
do Estado, juntamente com os 
dois municípios, é uma conquis-
ta já há muito esperada por toda 
a comunidade, principalmente 
rural. Só temos que parabeni-
zar a iniciativa porque teremos 
melhores condições de escoa-
mento da produção e de loco-
moção das famílias. Além de 
benefi ciar a produção agrícola 
da região, a obra tem também 
uma conotação importante no 
aspecto da educação e do tu-
rismo”, avaliou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho de Poços de Cal-
das, Rodrigo Reis. Ele lembrou 

que, recentemente, foi lançado 
o Roteiro de Turismo Rural da 
região, que passa pela estrada 
Poços/Palmeiral. 
Também participaram da sole-
nidade de assinatura, o depu-
tado estadual Carlos Mosconi, 
o presidente da Câmara, Paulo 
Tadeu Silva D’Arcádia, o coor-
denador regional do DER/MG, 
Fernando Antônio Carneiro 
Ferreira, o vice-prefeito Nizar 
El-Khatib, secretários munici-
pais, vereadores, representan-
tes de comunidades rurais, em-
presários e lideranças políticas. 
Esforços O prefeito Eloísio 
do Carmo Lourenço assinou, 
no dia 6 de junho, o convênio 
para a recuperação da estrada 
Poços/Palmeiral, celebrado en-
tre os municípios de Poços de 
Caldas e Botelhos e o Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER) de Minas Gerais, com a 
interveniência da Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras 
Públicas. 
A notícia já havia sido anteci-
pada ao prefeito, em reunião 
com o secretário Carlos Mel-
les, em Belo Horizonte, con-
fi rmando a solicitação anterior 
feita por Eloísio. Agora, na 
solenidade de assinatura da au-
torização para estadualização 
do trecho, o prefeito ressaltou 
o trabalho e o esforço das di-
versas lideranças políticas da 
região através dos tempos, na 
luta por melhorias da estrada. 

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

CAUSAS:
 Cíveis, Previdenciárias e 

Trabalhistas

Esmerail de Cássia Oliveira
Advogada - OAB-MG 121.643

ADVOCACIA
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BAR KATCHÓ

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

O Bar da Cleuza

No melhor ponto 
da Zona Leste, o 
lugar ideal para 
encontrar ami-

gos e se divertir!

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

EXPERIMENTEM NOSSOS DELICIOSOS CALDOS QUENTES!

Prefeitura de 
Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas preparou as mais 
variadas atrações para todos. Vem aí a “Julho Fest”. 
Dezoito dias de muita cultura e diversão por toda 
a cidade. Consulte a programação, do dia 11 a 28 
de julho, chame sua família e amigos e divirta-se! 

Padaria e mercearia

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

 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Di Prima
Agora com 
deliciosos 
lanches

Planilha1

Página 1

Município IDHM Renda Educação Longevidade

Andradas 0,734 0,731 0,617 0,878

Alfenas 0,761 0,737 0,712 0,841

Bandeira do Sul 0,692 0,981 0,608 0,802

Botelhos 0,702 0,701 0,568 0,868

Caldas 0,687 0,702 0,529 0,873

Campestre 0,698 0,712 0,566 0,843

Guaxupé 0,751 0,729 0,659 0,879

Ibitiura de Minas 0,674 0,658 0,579 0,802

Ipuiuna 0,686 0,722 0,516 0,866

Itajubá 0,787 0,767 0,718 0,844

Lavras 0,782 0,757 0,719 0,881

Machado 0,715 0,719 0,601 0,848

Poços de Caldas 0,779 0,768 0,716 0,872

Pouso Alegre 0,774 0,755 0,704 0,872

Santa Rita de Caldas 0,691 0,693 0,576 0,823

Três Corações 0,744 0,731 0,661 0,855

Varginha 0,778 0,761 0,707 0,875

Poços de Caldas também cai em indicador de 
qualidade de vida / IDH-M

Se já não bastasse ter perdido a lideran-
ça da economia sulmineira para Pouso 
Alegre e Varginha, agora Poços de Caldas 
perde também nos indicadores sociais 
para Itajubá e Lavras. As lideranças 
políticas, empresariais e comunitárias 
locais - principalmente os deputados dr. 
Mosconi e Geraldo Thadeu (que há dé-
cadas representam o município em Belo 
Horizonte e Brasília), precisam tomar 
atitudes efetivas para que a situação não 
piore ainda mais.
O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) divulgou nesta 

segunda-feira (29) o Atlas Brasil 2013, 
que apresenta um diagnóstico do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) do país entre 1991 e 2010. Poços 
de Caldas é apresentada como a cidade 
com o sexto maior IDH de Minas Gerais: 
0,779. O primeiro lugar no estado � ca 
com Nova Lima, da região metropolita-
na, com índice de 0,813.
O índice avalia três quesitos: longevida-
de, educação e renda. Em 1991, o IDH de 
Poços de Caldas chegava a 0,581, sendo 
o quarto maior do estado. Nessa época, 
o maior problema era a educação, com 

0,367. Longevidade alcançou 0,872 e 
renda 0,768. Em 2000, Poços de Caldas 
chegou ao segundo maior Índice de De-
senvolvimento Humano do estado, com 
0,716, perdendo apenas para a capital. 
Educação subiu para 0,574, Longevidade 
para 0,850 e Renda para 0,753.
O índice atual, que considera o ano de 
2010, é resultado dos seguintes nú-
meros: 0,706 na educação; 0,872 para 
longevidade e 0,768 em renda. Os dados 
são baseados nos Censos Demográ� cos 
realizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geogra� a e Estatística.

Recentemente, o vereador Jonei 
Eiras (PSDB) esteve com moradores 
da Fazenda da Serra, situada na 
BR 146, Km 514, a � m de discutir a 
necessidade de algumas melhorias 
para a comunidade do local. 
Também participaram do encontro 
o secretário-adjunto de Projetos e 
Obras Públicas, Alfredo Lopes, e o 
engenheiro Paulo Milton.
Uma das reivindicações é o 
cascalhamento periódico das 
estradas, já que a grande quantidade 
de buracos causa transtornos aos 
motoristas. “Estivemos com a 
comunidade da Fazenda da Serra e 
os moradores pedem melhorias na 
estradas.  As chuvas que ocorreram 
nesse ano provocaram o surgimento 
de muitos buracos e erosão em todas 
as vias de terra. Pedimos à Secretaria 
de Obras que realize o patrolamento 
e cascalhamento das estradas”, 
a� rmou o vereador. Jonei Eiras 
ressaltou, ainda, a preocupação dos 
moradores com o risco de acidentes 

no local. “A comunidade convive com 
o desconforto e o risco dos veículos 
que transitam por lá diariamente. 
A situação em alguns trechos é 
muito crítica e merece uma atenção 
especial do poder público”, defendeu.

Jonei encaminhou um ofício à 
Secretaria Municipal de Projetos e 
Obras Públicas reforçando o pedido 
dos moradores da Fazenda da Serra, 
juntamente com o abaixo-assinado 
encaminhado por eles à Câmara.

Moradores da Fazenda da Serra 
reivindicam melhorias 

O vereador Jonei foi averiguar “in loco” as reivindicações da comunidade
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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

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

COMUNIDADE

Disk Entregas: 3713-5169

Medicamentos de referência 
 Genéricos - Similares - Perfumaria.
Fácil acesso, fácil estacionamento.

O melhor preços, 
a melhor qualidade!

R. Pedro Augusto Cavini, 360 

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

Sindicato dos Rodoviários critica atuação do SEST-SENAT
O presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores em 
Transporte Rodoviários de 

Poços de Caldas, Milton 
Reis, criticou duramente a 
atuação do SEST/SENAT 

na cidade. Segundo ele, a 
entidade, apesar de ser man-
tida e custeada pelo traba-
lhadores e empresários do 
setor de transporte, não tem 
servido à categoria confor-
me deveria fazer.
Milton explica que a enti-
dade é mantida com recur-
sos pagos pelas empresas, 
conforme o número de seus 
empregados, e também por 
quantias descontadas de 
profi ssionais autônomos de 
transporte - carreteiros, do-
nos de ônibus, vans e veícu-
los similares. Por isso, ele 
disser que a entidade não 
deveria cobrar por serviços 
prestados à categoria. Mas 
isso não ocorre. “Se um mo-
torista quiser fazer um curso 
para aperfeiçoar sua carreira 

e melhorar seu salário, vai 
ter que pagar e não é barato 
não. O Sindicato, em diver-
sas oportunidades, teve que 
pagar para algum associado 
que estava desempregado. 
Isso é uma injustiça, pois 
sabemos que o SEST/SE-
NAT é numa entidade muito 
rica e poderia oferecer estes 
cursos de aperfeiçoamento 
gratuitamente ao trabalha-
dor do transporte”, denun-
ciou Milton.
O presidente destaca ainda 
que não é apenas os cursos 
que são cobrados pela en-
tidade. Segundo ele, várias 
atividades, como a utiliza-
ção dos auditórios e outras 
instalações de lazer também 
são cobradas, o que ele con-
sidera ser abusivo. 

Milton Reis: O Sest / Senat deveria ser mais parceiro

Minas Gerais tem 29 aci-
dentes envolvendo cami-
nhões e carretas por dia 
nas BRs que cortam seu 
território, segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). 
Dados de janeiro a junho 
mostram que houve 5.272 
desastres, com 87 mortes no 
período – quase uma a cada 
dois dias. Embora alarman-
tes, as estatísticas dos pesos
-pesados ainda não contabi-
lizam as vítimas da tragédia 
de Leopoldina, na Zona da 
Mata, onde uma carreta bi-
trem que transportava com-
bustível se envolveu em 
uma batida e explodiu na 
BR-116, na madrugada de 
segunda-feira, matando 10 
pessoas. Dois dias depois, 
outro caminhão, carregado 

com 10 mil litros de gaso-
lina e 15 mil litros de óleo 
diesel, pegou fogo, dessa 
vez na BR-267, perto de 
Maripá de Minas, na mes-
ma região, mas o motorista 
conseguiu escapar.

Minas registra quase 30 acidentes 
com caminhões por dia 
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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

VARIEDADES

Rir é o Melhor Remédio

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250  3722-4398

O Mais completo acervo de 
fi lmes originais e  

sempre atualizados

 

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

veja traillers, 
lançamentos e confi ra nosso 

acervo !

VIDEO LOCADORA
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O MARIDO 
ESPERTALHÃO

Um marido está em casa 
assistindo a um jogo de futebol, 
quando sua mulher interrompe:
- Querido, você pode trocar a 
lâmpada do corredor? Ela está 
piscando há semanas...
Ele olhou para ela e respondeu 
com raiva:
- Trocar a lâmpada agora? 
Você está vendo a logomarca 
da Philips na minha testa? Eu 
acho que não!
A esposa pergunta:
- Então conserta a porta da 
geladeira que ela não está 
fechando direito?
E ele respondeu:
- Consertar a porta da geladeira? 
Você está vendo a logomarca da 
Brastemp na minha testa? Eu 
acho que não!
- Tudo bem, então você pode 
pelo menos consertar os degraus 
da porta da frente? Eles estão 
quase se quebrando.
Ele disse:
- Você está vendo carpinteiro 
escrito me minha testa? Eu acho 
que não! Eu não agüento mais 
você! Vou para o bar!!! 
Então ele foi para o bar e bebeu 
por algumas horas. Ele começou 

a se sentir culpado pela forma 
como tratou sua esposa e 
decidiu voltar para casa. 
Quando chegou em casa, 
percebeu que os degraus já 
estavam consertados. Ao 
entrar na casa, ele viu que 
a luz do corredor estava 
funcionando. Foi pegar 
uma cerveja e percebeu 
que a porta da geladeira foi 
consertada..
- Querida - ele perguntou 
- como todas essas coisas 
foram consertadas?
Ela disse:
- Bem, quando você saiu eu 
sentei lá fora e chorei. Então 
um jovem muito simpático 
me perguntou o que estava 
errado e eu lhe contei. Ele 
se ofereceu para consertar 
tudo... E o que eu tinha que 
fazer era escolher entre ir 
para a cama com ele ou fazer 
um bolo.
O marido disse:
- Então, que tipo de bolo 
você fez para ele?
Ela respondeu:
- Heloooôôôôôuuuuu!!! 
Você está vendo a logomarca 
da “Dona Benta” na minha 
testa? Eu acho que não...

Moral da história: “quem 
não dá assistência, abre a 
c o n c o r r ê n c i a ,  p e r d e  a 
preferência e aguenta as 
consequências...”

CRISE
Amigos, as coisas estão 
fi cando feias. Vejam: 
Outra grande empresa indo 
para o buraco: Johnson & 
Johnson pode vir a pedir 
a falência ou concordata, 
alegando problemas com seus 
produtos no mercado. 
Os problemas alegados foram:
- O “OB“ está no buraco;
- A “Pumpers“ está sempre 
na merda;
- O “Sempre Livre“ não sai do 
vermelho; 
E o pior de tudo... colocaram 
a “Jontex“ no pau.
Assim não há empresa que 
aguente!!

ARITIMÉTICA
Na aula de biologia, o professor 
pergunta: - Joãozinho, vamos 
ver se você é bom de biologia! 
Quantos testículos nós temos? 
- Quatro professor - responde 
o menino sem pestanejar. - 
Quatro? Você ficou doido? 
- Bem... Pelo menos os meus 
dois eu garanto!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

Nas bancas e livrarias.Nas bancas e livrarias.

fantástica pelo
Uma viagem

100 eNigmas

iNferNo
de Dante em

BANCO 9

VIFR
PINCELADA

URSAEMOTDC
OTMOLESTIA
MALARDDAR

MOSCATELDA
ÇÃALEURO

COMPENSADOR
RIOSPROC

NEONOIPARA
LESPOLIAR

MASMANDADO
APTASADOT

AEDOAGIOE
GARAGEMDON

POMARMOURO

Peça que
resfria o
motor do

carro
"(?)

Valente",
sucesso de
Maria Rita

Evo (?), 
presidente
da Bolívia

(2013)

São (?), o
apóstolo
incrédulo
(Bíblia)

(?) maior,
conste-
lação
boreal

Osso da
bochecha

(Anat.)

Letra      
que pre-
cede o

apóstrofo

Claridade
romântica
noturna

"O Sole
(?)",

canção
italiana

Moeda 
que suce-
deu a lira
na Itália

Reno, São
Francisco
e Paraná

Instrumen-
to utiliza-
do pelo

agricultor

Mensagem
de texto 

via celular

(?)-raios:
atrai des-

cargas
elétricas

Antonio
Gaudí,

arquiteto
catalão

Lucro ile-
gal obtido
sobre uma

venda

Principal
sintoma 
da fibro-
mialgia

(?) Corleo-
ne, o Pode-
roso Che-
fão  (Cin.)

O (?) de
Veneza:

Otelo (Lit.)

Ponto, em
inglês

O íntimo
(Psic.)

O batom
que brilha 
no escuro

Roubar;
despojar
Vapor, em

inglês
Despacho
emitido
pelo juiz
Cultua

Doença
Gângster

ítalo-
americano

Vantajoso

Variedade
de vinho

adocicado

Comentá-
rio breve

(fig.)

Oferta de curta
duração, anunciada
repentinamente aos
clientes do super-

mercado

Poeta da
Grécia
antiga

Área
frutífera 
de sítios

Em de-
fesa de 
Capa de

confrarias

Abrigo pa-
ra carros

(?) certo:
ter bom

resultado
Girado

Produção em que
James Bond é
retratado (Cin.)

Divisões de peças 

Panoramas; 
paisagens

(?) marra: à força 
(bras. pop.)

Pigmentos
orgânicos 
responsá-
veis pelas

cores
vivas de
muitos

vegetais

Enguia, 
em inglês

Se, em
inglês

Habilita-
das;

capazes

Porém;
todavia

2/if. 3/dot — eel — opa — sms. 5/mouro — steam. 8/al capone — moscatel. 9/pincelada.
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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!

CO M U N I D A D E

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

Só no mês de julho, a DME 
Distribuição registrou 11 
ocorrências envolvendo a 
brincadeira perto dos fi os.
A DME Distribuição re-
gistrou no mês passado, 
11 ocorrências envolvendo 
pipas na rede elétrica. Na 
maioria dos casos foram 
curtos-circuitos e bloqueios 
de disjuntores causados 
pelas pipas enroscadas na 
fi ação ou mesmo pela ten-
tativa de retirá-las da rede. 
Com isso, 13.533 unidades 
consumidoras de diversos 
bairros da cidade tiveram 
o fornecimento de energia 
interrompido só no mês de 
julho.
A DMED tem orientado po-
pulação sobre a importân-
cia de soltar pipa de forma 
segura, longe de postes e 

Dando continuidade 
aos projetos do Progra-
ma de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2), 
o Departamento Muni-
cipal de Água e Esgoto 
(DMAE) retomou, no dia 
17, as obras na adutora 
que percorre a Avenida 
Wenceslau Braz. 
O trecho de 4674 metros 

DMAE fi naliza adutora que benefi cia zona leste
tem início no posto 
União e vai até o anti-
go posto Carretão, num 
investimento de R$ 
1.330.000,00, com recur-
sos do governo federal. 
Com a conclusão da obra, 
entre o trevo do Parque 
Pinheiros e o antigo posto 
Carretão, prevista para o 
início de agosto, o DMAE 

espera solucionar os pro-
blemas de abastecimento na 
zona leste, principalmente 
nos bairros Chácara Poços 
de Caldas e Itamaraty.
A nova adutora traz água 
do reservatório do bairro 
Dom Bosco que, futura-
mente, será interligado ao 
reservatório do Morro do 
Chapéu, no Jd. São Paulo.

Pipas na rede elétrica deixam quase 14 
mil consumidores sem energia

fi os, sem uso de linhas me-
tálicas e cerol e também que 
não se deve tentar resgatar 
uma pipa que enrosca na 
fi ação elétrica. Através de 
campanhas educativas com 
fi lmes para TVs, informa-
tivos para rádios, gibi e di-
vulgação nas redes sociais, 
a concessionária alerta so-
bre os riscos de acidentes e 
choques, além dos danos na 
fi ação.
“É importante que a popu-
lação esteja consciente so-
bre os riscos de acidentes. 
O ideal é que a brincadei-
ra seja feita longe da rede, 
assim não há possibilidade 
de danos nem para quem 
está brincando, nem para o 
restante das pessoas, já que 
quando o acidente aconte-
ce, acaba causando a inter-

rupção no fornecimento de 
energia, o que sem dúvida 
é um transtorno”, enfatiza 
Marco César Castro de Oli-
veira, gerente de Distribui-
ção da DMED.

CLÍNICA MÉDICA & FISIOTERAPIA

Rua Assis Figueiredo 419 - Centro  3714-6531

Ginecologia & Obstetrícia

Clínica & Cirurgia Geral

Pré Natal  /  Ultra Som 4D

DST  *   Uroginecologia

CRM 31.608-S   <>  TEGO 0769/02

FISIOTERAPIA

Ortopédica * Reumatológica 

* Neurológica * Geriátrica * 

Pediátrica  * Respiratória 

* Massoterapia  * PILATES

* Aparelhos Solo *  Bola

Dr. Rogério de Souza Andrade
CREFITO: 21.409

Dra. Márcia Calife. B. Andrade

Orelhões desaparecem da Zona Leste

Aos poucos, gradativa e 
continuamente, os telefo-

nes públicos estão desapa-
recendo da região. A cada 

semana, percebe-se que um 
destes orelhões simples-
mente somem do cenário, 
deixando “ na mão” os mo-
radores das redondezas que 
têm duas alternativas: ou 
andam vários quarteirões ou 
pedem favor a algum mora-
dor, pedindo emprestado o 
telefone.
De um lado, a operadora Oi 
não faz a manutenção dos 
aparelhos. De outro, vânda-
los e maloqueiros destroem 
o que encontram pela frente, 
prejudicando os moradores 
que precisam do serviço. A 
solução é comprar um celu-
lar e pagar muito mais caro 
pelas ligações.

Só sobrou um toco
Orelhão sumiu na Rua Lusitânia, no Agusto de Almeida

Adutora na Wenceslau Braz vai benefi ciar o Itamaraty 5 e o Cinturão Verde
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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 *
* Lubri� cantes * Acessórios * 
ABERTO 24 HORAS POR DIA

Qualidade até a 
última gota !!

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!!

Foi assinado, na última 
quinta-feira (1), o convênio 
de cooperação fi nanceira 
entre a Fundação Banco do 
Brasil, o Banco do Brasil 
e a Prefeitura, tendo como 
executora a Associação 
Atlética Banco do Brasil, 
para execução do projeto 
AABB Comunidade no 
município. 
O projeto tem por objetivo 
promover o desenvolvi-
mento integral de crianças 
e adolescentes, estudantes 
de escolas públicas, por 
meio de ações educacionais 
que favoreçam a inclusão 
socioprodutiva e a amplia-
ção da consciência cidadã. 
Serão atendidos 100 ado-
lescentes de 11 a 15 anos, 
alunos da rede municipal 
de ensino, no período de 
contra-turno escolar, que 
participarão de atividades 
pedagógicas, esportivas 
e recreativas, no clube da 
AABB. 
A AABB fi cará responsá-
vel pelo fornecimento de 
material esportivo, uni-
formes e equipamentos 
necessários ao funciona-
mento do projeto. Como 
contrapartida, a Prefeitura 
oferecerá transporte, ali-
mentação e pessoal, sendo 
quatro educadores sociais, 
além de acompanhamento 
médico e odontológico aos 
participantes. As atividades 
devem ser iniciadas ainda 
neste mês. 
A solenidade de assinatura 

A Prefeitura, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
visando à melhoria no aten-
dimento aos pacientes aten-
didos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), está com inscri-
ções abertas para credencia-
mento de médicos em diver-
sas especialidades. 
O credenciamento é um tipo 
de edital que prevê a contra-
tação de médicos, clínicas, 
laboratórios e até farmácias, 
que realizam os atendimen-
tos, consultas e exames em 
seus próprios consultórios e 
estabelecimentos.
O prazo de credenciamento é 
longo e os documentos exigi-
dos no edital são analisados 
por uma comissão formada 
por representantes das secre-
tarias de Saúde e Administra-
ção, na medida em que forem 
sendo apresentados pelos 
profi ssionais. Em seguida, os 
contratos são assinados e os 
serviços já fi cam à disposição 
da Secretaria de Saúde.
Os contratos terão prazo de 
12 meses, podendo ser reno-
vados até 60 meses. Os editais 
para credenciamento estão 
disponíveis em www.po-

 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

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

Agora com barzinho para reunir 
os amigos na Happy Hour

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

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

foi realizada no gabine-
te do prefeito Eloísio do 
Carmo Lourenço e con-
tou com a participação 
do vice-prefeito Nizar El
-Khatib, da secretária de 
Educação, Maria Cláudia 
Prezia Machado, da adjun-
ta Elke Junqueira Da-Ré, 
do coordenador do Progra-
ma Municipal da Juventu-
de (PMJ), Tiago Barbosa 
Mafra, do gerente do Ban-
co do Brasil, João Alberto 
Pinto Silva, do presidente 
da AABB, Sebastião Edson 
Zangiacomi, além da equi-
pe da Secretaria de Educa-
ção. 
O prefeito Eloísio do Car-
mo Lourenço ressaltou 
que o projeto está em con-
sonância com a proposta 
desta administração de 

trabalhar com pessoas. Ele 
aproveitou para agradecer 
ao Banco do Brasil pela 
parceria. Já o vice-prefeito 
Nizar El-Khatib afi rmou 
que cuidar das crianças e 
adolescentes é uma das me-
tas do governo e ressaltou a 
importância do esporte nes-
te propósito. 
Para o coordenador do Pro-
grama Municipal da Juven-
tude, Tiago Barbosa Mafra, 
o objetivo é propiciar opor-
tunidades de transformação 
social. “Este projeto atende 
justamente à proposta do 
PMJ que é possibilitar que 
os jovens tenham acesso a 
experiências pedagógicas 
e esportivas que, prova-
velmente, não teriam fora 
desses espaços públicos”, 
destacou. 

Projeto AABB Comunidade vai atender 
100 adolescentes no município

cosdecaldas.mg.gov.br no link 
“Editais” ou no Departamento 
de Suprimentos, localizado no 
Complexo Santa Cruz. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3697-2290. 
Para a Secretaria de Saúde, es-
ses médicos e clínicas contra-
tadas são um complemento dos 
serviços que o município ofere-
ce aos cidadãos e também uma 
forma dos profi ssionais da área 
de saúde realizarem o atendi-
mento à população em suas clí-
nicas e receberem pelo serviço 
diretamente da Prefeitura. 
Especialidades
O edital prevê a contratação das 
seguintes especialidades, com 
os respectivos prazos para apre-
sentação de documentos: 
Confecção, fornecimento e im-

plantes de próteses ocula-
res e lentes esclerais – até 
27/12/13;
Médicos especialistas em 
dependência química, Neu-
ropediatria, Proctologia, 
Neurologia, Infectologia e 
Alergista, com serviços de 
consultas e exames (contra-
tação de Pessoa Jurídica) – 
até 27/12/13; 
Clínicas para realização de 
exames, diagnósticos e ci-
rurgias oftalmológicas (con-
tratação de Pessoa Jurídica) 
– até 27/12/13;
Médicos especialistas em 
dependência química, 
Neuropediatria, Psiquia-
tria Infantil, Hematologia, 
Proctologia, Neurologia, In-
fectologia e Alergista, com 
serviços de consulta e exa-
mes (contratação de Pessoa 
Física) - até 27/12/13;
Médicos especialistas para 
realização de exames, diag-
nósticos e cirurgias oftalmo-
lógicas (contratação de Pes-
soa Física) - até 27/12/13; 
Farmácias e drogarias para 
fornecimento de medica-
mentos genéricos não pa-
dronizados - até 27/12/13. 

Prefeitura credencia serviços médicos 
para atendimento à população
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Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

 9106-5889

Cortes de cabelo 
em geral.

Asseio, higiene e 
bom gosto

SALÃO DO TININHO

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

CHAVEIRO NETO CHAVES
Serviços de chaves em geral 

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

----------------------------------------
BAR/RESTAURANTE

V. inst. novas, centro, motivo: mudança. 
9856-9933

-----------------------------------
SUPERMERCADO NA ZONA LESTE
Preço de ocasião, açougue, feirinha, 

monit. c/ TV.,  9966-0002
-------------------------------------------

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

---------------------------------------------
SERRA CIRCULAR - VENDO

Muito bem conservada. Notaq 10 R$ 
120,00. 8875-9987 / 3721-2642

-----------------------------------------
VENDO LINGERIE

Rua Major Joaquim Bernades,160 
Lindos conjuntos a partir de R$18,90

Tel: 035 9115-2131

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 pro� ssional. Tratar com Jean 
-  8824-2122

---------------------
DISK CARRETO

A partir de R$30,00, transporte em geral. 
Tr. 8894-7971

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

Momentos agradáveis e massagens e 
algo mais. 8814-9084 Patrícia

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

F-1000 /90
V. carroceria madeira, R$35mil. 3713-

9326/ 8821-3141
--------------------------------

FIAT MAREA 03
V. comp., AIR bag, cinza, R$12.500. 

3713-6135/8819-0851
-------------------------------------

FORD KA 99
V. prata image, dh., vidro, trava, alarme, 

R$ 7.900,00. Tr. 8841-5580
--------------------------------------------

FOX 1.0 /2010
Vendo. Completão, - ar preto. R$26.500. 

3721-5706/ 9878-5343
------------------------------------------

GOLF 1.6 01/02
V. cinza, compl., 4pts., R$ 20mil. Tr. 

9152-2007 / 8852-8152
----------------------------------------

UNO 96 4P V/T
Vinho, v.e., t.e., al., muito novo R$7.990. 

9202-8963
-------------------------------------------

UNO 06 FLEX LINDÃO
2 pts., prata, R$12.800. Tr. 3712-8789/ 

9152-1090
--------------------------------------------

TIPO
V. roda, som DVD R$ 5.500,00 
Tratar: 9180-2340/3715-4180

Veículos

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

COMUNIDADE

VENDE-SE LOJA DE VARIEDADES 
NO ALTO DOM BOSCO

Boa freguesia. Loja bem estocada e diversi� cada. Boa 
localização (pertinho do Rodelão).

Aceitamos carros e terrenos (devolveremos eventuais 
diferenças, dependendo do terreno).

INFORMAÇÕES: ELIEZER » 3712-0682 / 8881-2982

*  O nome completo do Pato 
Donald é Donald Fauntleroy 
Duck.
* Em 1997, as linhas aéreas 
americanas economizaram 
US$ 40.000 eliminando uma 
azeitona de cada salada.
* Uma girafa pode limpar suas 
próprias orelhas com a língua.
* Milhões de árvores no mundo 
são plantadas acidentalmente 
por esquilos que enterram no-
zes e não lembram onde eles 
as esconderam.
* Comer uma maçã ó mais 
efi ciente que tomar café para 
se manter acordado.
* As formigas se espreguiçam 
pela manhã quando acordam.
 * As escovas de dente azuis 
são mais usadas que as ver-
melhas.
* O porco ó o único animal 
que se queima com o sol além 
do homem.
* Só um alimento não se de-
teriora: o mel. 

· Os golfi nhos dormem com um 
olho aberto. 
* Um terço de todo o sorvete 
vendido no mundo é de bau-
nilha.
* As unhas da mão crescem 
aproximadamente quatro vezes 
mais rápido que as unhas do pé.
· O olho do avestruz ó maior 
do que seu cérebro. 
· Os destros vivem, cm mé-
dia, nove anos mais que os 
canhotos. 
· O “quack” de um pato não 
produz eco e ninguém sabe 
porque. 
· O músculo mais potente do 
corpo humano é a língua. 
· É impossível espirrar com os 
cílios abertos. 
· “J” é a única letra que não 
aparece na tabela periódica.
* Uma gota de óleo torna 25 
litros de água imprópria para 
o consumo.
Os chipanzés e os golfinhos 
são os únicos animais capazes 

de se reconhecer na frente de 
um espelho.
* Rir durante o dia faz com que 
você durma melhor à noite.
* 40% dos telespectadores do 
Jornal Nacional dão boa-noite 
ao William Bonner no fi nal do 
programa jornalístico.
* O deputado Geraldo Thadeu 
venceu a eleição de prefeito 
em 1996 por míseros 34 votos 
de vantagem sobre o então 
oponente Paulo Tadeu.

Acredite - se quiser!

Muié 
Melancia

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

O MELHOR FRANGO FRITO DA CIDADE!
Salgados * Pizzas * Lanches 

VENHA TORCER CONOSCO!

No Bar du Urutu, assista às melhores 

partidas de futebol - Liga dos Campeões 

UEFA, Libertadores, EuroCopa, etc!!!
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Lanchonete e Restaurante 

Rua Cel. Virgílio Silva 2692 - Dom Bosco

Almoço de 
Segunda a Sábado

Cada dia, um 
cardápio!

Marmitex
R$ 7,00

Entrega grátis no Dom Bosco e 
adjacências

3712-0752    35 8822-8105

DO WILL IAM

COMUNIDADE

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

Cobrimos qualquer 
orçamento em madeiras 

para telhados!

Agora � cou mais fácil construir na Zona Leste. Chegou

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

Você merece este 
prazer!

Con� ra as promoções em 
nosso jornal de ofertas!

Economize para valer!

Moradores da Zona Les-
te reclamam da demora 
do atendimento nos pos-
tos de saúde da cidade. A 
UPA 24 Horas - Unidade 
de Pronto Atendimento 
foi parcialmente inaugura-
da no fi m do ano passado 
pelo ex-prefeito Paulinho 
Courominas, mas ela ainda 
não entrou em funciona-
mento até hoje. O motivo 
é a falta de equipamentos 
e adequação da estrutura 
interna. Em janeiro deste 
ano, a Secretaria Municipal 
de Saúde garantiu que o lo-
cal já estaria em funciona-
mento no mês de junho.
O prédio com dois mil 
metros quadrados de cons-

trução custou R$ 7 milhões 
com recursos dos governos 
federal, estadual e também 
da prefeitura. 
Pelo projeto original, quan-
do estiver pronta, a unidade 
de pronto-atendimento vai 
atender a população 24 ho-
ras por dia.
Segundo o secretário ad-
junto de Saúde, Antônio 
Ângelo Rocha, ainda fal-
tam algumas obras de aca-
bamento, como sinalização 
e climatização. Também 
precisa se concluir o aces-
so ao local, hoje totalmente 
precário e perigoso. Ainda 
conforme o secretário, as 
licitações que foram feitas 
para a compra dos equipa-

mentos também estão atra-
sadas. Ele também disse 
que ainda não há um prazo 
para a inauguração da uni-
dade de saúde, mas a previ-
são é de que até novembro 
os serviços já estejam sen-
do oferecidos.
O prefeito Dr. Eloísio ima-

ginava inaugurar a UPA em 
junho passado, mas não foi 
possível. Espera-se que a 
nova unidade melhore o 
atendimento de urgência e 
emergência na cidade, já 
que a Policlínica está super 
saturada e não dá mais con-
ta do recado

UPA só será inaugurada 
em novembro

Ainda falta muita coisa a ser feita para concluir a UPA


