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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!
Na compra de um celular com Android, 
ganhe um cabo HDMI e concorra a uma 

guitarra sem fio para 
Playstation 2

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

Trevo do Campos Elíseos gera preocupações
Página 7

Entrega Super 
Rápida em toda 

Zona Leste

Venha nos visitar: Rua Cel. Virgílio Silva, 2797 - Dom Bosco

Aberto de segunda a sábado, das 10:30 às 14:30. Aos domingos, das 11:0 às 14:00

Atendimento diferenciado.
Entrega grátis na Zona Leste.

Self Service   R$ 8,90
Marmitex R$  6,99

No coração da 

Zona Leste, um 

restaurante que 

a região sempre 

desejou !

Começa a construção da fábrica 
da ThyssenKrupp

Homens e máquinas trabalham para instalar a fábrica automotiva no Distrito Industrial

Depois de várias décadas de embromação, o DI local finalmente ganha um projeto indus-
trial de grande porte. Veja mais detalhes na última página desta edição.

O prefeito Eloísio do Car-
mo Lourenço e o superinten-
dente do Serviço Social da 
Indústria – Departamento 
Regional de Minas Gerais, 
Cláudio Marcassa, assina-
ram, na tarde desta quinta-
feira (29), no gabinete, o 
Termo de Transação corres-
pondente à indenização pe-
las construções, edificações 
e benfeitorias constantes 
do imóvel do Sesi no mu-
nicípio. A partir de agora, o 
complexo já está sob a res-
ponsabilidade do município. 
A estrutura, construída em 
área doada pelo município, 
será utilizada para instala-
ção de polo de apoio às ati-

vidades educativas da região 
sul. Para aquisição das ben-
feitorias instaladas no local, 
o município vai investir R$ 
1,8 milhão, em 60 parcelas 
de R$ 30 mil. O valor inde-
nizatório será pago a partir 
de fevereiro de 2014. 

Com a efetivação da tran-
sação, o objetivo da adminis-
tração é transformar a unida-
de do SESI em um complexo 
de apoio às atividades educa-
cionais e práticas esportivas, 
culturais e de lazer, reforço 
escolar e ensino de línguas, 
voltadas aos alunos matri-
culados na região sul. Já 
aos finais de semana, o local 
funcionará como área de la-

zer aberta à comunidade da 
região. As atividades terão 
início no próximo ano letivo. 

A unidade do SESI está 
instalada em grande área es-
tratégica, na avenida Alcoa, 
zona sul do município. As 
benfeitorias incluem área 
construída equivalente a 
2.955,48 m2, quadra cober-
ta, duas quadras poliespor-
tivas descobertas, piscina 
adulto e infantil, prédio prin-
cipal com dois pavimentos, 
campo de futebol society, 
quadras de peteca, piscina 
coberta e aquecida, além de 
áreas externas, como play-
ground, quiosque, área verde 
e área cimentada.

Unidade do SESI será polo educacional 
do município
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“Big brother” de pobre é o buraco 
de fechadura”

João Paulo - Nova Aparecida

REFLEXÃO

O Jornal da Zona Leste

Publicação quinzenal  de Cia. Editorial Sulmineira Ltda. 
Administração e Redação: Rua Theodomiro Carneiro 

254, Pq. Primavera Poços de Caldas, MG.    
( (35)3713-2642    E-mail: tzl@oi.com.br

Diretor: Wilson Ribeiro (Reg. MTb 09.741 MG)

O jornal não se responsabiliza por matérias e artigos assina-
dos ou por conteúdo dos espaços publicitários. Em ambos 

os casos, a responsabilidade é de seus respectivos autores.

Tribuna da Zona Leste

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

“Todas as escolhas têm perdas. Quem não estiver 
preparado pra perder o irrelevante, não estará 

apto para conquistar o fundamental”

Ernest Hamingway

Há décadas, uma tradição de pai para filho 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

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

X Cimento 

X Areia  e Brita 

X Tijolos e Telhas

X Ferragens & Ferramentas

X Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

SALES & SOUZA

Caixa Econômica Federal

Financie suas compras

Homenagem de
 ÁLVARO CAGNANI 

ao 191º aniversário da inde-
pendência do Baasil

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!!

Pérolas de sabedoria

Um homem de negócios ame-
ricano, no ancoradouro de uma 
aldeia da costa mexicana, ob-
servou um pequeno barco de 
pesca que atracava naquele 
momento trazendo um úni-
co pescador. No barco, vários 
grandes atuns de barbatana 
amarela. O americano deu os 
parabéns ao pescador pela qua-
lidade dos peixes e perguntou-
lhe quanto tempo levara para 
os pescar.
- Pouco tempo, respondeu o 
mexicano.
Em seguida, o americano per-
guntou por que é que o pes-
cador não permanecia no mar 
mais tempo, o que lhe teria 
permitido uma pesca mais 
abundante.
O mexicano respondeu que ti-
nha o bastante para atender às 
necessidades imediatas da sua 
família.
O americano voltou a carga:
- Mas o que é que você faz com 
o resto do seu tempo?
O mexicano respondeu:
- Durmo até tarde, pesco um 
pouco, brinco com os meus fi-
lhos, tiro a siesta com a minha 

mulher, Maria, vou todas as 
noites à aldeia, bebo um pouco 
de vinho e toco violão com os 
meus amigos. Levo uma vida 
cheia e ocupada, senhor.
O americano assumiu um ar de 
pouco caso e disse:
- Eu sou formado em adminis-
tração em Harvard e poderia 
ajudá-lo. Você deveria passar 
mais tempo a pescar e, com 
o lucro, comprar um barco 
maior. Com a renda produzida 
pelo novo barco, poderia com-
prar vários outros. No fim, teria 
uma frota de barcos de pesca. 
Em vez de vender pescado a 
um intermediário, venderia di-
retamente a uma indústria pro-
cessadora e, no fim, poderia ter 
sua própria indústria. Poderia 
controlar o produto, o proces-
samento e a distribuição. Pre-
cisaria de deixar esta pequena 
aldeia costeira de pescadores e 
mudar-se para a Cidade do Mé-
xico, em seguida, para Los An-
geles e, finalmente, para Nova 
York, de onde dirigiria a sua 
empresa em expansão.
- Mas, senhor, quanto tempo 
isso levaria? - perguntou o pes-

cador.
- Quinze ou vinte anos - res-
pondeu o americano.
- E depois, senhor?
O americano riu e disse que 
essa seria a melhor parte.
- Quando chegar a ocasião cer-
ta, você poderá abrir o capital 
da sua empresa ao público e 
ficar muito rico. Ganharia mi-
lhões.
- Milhões, senhor? E depois?
- Depois - explicou o america-
no - você se aposenta. Mudar-
se-ia para uma pequena aldeia 
costeira, onde dormiria até tar-
de, pescaria um pouco, brinca-
ria com os netos, tiraria a siesta 
com a esposa, iria à aldeia to-
das as noites, onde poderia be-
ber vinho e tocar violão com os 
amigos e coisas parecidas.
- Mas senhor, eu já faço isso 
hoje e não vou perder minha 
saúde com estas complicações 
da vida agitada e corrida. Os 
milhões que eu ganharia, cer-
tamente gastaria com médi-
cos, advogados e psiquiatras. 
Então, aproveite o seu dia en-
quanto ainda puder!
O americano sumiu.

Brasil, País do futebol, Do samba
Das belezas naturais Da alegria conta-
giante
De um povo Que trabalha
Mas não é recompensado
Pelas suas atividades rotineiras
E vive sofrendo Na labuta cotidiana
Quando adoece Fica à mercê do SUS
E pode morrer na fila dos laboratórios
E dos hospitais
Se não tiver plano de saúde
Pois os corruptos
Desviam o dinheiro da saúde
Para seus cofres pessoais
Envergonhando a nação
Corruptos que não pensam
No povo
E não investem Na educação
Pois alunos inteligentes
Podem contestar seus desmandos
Assim lotam as salas de alunos
Pagam mal os professores
Destituindo-os de sua dignidade
E dos seus meios de sobrevivência
E esses mesmos professores
São ameaçados
E agredidos em salas de aula
Pois as leis brasileiras
Protegem as delinquências
De adolescentes e Jovens
Que são os mesmos Que se infiltram em 
manifestações democráticas
De pessoas Do bem
Que estão lutando pelos direitos
Básicos dos brasileiros
Que constam na Constituição
Mas não são respeitados
Pelos governantes e legisladores
Do país Que estavam acomodados
Pois o povo Massacrado no cotidiano
Vivia calado E alienado
Décadas E décadas
De sua história
Engolindo as atrocidades
De governantes inescrupulosos
E corruptos.
Viva o povo brasileiro
Pois marca mais um ponto
Em sua história de lutas e glórias.
 Sirlene Aliane
Dores de Campos, MG

Meu Brasil 
Brasileiro

Não perguntes o que a tua 
pátria pode fazer por ti. Pergunta o 

que tu podes fazer por ela
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PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  29/8/2013

ECONOMIA

Rua Cel. Virgílio Silva 2865 * ( 3713-2255 - Dom Bosco

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

Supermercado Nova Vida: uma aula de Economia, todo dia!

ova      N Vida      
SUPERMERCADO

AÇOUGUE

Um mundo melhor 
começa com você!
Colabore para um 

mundo melhor!

Creme dental Sorriso 90g 

Feijão preto 
Fantástico 

R$ 0,99

1 kg

R$ 1,29

Bombril 

pct 60 g 

R$ 3,99

R$ 4,59Kg
Cambuí Frigonossa

Arroz 
Saboroso 

T1 5 kg

R$ 8,99

R$ 0,96
Cerveja 

Kaiser 
lata 350 ml

R$ 14,90
 / dz

Café Bom Dia 

R$ 4,990,5 Kg

R$ 14,99Kg

Contra Filé

Mais barateiro: Bretas (R$ 71,32). Mais Careiro: Matos (R$ 83,09)
San Michel: Av. Wenceslau Braz - Campos Elíseos; 
Bretas: Cel. Virgílio Silva - Vila Nova. Em julho: 
Central: Bairro Santa Rosália ; 
Matos: Bairo Jd. Ipê.

Aposentadorias - Revisões  -  Pensão Por 
Morte - Auxílio Doença - Contagem de Tempo de 
Contribuição - Aposentadoria Rural  - Invalidez - 

Amparo ao deficiente e ao idoso

           ( 3713-6266|Cel. 8808-4389Rovilson de Lima » R. Luiz Duarte 431 - Sta Rosália

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 Infladex 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 Levofloxacino 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 (ciprafibrato) 100mg      51,74    37,00 Optamax(Diclof sódico)50mg      7,42      5,00
Cit.de Sildenafila 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 Repoflor 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 Sintaflat (simeticona) 40mg    10,41      7,50
Diminui t     24,20    20,00 Sintaflat (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

Coca Cola
250 ml PET

Supermercado San Michel Bretas Central Matos

Arroz tipo 1 - 5 kg 8.98 7.99 10.69 9.99
Feijão Carioca - 1 kg 4.29 3.99 3.89 3.99
Açúcar Cristal - 5 kg 6.49 5.99 7.49 6.49
Sal refinado - 1 kg 0.90 1.19 0.99 1.29
Óleo de Soja - 900 ml 2.59 2.29 2.75 3.49
Ovo branco Grande - dz 3.39 1.89 4.20 4.49
Farinha de trigo - 1 kg 1.99 1.85 2.20 2.39
Macarrão - 500 g 2.05 1.89 1.75 2.09
Margarina - 500 g 2.39 1.99 2.89 3.69
Extrato de Tomate - 350 g 0.99 0.99 1.10 1.29
Fubá mimoso - 500g 1.89 1.49 2.35 2.09
Amido de milho - 500 g 5.99 2.10 3.59 3.99
Bolacha de trigo -  300 g 2.19 1.89 1.99 1.89
Achocolatado - 400 g 2.49 1.99 2.59 2.59
Refrigerante - PET 2l 2.49 3.09 2.49 2.49
Leite tipo C - 1 l 1.99 2.09 1.80 2.00
Pãozinho francês - 1 Kg 5.99 6.99 6.99 5.99
Sabonete - 90 g 0.85 0.55 0.60 0.89
Pasta de dente - 90 g 1.59 1.39 0.99 1.49
Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1.95 1.65 1.39 1.75
Absorvente higiênico popular 1.85 1.49 1.79 1.59
Toalha de papel - pct 2.29 2.99 1.79 2.99
Sabão em pedra - 1 kg 4.15 3.89 4.99 3.49
Sabão em pó - 1 kg 3.89 3.49 4.25 3.79
Detergente - 500 ml 1.09 0.98 1.25 1.29
Água sanitária - 1 l 1.45 1.59 1.49 1.69
Desinfetante - 500 ml 2.19 2.15 1.59 2.49
Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1.15 1.45 1.25 1.39

Soma das Compras (R$) 79.54 71.32 81.13 83.09
Diferença entre o mais careiro e o mais barateiro R$ 11.77
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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 fique por dentro das melhores 

notícias da melhor região 

da cidade

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 !!

O prefeito Eloísio do Car-
mo Lourenço encaminhou, 
nesta semana, para aprecia-
ção da Câmara Municipal, 
projeto de lei que institui a 
Campanha 2013 de Regu-
larização de Débitos com a 
Prefeitura. A iniciativa visa 
proporcionar a recuperação 
da Dívida Ativa do municí-

Prefeitura encaminha projeto de 
regularização de débitos municipais

pio, com a possibilidade de 
liquidação de débitos tribu-
tários e não tributários para 
com a Administração Direta 
e Indireta. 
O projeto decorre do aco-
lhimento do anteprojeto de 
Lei nº 38/2013, de auto-
ria dos vereadores Flávio 
Henrique Faria, Rogério 

Macedo Carrilo, Paulo Ta-
deu Silva D’Arcadia, Ro-
gério de Souza Andrade, 
Paulo Eustáquio de Souza, 
Luís Carlos Pena e Silva, 
Joaquim Sebastião Alves e 
José Maria Siqueira Viei-
ra, apresentado ao Execu-
tivo através do ofício nº 
666/2013.
Por um período pré-deter-
minado, contribuintes em 
débito com o município 
terão acesso a benefícios 
como a redução da multa 
e juros de mora incidentes 
sobre débitos vencidos até 
31 de dezembro de 2012, e 
parcelamento especial em 
até 36 parcelas. 
Caso o projeto seja apro-
vado, os débitos fiscais de 
qualquer natureza, decor-
rentes de impostos, multas 
administrativas e tributá-
rias, bem como para com o 
Fundo Especial Universitá-
rio do Município 

Foi realizada, na tarde desta 
segunda-feira (19), a assi-
natura de protocolo de in-
tenções entre o município 
de Poços de Caldas e as 
empresas Fellc Máquinas e 
Equipamentos e Recapoços, 
para instalação no Distrito 
Industrial do município. Jun-
tas, as empresas devem gerar 
aproximadamente 90 novos 
empregos. 
A solenidade aconteceu no 
gabinete do prefeito Eloísio 
do Carmo Lourenço e contou 
com a presença do presidente 
da Câmara, Paulo Tadeu Sil-
va D’Arcadia, do secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Trabalho, Rodrigo 
Reis, do coordenador de Fo-
mento à Indústria e Comér-
cio da SEDET, Rafael Tadeu 
Conde Maria e de represen-
tantes das empresas. 
A Fellc instalará sua unidade 
fabril voltada à fabricação 
de máquinas e equipamentos 
para uso industrial especí-

Empresas assinam protocolo de intenções para 
instalação no Distrito Industrial

fico, peças e acessórios, no 
Distrito Industrial do municí-
pio. A empresa deve investir 
R$ 4.250.000,00, em etapa 
única, no prazo total de dez 
meses. Inicialmente, serão 
gerados 20 novos empregos 
diretos e 57 no final da ins-
talação. 
A Prefeitura encaminhará à 
Câmara, projeto de doação de 
área de 14.239,23 m2, desig-
nada como Lote 02 da Qua-
dra 06 do Distrito Industrial 
– 2º Fase, localizada na Rua 
“1” . Como contrapartida, a 
empresa fará doação mensal 
de R$ 2.000,00 a uma cre-
che municipal, a critério da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação. 

RECAPOÇOS
Já a Recapoços também fará 
a instalação de unidade da 
empresa no Distrito Indus-
trial, para reforma de pneus 
usados, comércio e varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar 
e de peças e acessórios novos 

para veículos automotores. 
A empresa vai investir re-
cursos que somam R$ 
4.500.000,00, em etapa úni-
ca, no prazo total de 17 me-
ses. A previsão inicial é a ge-
ração de 30 novos empregos 
diretos na unidade. O Exe-
cutivo vai enviar à Câmara, 
projeto de doação à Recapo-
ços, de área de 6.907,42 m2 
designada como Lote 03 da 
Quadra 11 do Distrito Indus-
trial – 2ª Etapa. 
A empresa se compromete 
a apoiar entidades sociais 
como a Associação dos Ami-
gos da Clínica da Alegria, As-
sociação dos Deficientes Físi-
cos de Poços de Caldas, CEI 
Nossa Senhora da Glória, 
Associação do Voluntariado 
Contra o Câncer e Sociedade 
de São Vicente de Paulo. A 
Recapoços também apoiará 
projetos pela Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura, além 
de investir na profissionaliza-
ção dos seus funcionários.
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BAR DO MARQUES
O ponto de 

encontro dos bons 
amigos

(3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

A Secretaria Municipal de 
Promoção Social  informa 
que o local  de pré matrícu-
la para cursos profissiona-
lizantes do Pronatec  e pro-
grama ACESSUAS Trabalho 
estará em novo endereço . A 
partir da próxima segunda, 
dia 26, o atendimento será 
feito na Rua Prefeito Cha-
gas, 317 , Galeria Kyoto - 

Através de uma indicação 
encaminhada à Secretaria 
Municipal de Projetos e 
Obras Públicas, no início 
de agosto, o vereador Jonei 
Eiras (PSDB) solicitou a 
revitalização do parque in-
fantil do bairro Jardim São 
Paulo. O local, bastante uti-
lizado por crianças daquela 
região, necessita de diver-
sas melhorias.
As principais reivindica-
ções da comunidade são: 
reforma e implantação de 
novos brinquedos; troca 
de areia; poda das árvores; 
reforma do alambrado, do 
banheiro e dos fontanários; 
capina; melhorias na ilumi-
nação.
Para o vereador Jonei Eiras, 
é importante que a prefeitu-
ra conserve os parquinhos 
existentes, dotando-os de 

toda a estrutura necessária 
para a segurança das crian-
ças. “Nossa cidade possui 
muitas opções de lazer para 
crianças e adolescentes, 
entretanto é preciso que o 
Executivo mantenha esses 
locais com a infraestrutu-
ra necessária para a prática 

Vereador Jonei solicita revitalização 
de parque infantil no Jd. São Paulo

esportiva. Um dos parques 
que precisa de intervenções 
é o do Jardim São Paulo, 
desta forma estamos enca-
minhando uma indicação 
à Secretaria de Obras para 
avaliar a possibilidade de 
reforma”, declarou o parla-
mentar. 

Inscrições para cursos 
profissionalizantes têm novo endereço

sala 08. O horário de aten-
dimento é de 8:30 às 17h ,  
de segunda a quinta- feira e 
de 8:30 às 14h na sexta- fei-
ra. Mais informações pelo 
telefone 3715- 4026.
Os cursos profissionalizan-
tes oferecidos pelo progra-
ma são em parceria com as 
instituições SENAI, SENAC, 
SEST/SENAT e Instituto 

Federal Sul de Minas. O 
público alvo é composto de 
pessoas acima de 16 anos 
e cadastradas no CADÚNI-
CO.
Anteriormente, a pré ma-
trícula do Pronatec era 
realizada na Secretaria de 
Promoção Social. Agora, 
no novo endereço, no cen-
tro da cidade, irá facilitar o 
acesso aos interessados. Na 
segunda-feira, podem ser 
realizadas pré matrículas, 
já no endereço novo,  para 
os cursos de Desenhista de 
Construção Civil, e Mestre 
de Obras, oferecidos pelo 
Senai;  e pizzaiolo, oferecido 
pelo Senac.
O ACESSUAS TRABALHO 
é um dos programas que 
compõem  o Plano Brasil 
Sem Miséria do MDS/Go-
verno Federal.
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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!

Padaria e mercearia

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

( 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Di Prima
Agora com 
deliciosos 
lanches

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

Produtos de qualidade 
certificada

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

A vereadora Regina Cioffi 
apresentará, na próxima sema-
na, um requerimento solicitan-
do informações ao Executivo 
sobre estudos que vêm sendo 
realizados pela Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda visando à 
correção do valor venal para 
efeito de cobrança do IPTU no 
ano de 2014. 

De acordo com informa-
ções não oficiais, a Secretaria 

da Fazenda alega que há uma 
defasagem na ordem de 40%, 
existindo a necessidade de atu-
alização da base de dados para 
aumento do IPTU. “A cobran-
ça de todo e qualquer tributo 
deve, sempre, atender ao cri-
tério de justiça, visando atin-
gir os objetivos previstos em 
lei. O aumento do IPTU vai, 
certamente, penalizar a classe 
média, que já vem sendo so-
brecarregada não só nos tribu-

tos diretos como nos indiretos, 
especialmente nos gêneros de 
primeira necessidade”, lem-
brou a parlamentar. Regina en-
tende que a inflação já começa 
a se tornar preocupante, atin-
gindo o bolso do contribuinte 
com a elevação de alguns dos 
produtos da cesta básica, ser-
viços e impostos. “Em contra-
partida, os salários não estão 
acompanhando o aumento de 
gastos e isso está gerando uma 

preocupação, sobretudo na 
classe média”, pontuou.

Além disso, a parlamen-
tar vem chamando a atenção, 
nesses últimos anos, para a co-
brança de determinados impos-
tos, como o ISSQN sobre os 
serviços bancários, operações 
de leasing e cartões de crédito 
e débito. “Eles representam, 
em valores, muito mais do 
que uma atualização do IPTU. 
Concordo que uma atualização 
é necessária, mas deve ser feita 
de forma escalonada, criteriosa 
e, dentro de alguns anos, sem 
onerar a população. Pelos estu-
dos já feitos, o município tem 
mais de R$ 100 milhões para 
arrecadar em impostos e não 
entendo a razão de não cobrar. 
Só na CFEM podemos recu-
perar mais de R$ 50 milhões 
e isso não está sendo feito”, 
declarou.

Para a vereadora, não bas-
ta somente arrecadar, mas sim 
executar um processo de gestão 
visando à redução de despesas 
com a máquina administrati-
va, possibilitando assim mais 
recursos para investimentos 
nas áreas da saúde, segurança, 
trânsito, infraestrutura e outras.

Vereadora questiona estudo para aumento do IPTU
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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 

Diretores e conselheiros 
da Associação Comercial e 
Industrial de Poços de Cal-
das (Acia) estiveram com o 
prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço e o vice Nizar El
-Khatib, na última semana, 
para apresentar o projeto da 
promoção de final de ano 
da entidade que, em 2013, 

terá o nome de “Natal dos 
Sonhos – Acia Poços”.

Assim como os eventos 
natalinos programados pela 
Prefeitura, a campanha da 
Acia também será reali-
zada entre 6 de novembro 
de 2013 e 6  de janeiro de 
2014, e sorteará entre os 
clientes das empresas que 

estiverem  participando um 
carro zero km, três motos, 
três TVs e três tablets, tota-
lizando dez  prêmios.

Foi apresentada ao pre-
feito, a arte da campanha 
“Natal dos Sonhos – Acia 
Poços”, que vai destacar os 
pontos turísticos da cidade. 
Prefeito e vice garantiram 
presença no dia do sorteio 
dos prêmios, marcado para 
7 de janeiro de 2014,  na 
Praça dos Macacos, às 17h.

A Associação Comercial 
deve agendar para breve o 
lançamento oficial da cam-
panha e espera a participa-
ção de todos os associados, 
já que a promoção está sen-
do estendida aos setores de 
prestação de serviços, pro-
fissionais liberais, agrope-
cuaristas e industriais.

O vereador Paulo Eustáquio explica a situação ao empresário Manuel Rock

Paulo Eustáquio pede urgente cons-
trução de trevo no Campos Elíseos

O vereador Paulo Eustá-
qio de Souza (PSD) disse 

que está muito preocupado 
com a crescente compli-
cação do trânsito nas prin-
cipais vias da Zona Leste. 
Ele disse que desde o seu 
primeiro mandato, tem se 
preocupado com a questão, 
se empenhando para que as 
reivindicações dos morado-
res sejam atendidas. “Logo 
no início do ano, visitei a 
região juntamente com o 
prefeito Dr. Eloísio para 
averiguar de perto estes 
problemas. DEntre outros 
locais, estivemos no trevo 
do Campos Elíseos, que é 

muito perigoso. O prefeito 
disse que iria tomar todas 
as medidas necessárias para 
a construção do trevo para 
dar mais segurança a mo-
toristas e pedestres. As mu-
danças devem ocorrer junto 
com o recapeamento da Av. 
Presidente Wenceslau Braz, 
com recursos federais, já 
que é de responsabilidade 
do DNIT”, destacou o ve-
reador.

Paulo também pediu que 
seja tomada providência 
para dar mais segurança À 
entrada do Itamaraty 5.

ACIA começa os preparativos para a 
campanha de Natal 2013

DESCONTO DE 40% EM 
QUALQUER MEDICAMENTO GENÉRICO.
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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

G
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 PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

Lançamento Jogo dos erros

Achei!

Labirinto

Diretas
Quadrinhos

e muito mais!

Jogos e Atividades
TODOS OS MESES NAS 
BANCAS E LIVRARIAS

BANCO 46

BGTC
ARMARINHO
IIMANUAL
ALVEJANTE
DANETOT

FERROOAI
GOPICLV
UTENSILIO
ARDUOED
NOMCOME

LACREUAO
BORUBENS
ALMOFADAS
RALOSNDO

FARAOOVAS

3/hat. 4/piso. 5/árduo — inato — lacre. 9/alvejante

Banha a
cidade do

Rio de
Janeiro

Cismar;
preocupar

(gíria)
Congênito;
inerente

 de "Amor 
Eterno 
Amor"

(?) Leal Maia, ator

Loja de
materiais

de
costura

Pedro (?),
Imperador
do Brasil

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

Base
salarial
de uma

categoria

(?) Pires,
atriz 

brasileira

Aparelho
para

passar
roupa

Tony
Ramos,

ator 
brasileiro

Em
grande
quanti-
dade

Qualquer
objeto que

tem
serventia

Custoso;
traba-
lhoso

Nascido
no país de

Fidel
Castro

Rebanho
de gado

Substân-
cia para

colar
cartas

Enfeite
para o

pescoço 
Ingere o
alimento

Unidade 
Federati-
va (sigla)

(?) Mort,
detetive
das HQs

Sílaba de
"bocal"

Título de
soberano
egípcio

Letra não
usada

antes do
"P"

Primeira
nota

musical

(?) do
esturjão,
base do
caviar

Esqueleto

Chapéu,
em inglês

Roupa;
veste

Brando;
suave

O filho 
do filho

Animal co-
mo o rato

Concede 

Produto
usado
para

clarear
roupas

Adornos
de sofás

Orifício da
pia (pl.)

(?) Ewald
Filho, crítico
Peça de
colchões

155, em
romanos

Iodo
(símbolo)

Feito com
as mãos
Sinal da
vitória

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

BEM NA HORA
Joãozinho está brigando na rua, 

com um menino que deveria ter a 
metade da sua idade. Um senhor 
que passava por eles se aproxima e 
os separa. - Você não tem vergonha, 
ô moleque ordinário? - Diz ele se di-
rigindo ao Joãozinho. - Bater num 
menino bem menor do que você? Seu 
covarde!! - O senhor queria o quê? - 
Respondeu ele. - Que eu ficasse espe-
rando ele crescer? 

BOA  AÇÃO
Uma professora: - Hoje é o dia 

mundial das boas ações, portanto, o 
Joãozinho, o Carlinhos e o Zézinho - 
que eram os três “melhores” alunos 
da turma - vão lá fora praticar uma 
boa acção, e voltam para contar aos 
colegas o que fizeram, está bem ? Os 
miúdos lá foram e passado quase uma 
hora voltaram. - Então Joãozinho, 
qual foi a boa acção que praticaste? 
- Eu ajudei uma velhinha a atravessar 
a rua! - Muito bem, e tu Carlinhos? - 
Eu também ajudei a velhinha a atra-
vessar a rua! - Ah sim? E tu Zézinho? 
- Pois ... Eu também ajudei a velhinha 
a atravessar a rua! - O quê? Os três!?!? 
Então e demoraram tanto tempo por-
quê??? - Não havia meio de o raio da 
velha querer atravessar a rua!

SHAMPOO ERRADO
Diz um portugês diz à mulher: 

- Ó Maria, prepara uma roupa 
que eu quero tomar banho p’ra 
depois tratar dos negócios! E a 
mulher prepara a roupa e põe no 
banheiro. Vai o homem tomar ba-
nho, começa a correr água e gri-
ta: - Ó Maria, traz-me o shampoo 
caramba! - Ah Seu burro, então o 
champô tá aí no banheiro! - diz 
a mulher. - Ah, burra é você, sua 
jararaca. Este é para cabelos secos 
e eu já molhei a cabeça!

COISA DE ÍNDIO
Um policial vai a perseguir um 

senhor que conduzia muito bêba-
do. Quando finalmente o con-
segue fazer encostar à beira da 
estrada, pergunta: - Então o se-
nhor não viu as setas? O homem 
que estava tão bêbado responde: 
- Setas,...que setas, seu guarda?! 
Eu nem sequer vi os índios!

AUTO ELÉTRICO
O Manuel se emprega como 

ajudante numa oficina mecânica. 
O dono o chama para a primeira 
tarefa: - Tô concertando o pisca
-pisca deste carro. Vai lá atrás e 
me diz se tá funcionando. E o Ma-
nuel, olhando com atenção para a 

lanterna traseira: - Tá funcionando, 
não tá funcionando, tá funcionan-
do, não tá funcionando...

FLAGRA
Um homem estava a fazer chi-

chi na piscina. O guarda vem ter 
com ele e diz: - O senhor vai ter que 
se ir embora da piscina! - Porquê? - 
Diz o homem. - Porque o senhor es-
tava a fazer chichi na piscina. - Mas 
toda a gente faz! - Mas o senhor é 
o único que está a fazer chichi da 
prancha!

PIRANHAS
Uma piriguete que entra na 

igreja, e chega quase na altura do 
padre acabar as confissões. O pa-
dre ficou muito zangado e disse: 
- Então vá lá menina. Eu já estou 
muito cansado, diga lá o que quer! 
A rapariga pôs-se de joelhos e con-
fessa: - Senhor padre, eu namoro já 
há alguns anos e cometi um grande 
pecado. - E qual foi esse pecado? - 
Disse o padre. - Sabe, ele deu-me 
a mão... - Mas isso não é pecado 
nenhum! - Depois demos uns bei-
jinhos... - Isso também não é peca-
do! - E fizemos amor! - Isso também 
não é pecado, apesar de serem só 
namorados! - Pois é, mas ele fez 
amor de uma maneira diferente, 
que não é usual. Fez amor anal! E 
então ela começou a ouvir ressonar. 
Viu que o padre estava a dormir e 
foi-se embora. Ela saiu e entra um 
baita homossexual todo à pressa 
para se ir confessar. Diz ele: - Ai, já 
está quase na hora!!! E quando se 
ajoelhou na sacristia acordou o pa-
dre, que diz: - Então fez amor anal 
e depois?! - Ai, até parece que este 
padre é bruxo, como ele advinhou!!! 
- Disse o homossexual.

DIFERENÇA SUTIL
Qual é diferença entre um ca-

melo e um diplomata? Um camelo 
pode trabalha trabalhar vários dias 
sem beber, um diplomata pode be-
ber vários dias sem trabalhar.
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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

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)

VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398

O Mais completo acervo de 
filmes 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 confira nosso 

acervo !

F L A S H

Poços de Caldas tem chances 
reais de receber um curso de 
Medicina, no campus local da 
Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC). A informação 
foi confirmada pelo prefeito 
Eloísio do Carmo Lourenço, no 
final da tarde desta quarta-feira 
(21). A implantação do novo 
curso é um anseio da comunida-
de regional e conta com o apoio 
da administração municipal. 
Na última terça-feira (20), o 
diretor acadêmico da PUC Po-
ços, Márcio Leandro Gonçal-
ves, participou da audiência 
pública 01/2013, realizada pela 
Secretaria de Regulação e Su-
pervisão da Educação Superior, 
no Ministério da Educação, em 

Brasília, que teve por objetivo 
divulgar os novos procedimen-
tos para autorização de funcio-
namento de curso de medicina 
por instituições privadas.
“A informação que nós temos é 
que Poços de Caldas está inseri-
da entre os 60 municípios com 
possibilidade de receber novos 
cursos de Medicina. Isto não foi 
oficialmente divulgado. Falta, 
ainda, a chancela do Governo 
Federal. A decisão final passa 
pela presidência da República 
e, caso se confirme, teremos a 
oportunidade de contar com um 
curso de Medicina. Continua-
mos com o trabalho junto ao 
Governo Federal para que esta 
conquista se concretize”, desta-

cou o prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço. 
O pró-reitor da PUC, Iran Ca-
lixto Abrão, reiterou que a ins-
tituição aguarda a definição do 
Ministério da Educação. Segun-
do ele, ainda não há um prazo 
definido para o anúncio final, 
mas a decisão deve ser breve. 
“Esperamos que Poços de Cal-
das seja contemplada”, afirmou. 
O prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço pontuou que este pas-
so decisivo dependia de uma 
articulação política. “Quando 
acionados pela PUC, que tem o 

desejo de se tornar a sede de um 
curso de Medicina em Poços, 
imediatamente fizemos conta-
to com os deputados Geraldo 
Thadeu (PSD/MG) e Odair 
Cunha (PT/MG), que estão em-
penhados nesta ação, e também 
enviamos interlocutores do nos-
so governo para conversas no 
Ministério da Educação, para 
que o município estivesse entre 
as cidades escolhidas”, expli-
cou. 
O pró-reitor da PUC informou 
que a instituição já conta com 
curso de Medicina no muni-

cípio de Betim e que, caso o 
curso em Poços de Caldas seja 
aprovado, terá o mesmo proje-
to pedagógico já implantado, 
que obteve nota máxima em 
avaliação do MEC. 

“Solicitamos ao prefeito 
Eloísio do Carmo Lourenço, 
enquanto presidente do Cis-
marpa (Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde Microrregião 
do Alto do Rio Pardo) que 
levasse aos municípios que 
integram o consórcio a pos-
sibilidade de parcerias entre 
as Prefeituras e a instituição, 
já que o curso é voltado para 
o Sistema Único de Saúde”, 
ressaltou Abrão. Ele fez ques-
tão de enfatizar que o curso de 
medicina é uma demanda de 
toda a região. 
Já o professor Márcio Leandro 
Gonçalves, que participou da 
audiência no MEC, informou 
que a implantação dos novos 
cursos de Medicina obedecerá 
as seguintes etapas: as univer-
sidades interessadas deverão 
aguardar a divulgação da lista 
de municípios pré-seleciona-
dos, posteriormente, deve ha-

ver a adesão do gestor do SUS 
no município e, por último, 
haverá um chamamento pú-
blico para a manifestação de 
interesse das instituições de 
ensino e seleção das que obe-
deceram aos critérios estabe-
lecidos pelo Governo Federal.

Saúde e Educação
O Ministério da Educação ma-
peou 60 municípios que têm 
condições necessárias para 
ofertar vagas de graduação 
em Medicina. O MEC tam-
bém apresentou novas regras 
para a abertura dos cursos. As 
iniciativas integram a Políti-
ca Nacional de Expansão das 
Escolas Médicas, vinculada 
ao Programa Mais Médicos. 
O prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço avalia que a amplia-
ção na oferta de cursos de Me-
dicina propicia o aumento de 
oportunidade para todos que 
têm interesse em seguir a car-
reira médica, além de se apre-
sentar como solução para o 
problema da falta de médicos 
no SUS. “Com isso, juntam-
se duas políticas: de educação 
e de saúde”, analisou. 

PUC Poços de Caldas pode contar com curso de Medicina

Prefeito afirmou que a implantação do curso é um anseio da 
comunidade regional
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NOVOS SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER NOSSOS CLIENTES:
+ Conserto de radiadores

+ Borracharia
+ Venda de pneus Remold e Semi Novos

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
POÇOS DE CALDAS

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

A LEMBRANÇA QUE A 
PÁTRIA NOS TRAZ!

7 DE SETEMBRO - 191 ANOS DE INDEPENDÊNCIA

No momento em que o Brasil 
comemora 191 anos de sua 

independência, parabenizamos 
o trabalhador que transporta o 

progresso e ajuda na construção 
desta grande Nação!

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 Infladex 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 Levofloxacino 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 (ciprafibrato) 100mg      51,74    37,00 Optamax(Diclof sódico)50mg      7,42      5,00
Cit.de Sildenafila 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 Repoflor 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 Sintaflat (simeticona) 40mg    10,41      7,50
Diminui t     24,20    20,00 Sintaflat (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

Economia de verdade: é conferir e economizar em cada compra!!!
Rua Cel. Virgílio Silva 2270 * 3715-9005 / 8872-2045

Você sabia que o amaciante 
de roupas também pode ser 
usado como lustra-móveis? 
Pois é, o produto, além de 
deixar as peças perfuma-
das, tira manchas, limpa 
vidros e pisos, dá brilho 
aos azulejos e aromatiza os 
ambientes. Veja as nossas 
dicas:

1. Tapete novo
Depois de higienizadas, as 
fibras de tapetes e carpetes 
ficam ressecadas e ásperas 
ao toque. Resolva isso co-
locando 1/2 tampa de ama-
ciante em dois litros de água. 
Transfira o líquido para um 
borrifador e espalhe no ta-
pete ou no carpete, massa-
geando as fibras com os de-
dos (use luvas de borracha 
ou descartáveis para evitar 
possíveis alergias). Deixe 
secar naturalmente e sinta a 
diferença!

2. Banheiro limpinho 
O amaciante é ótimo para 
fazer uma limpeza suave 
no cômodo mais úmido da 
casa. Você pode usá-lo no 
piso, nos azulejos, no vaso 
sanitário, na pia, no balcão 
de fórmica, no ralo, nas toa-
lhas… Dilua o produto com 
água ou álcool e aplique com 
pano ligeiramente umedeci-
do. O cheiro de limpeza dura 
horas.

3. Livre-se de manchas 
teimosas

Se o óleo de peroba ou de 
linhaça manchou aquele mó-

Confira 7 utilidades do 
amaciante de roupas

vel escuro de MDF e você 
já usou vários produtos para 
eliminar a marca (sem su-
cesso), experimente limpar a 
danadinha com uma solução 
de duas partes de água para 
uma de amaciante, usando 
um pano ligeiramente úmido 
e depois um macio e seco. 
Pronto, sumiu!

4. Lustra-móveis 
poderoso

Se você precisa tirar o pó 
dos móveis diariamente, 
experimente limpá-los com 
amaciante diluído em água 
na proporção indicada pelo 
fabricante ou um pouquinho 
mais concentrado. O ama-
ciante cria uma película so-
bre os móveis que afasta o 
pó por dias e ainda deixa um 
brilho discreto na madeira, 
na fórmica, na pia da cozinha 
e até no fogão e na geladeira.

5. Vidros tinindo
O produto pode deixar os 
vidros limpinhos, brilhan-
tes e sem manchas, além de 
repelir o pó por vários dias. 
Aqui vai a receita: dissolva 
uma colher (sopa) de ama-
ciante em 1/2 litro de água, 
transfira a mistura para um 
borrifador e use um pano 
macio, que não solte fiapos, 
para fazer a limpeza. Espere 

secar e retire o excesso com 
uma flanela seca. Outra pos-
sibilidade: coloque um copo 
de amaciante no borrifador 
e complete-o com álcool. 
Espirre no vidro e passe um 
pano seco, em movimentos 
circulares.

6. Roupa bem passada
O ferro de passar desliza 
que é uma beleza nas peças 
borrifadas com a seguinte 
receita: em um litro de água 
dilua uma xícara (chá) de 
amaciante e a mesma medi-
da de álcool. Misture bem, 
coloque em um borrifador 
e veja como rende! Fora o 
cheirinho gostoso que fica 
nas roupas, é claro.

7. Aromatizador de am-
bientes

Escolha o amaciante que ti-
ver o aroma mais agradável e 
adequado ao clima que você 
deseja criar em casa: român-
tico, campestre, oriental… 
Em seguida, dissolva uma 
tampinha do produto em 
um litro de água, umedeça 
um pano limpo na mistura e 
aplique no piso e nas portas. 
Como o sal de amônio tam-
bém funciona como um bom 
fixador de perfume, o aroma 
vai permanecer no ar por ho-
ras e horas!

Milton Reis / Presidente
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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 classificado. 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

-------------------------------------------
MERCADINHO SANTA ROSÁLIA

Oportunidade, mercado c/ clientela 
formada, mais de 5 anos, no Santa 

Rosália. 3722-7095/8851-8755 
---------------------------------------------

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 profissional. 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
----------------------------------------

ESCORT XR3 90
Conversível, 1.8 MI, 2º dono, R$15mil. 

3712-8887/ 9152-1090
-------------------------------------------

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

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

UNO MILE FIRE
V./T. 2 pts., vd., 05. R$13.500. 

8854-8726
-----------------------------------------

Veículos

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

CB

COMUNIDADE

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

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

Na última terça-fei-
ra (13), durante sessão da 
Câmara, foi aprovado um 
requerimento do Vereador 
Antônio Carlos Pereira 
(DEM) sobre o contrato de 
locação de um imóvel na 
rua Saulo Inácio de Carva-
lho, Jardim Itamaraty II. O 
local abrigou, até alguns 
meses atrás, uma unidade 
do projeto Recriança, entre-
tanto encontra-se atualmen-
te em estado de abandono.

Segundo o parlamentar, 
o contrato é de 2010 e prevê 
que o imóvel deve ser  res-
tituído ao proprietário nas 
mesmas condições verifi-
cadas no início da contrata-
ção. Além disso, determina 
que é responsabilidade do 
contratante, ou seja do mu-
nicípio, quaisquer danos 
causados ao imóvel. “Real-
mente é um fato que causa 
preocupação. A prefeitu-
ra alugou aquele imóvel 
em 2010 e agora o projeto 
mudou de lugar e o imóvel 
ainda não foi devolvido aos 
proprietários. É preciso que 
o município devolva o pré-

dio em boas condições e o 
que constatamos durante 
visita é que, infelizmente, 
o local está depredado”, de-
clarou.

Pereira ressaltou que 
não tem informações se o 
município ainda continua 
pagando aluguel, mas que 
é função do vereador acom-
panhar e fiscalizar essas 
ações. “Não se trata de um 
aluguel alto, mas é função 
do vereador fiscalizar e sa-
ber por que o imóvel não 
está sendo utilizado, por que 
não foi devolvido e quem se 

responsabiliza pelo local 
chegar a esse ponto. Agora 
o município vai ter que ar-
car com isso, ou seja, vai 
utilizar recursos para devol-
ver da forma como precisa 
ser devolvido”, afirmou.

No requerimento aprova-
do nesta semana, o verea-
dor questiona até quando o 
projeto Recriança funcio-
nou naquele endereço, onde 
está implantado atualmente, 
quando foi efetuado o últi-
mo pagamento pelo imóvel 
e se foi feita alguma vistoria 
no local. 

Imóvel abandonado no Itamaraty II 
preocupa vereador

Antônio Carlos Pereira se mostra indignado com as mazelas do abandono no Itamaraty

Para a alegria da mamãe Juliana, o garotinho Vinícius 
Henrique P. Anacleto completou três anos de idade no 

último dia 17 de agosto de 2013 3 e recebeu os parabéns 
de todos os amigos e familiares.

O aniversário do Vinicius
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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

Super Ofertas em tábuas 
de pinus (30, 25, 20, 15 e 

10 cm). Confira!!!!

Agora ficou 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 CALDAS

Você merece este 
prazer!

Confira as promoções em 
nosso jornal de ofertas!

Economize para valer!

Na manhã da quinta-
feira (22), começaram as 
obras de implantação da 
empresa metalúrgia ale-
mã Thyssenkrupp no Dis-
trito Industrial. Máquinas 
começaram a fazer a ter-
raplanagem numa área de 
200 mil2. Paralelamente, 
novas vias de acesso es-
tão sendo abertas.

O prefeito Eloísio 
do Carmo Lourenço, o 
vice-prefeito Nizar El
-Khatib, o secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Rodrigo Reis, o 
representante da empre-
sa, Carlos Roberto Dias, 
entre outros, estiveram 

no local para conferir o 
trabalho. A Prefeitura é 
responsável por toda a 
parte de infraestrutura.

“É a concretização da 
ação governo do prefei-
to Eloísio no sentido de 
efetivar a implantação do 
Distrito Industrial, saindo 
do discurso e indo para a 
prática. É uma oportu-
nidade para que nosso 
município tenha um de-
senvolvimento industrial 
mais robusto”, disse Reis.

O prédio deve estar 
pronto em dez meses. 
A edificação terá cer-
ca de 15 mil2 de área 
construída na primeira 

etapa, devendo ser am-
pliada para 50 mil2 na 
terceira fase de instala-
ção da empresa. Para a 
fase inicial do projeto, a 
Thyssenkrupp deve in-
vestir R$ 100 milhões, 
com expectativa de ge-
ração de R$ 60 milhões 
de receita bruta, ao longo 
dos dois primeiros anos 
após o início da produção 
da planta. A empresa pre-
vê a criação de 170 opor-
tunidades de emprego.

A Thyssenkrupp tem a 
expectativa de realização 
de outros investimentos 
no projeto, de até R$ 150 
milhões, o que poderá 

criar mais 200 empregos 
diretos. Um deles é a vin-
da de uma empresa chi-
nesa, parceira da fábrica 
alemã em outros países. 
“A vinda da Thyssenku-
pp marca o retorno do 
desenvolvimento indus-
trial na nossa cidade, que 
há muito tempo não via 
uma empresa de porte se 
instalar”, concluiu o pre-
feito.

Atualmente, quatro 
empresas operam no DI. 
Outras empresas estão 
em fase em instalação na 
área, com início de obras 
previsto para ainda este 
ano.

Thyssenkrupp inicia construção se sua fábrica no 
Distrito Industrial


