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SuperVale vai montar loja na Zona Leste
Página 7

Entrega Super 
Rápida em toda 

Zona Leste

REVOLUT ION
LOJA DE INFORMÁTICA - LAN HOUSE

( 8815-5393
 Cel. Virgílio SilVa 2233 (em frente ao treVo do Senai)

Venda equipamentos e suprimentos de informática

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

AGUARDEM!
Estamos preparando 

uma super promoção para 
o final de ano!!!

Trânsito cada vez mais caótico na região

Pouca rua para muito carro. Confira maiores detalhes na última página desta edição

Iniciada reforma da tubulação na 
E.E. Francisco Escobar
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“A mulher, que é a melhor coisa do 
mundo, foi feita da costela. Imagine se 

fosse do filé!

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 <<<<<<<<

“É muito mais fácil se apegar ao erro do que encon-
trar a verdade. O erro está na superfície e, por isso, é 
fácil apegar-se a ele. A verdade repousa no fundo e 

não é qualquer um que consegue chegar até ela”  

(Goethe)

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

Pérolas de sabedoria

Padaria e mercearia

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

( 3713-3302
Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

Di Prima
Agora com 
deliciosos 
lanches

Leandro    /  Sind. Rodov.

RUDIARD 
KIPLING

Se podes conser-
var o teu bom sen-
so e a calma num 
mundo delirante 
para quem o louco 
és tu…

Se podes crer em 
ti com toda a força 
de alma quando ninguém te 
crê…

Se vais faminto e nu, tri-
lhando sem revolta um rumo 
solitário…

Se à sacana intolerância, 
à negra incompreensão, tu 
podes responder subindo o 
teu calvário com lágrimas de 
amor e bênçãos de perdão…

Se podes dizer bem de quem 
te calunia…

Se dás ternura em troca aos 
que te dão rancor (mas sem a 
afetação de um santo que ofi-
cia, nem pretensões de sábio a 
dar lições de amor)…

Se podes esperar sem fatigar 
a esperança… sonhar, mas 
conservar-te acima do teu so-
nho… fazer do pensamento 
um arco de aliança, entre o 
clarão do inferno e a luz do 
céu risonho…

Se podes encarar com in-
diferença igual o triunfo e a 
derrota, eternos impostores…

Se podes ver o bem oculto 
em todo o mal e resignar sor-
rindo o amor dos teus amo-
res…

Se podes resistir à raiva e à 
vergonha

de ver envenenar as frases 
que disseste e que um velhaco 
emprega eivadas de peçonha 
com falsas intenções que tu 
jamais lhes deste…

Se podes ver por terra as 
obras que fizeste, vaiadas por 
pilantras, desorientando o 

povo, sem dizeres palavra e 
sem um termo agreste, volta-
res ao princípio a construir de 
novo…

Se puderes obrigar o cora-
ção e os músculos a renovar 
um esforço há muito vacilan-
te, Quando no teu corpo, já 
afogado em crepúsculos, só 
exista a vontade a comandar 
avante…

Se vivendo entre o povo és 
virtuoso e nobre…

Se vivendo entre os reis, 
conservas a humildade…

Se inimigo ou amigo, o po-
deroso e o pobre são iguais 
para ti à luz da eternidade…

Se quem conta contigo en-
contra mais que a conta…

Se podes empregar os ses-
senta segundos do minuto que 
passa em obra de tal monta 
que o minute se espraie em 
séculos fecundos…

Então, a ser sublime, o mun-
do inteiro é teu!

Já dominaste os reis, os 
tempos, os espaços!… mas, 
ainda para além, um novo sol 
rompeu, abrindo o infinito ao 
rumo dos teus passos.

Pairando numa esfera acima 
deste plano, sem receares ja-
mais que os erros te retomem, 
quando já nada houver em ti 
que seja humano,

Alegra-te, meu filho, então 
serás um homem!…

Tradução de Félix 
Bermudes

Se ...
FERNANDO PESSOA
“Quero ser o teu amigo. Nem demais e nem de menos.
Nem tão longe e nem tão perto.
Na medida mais precisa que eu puder.
Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida,
Da maneira mais discreta que eu souber.
Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar.
Sem forçar tua vontade.
Sem falar, quando for hora de calar.
E sem calar, quando for hora de falar.
Nem ausente, nem presente por demais.
Simplesmente, calmamente, ser-te paz.
É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil aprender!
E por isso eu te suplico paciência.
Vou encher este teu rosto de lembranças,
Dá-me tempo, de acertar nossas distâncias…”

Poema do Amigo Aprendiz

BAR DO MARQUES
O ponto de 

encontro dos bons 
amigos

(3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

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 !!

“Tu estás onde teus esforços te trouxeram e estarás, ama-
nhã, lá onde eles te levarem. Realizarás a visão e os sonhos 
de seu coração, sejam baixos, sejam belos, ou ainda a mis-
tura dos dois. Em tuas mãos serão colocados o exato re-
sultado dos teus esforços. Vais receber aquilo que mereces. 
Seja qual for o teu ambiente atual cairás, permanecerás ou 
te erguerás com teu pensamento, com tua visão, com teu 
ideal e te formarás, então, tão pequeno quanto o desejo que 
te controla ou te tornarás tão grande quanto à aspiração que 
te domina! “

E tu colherás o que plantares



3Poços de Caldas, 1ª quinzena de Outubro de 2013 - Nº 136     Tribuna da Zona Leste 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!

Arroz 
Saboroso 

T1 5 kg

R$ 8,99

Tomate 
salada 

R$ 1,39Kg R$ 3,99Kg

Creme dental Sorriso 90g 

R$ 0,99

Feijão preto 
Fantástico 

1 kg

R$ 3,99 R$ 1,29

Bombril 

pct 60 g 

Cerveja 

Kaiser 
lata 350 ml

R$ 14,90
 / dz

R$ 4,59Kg
Cambuí Frigonossa

R$ 0,96

Cerveja 
Itaipava

350 ml 

PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  27/9/2013

Mais barateiro: San Michel (R$ 82,55). Mais Careiro: Bretas (R$ 93,57)
San Michel: Av. Wenceslau Braz - Campos Elíseos; 
Bretas: Cel. Virgílio Silva - Vila Nova: 
Barateiro: Bairro Santa Rosália ; 
Arco Íris: Alto Dom Bosco.

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

Élin Crescendo e conquistando mercado: trabalho sério e clientes satisfeitos

Loja de materiais elétricos cresce 
junto com a Zona Leste

E Élin Materiais Elétricos 
é mais um daqueles exemplos 
de empresa que cresce graças 
ao trabalho sério, honesto e 
dedicado do sr. Élio, dª Érica 
e seus filhos Ernani e Élen e 
toda equipe de funcionários: 
passo a passo, degrau por de-
grau. Começou em modestas 

instalações na esquina das ruas 
Acácia e Major Joaquim Ber-
nardes, no bairro São João. 
Atendendo a todos com pres-
teza, simpatia e honestidade, a 
empresa rapidamente cresceu 
e caiu no gosto da clientela. 
Em poucos meses, aquelas ins-
talações já estavam pequenas 

e não atendiam com conforto 
o número cada vez maior de 
clientes. Então, a loja mudou-
se para um prédio vizinho, 
com área muito maior, para 
melhor atender a todos. Além 
de poder oferecer novos pro-
dutos e serviços, tornando a 
empresa ainda mais completa.

Salsicha
 Hot Dog

Supermercado Bretas San Michel Arco Íris Barateiro

Arroz tipo 1 - 5 kg 9,90 8,99 9,99 9,80

Feijão Carioca - 1 kg 4,19 3,39 3,60 2,99

Açúcar Cristal - 5 kg 5,98 5,79 6,95 6,99

Sal refinado - 1 kg 1,29 0,99 0,99 0,99
Óleo de Soja - 900 ml 3,39 2,29 2,29 2,99

Ovo branco Grande - dz 3,75 3,69 4,30 3,70

Farinha de trigo - 1 kg 1,91 1,99 1,99 2,29

Macarrão - 500 g 1,39 2,05 1,39 1,69

Margarina - 500 g 3,29 1,79 2,49 2,75

Extrato de Tomate - 350 g 2,06 1,19 0,99 1,10

Fubá mimoso - 500g 1,59 1,99 2,10 1,99

Amido de milho - 500 g 8,09 6,99 6,99 7,35

Bolacha de trigo -  300 g 2,99 2,19 4,15 1,99

Achocolatado - 400 g 2,29 2,69 1,99 2,19

Refrigerante - PET 2l 3,69 3,93 3,10 2,29

Leite tipo C - 1 l 2,09 1,99 1,90 2,00

Pãozinho francês - 1 Kg 6,99 5,99 6,00 6,59

Sabonete - 90 g 0,81 0,85 0,60 0,79

Pasta de dente - 90 g 1,09 1,59 1,50 1,79

Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 3,49 1,79 2,45 1,59

Absorvente higiênico popular 1,79 1,99 1,39 1,98

Toalha de papel - pct 3,49 1,49 2,45 2,98

Sabão em pedra - 1 kg 4,39 4,69 4,30 4,99

Sabão em pó - 1 kg 7,49 5,99 6,90 6,49

Detergente - 500 ml 0,99 1,09 1,29 1,25

Água sanitária - 1 l 1,69 1,45 1,40 1,55

Desinfetante - 500 ml 1,97 2,19 2,60 1,98

Lã de aço  - pct. 63 g 1,49 1,50 1,95 1,79

Soma das Compras (R$) 93,57 82,55 88,04 86,87
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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

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

WILSON RIBEIRO
De ponta a ponta, do tre-

vo do Carretão ao Kolokão 
Pneus, o corredor José 
Remígio Prézia / Wenceslau 
Braz se firma como um dos 
mais importantes centros 
comerciais do Sul de Mi-
nas. Ao longo de quase 10 
quilômetros, abriga em-
presas dos mais diversos 
setores da economia – agri-
cultura, construção civil, 
automotivo, alimentação, 
abastecimento, etc. O gran-
de diferencial de vantagem 
é o acesso às cidades do Sul 
e Sudoeste de Minas que 
aqui vêm procurar merca-
dorias e serviços.

Este corredor ainda está 
em formação. No come-
ço, restringia-se apenas ao 
pedaço inicial da Remígio 
Prézia, até o Colégio Dom 
Bosco. Depois, cresceu 
continuamente e hoje ocu-
pa todos locais disponíveis, 
atraindo empresas com 

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)

grande volume de vendas e 
presença regional. Um mer-
cado de grande potencial 
futuro, já que Poços de Cal-

das tem praticamente tudo 
o que as outras cidades do 
Sul de Minas precisam para 
suas atividades econômicas. 
Para o lado oeste, Poços de 
Caldas tem concorrência 
acirrada de empresas de São 
João da Boa Vista, Campi-
nas, Ribeirão Preto e outras 
cidades fortes do rico inte-
rior paulista. Apesar de es-
tar decadente, a cidade ain-
da é forte no Sul de Minas e 
isso beneficia a Zona Leste, 
que é o portão de entrada 
desta região.

A cada mês, um novo 
empreendimento é inaugu-
rado. Com a construção de 
vários galpões na via late-

ral próxima ao Hospital da 
Zona Leste, várias empresas 
lá se instalaram e hoje es-
tão bastante movimentadas. 
Algumas, trocaram a área 
central pela região e não se 
arrependem.

Em breve, um novo tre-
cho vai ser inaugurado: 
entre a Milktex e a Madei-
reira do Edinho. Um grande 
aterro já foi feito e algumas 
obras já começam a ser le-
vantadas para dentro de 
alguns meses abrigar uma 
nova empresa. Logo, logo, 
não haverá mais área vazia 
e o corredor leste será, de 
fato, o maior e mais forte de 
Poços de Caldas.

Remígio Prézia / Wenceslau Braz se firma como 
maior corredor comercial da cidade

Há um bom tempo 
o DME deixou de 
ser aquela empresa 
exemplar que a todos 
atendia com rapidez 
e eficiência. Agora, 
são sada vez mais 
frequentes as quei-
xas e reclamações - e 
constantes as falhas 
nos serviços. Na úl-
tima semana, em meados de 
setembro, dezenas de morado-
res de vários bairros ficaram 
na mão (ou melhor, no escuro) 
por causa de mais uma destas 
falhas na rede elétrica.

A DME Distribuição in-
forma que a interrupção de 
energia elétrica na noite da 
segunda-feira, dia 16, ocorreu 
devido a um defeito em uma 
chave da rede, atingindo os 
bairros Jardim São Paulo, Jar-
dim Ipê e Santa Lúcia, o que 
deixou 460 unidades consu-

midoras sem ener-
gia elétrica. 

A interrupção 
foi registrada às 
20h12m. Após ve-
rificação e para 
efetuar a troca da 
chave defeituosa 
o circuito teve que 
ser desligado por al-
guns minutos, atin-

gindo dessa maneira também 
os bairros: Caio Junqueira, Jd 
Santa Rita, Aparecida, Vila 
Nova, Centro (Parte), Santa 
Rosália e Pq. Primavera, com 
7.154 unidades consumidoras. 
O fornecimento foi restabele-
cido às 22h18m para todos os 
consumidores atingidos, com 
tempo de duração de 2h06m 
de interrupção para os 460 
consumidores dos bairros Jar-
dim São Paulo, Jardim Ipê e 
Santa Lúcia, e 4 minutos para 
os demais consumidores. 

Falha do DME deixa 
moradores da região na mão

Na via local da Wenceslau Braz, próximo ao HZL, surgem vários empreendimentos

Pamafer constrói sua nova sede no Pq. Pinheiros
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Assine a 
Tribuna da Zona Leste

R$ 25,00 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

Sindicato dos Rodoviários comemora conquistas salariais da categoria
Wilson Ribeiro
A diretoria do Sindicato 

dos Trabalhadores em Trans-
porte Rodoviário de Poços de 
Caldas comemorou os resul-
tados obtidos após as longas 
e tensas negociações salariais 
com a Circullare Poços de 
Caldas – a concessionária 
local dos transportes públi-
cos urbanos de passageiros. 
As negociações se arrasta-
vam desde o mês de março 
e vários impasses impediam 
um desfecho favorável aos 
cerca de 750 associados que 
trabalham na empresa e que 
reivindicavam, principal-
mente, o alinhamento salarial 
e melhorias nos benefícios.

Segundo o presidente do 
Sindicato, Milton dos Reis, 
esta foi a negociação mais 
tensa dos últimos anos. “O 
que a categoria pedia era o 
reajuste dos salários bási-
cos de R$ 1.280,00 para R$ 
1.450,00 – o que é pago por 
outras empresas similares. 

Além de passar o auxílio ali-
mentação de R$ 260,00 para 
R$ 300,00. Basicamente era 
isso, mas a empresa alegava 
que não tinha condições de 
atender por causa de vários 
problemas – dentre eles a 
queda no número de passa-
geiros e a redução da tarifa, 
imposta pela bela manifes-
tação das ruas, a vontade do 
povo. Mas nós sabemos que 
a empresa tem, sim condi-
ções financeiras para aten-
der às reivindicações de seus 
funcionários”, destacou o 
presidente.

Foram vários meses de ne-
gociações e o caso acabou pa-
rando na Justiça e o impasse 
persistia. Por causa disso, foi 
deflagrado um movimento de 
greve que por muito pouco 
não foi deflagrado. “Faltou 
muito pouco para não termos 
uma greve na Circullare. Po-
rém, graças ao bom senso de 
todas as partes envolvidas, a 
Circullare aceitou os termos 

e o acordo foi fechado na 
última hora e o povo não foi 
afetado pela parada nos ser-
viços de transporte coletivo, 
o que seria muito ruim para 
todos”, destacou Milton. O 
acordo foi fechado, os traba-
lhadores vão receber o novo 
salário já neste mês de outu-
bro – além de um abono para 
compensar os meses atrasa-
dos no valor de R$ 500,00 
em duas parcelas.

Para Milton, o movimento 
foi muito positivo. “Serviu 
para deixar a categoria ain-
da mais unida e mobilizada, 
mostrando a força que tem 
na comunidade. O Sindicato 
é mais respeitado e os mem-
bros, mais unidos e orgu-
lhosos. É a demonstração de 
que somos a união de todos 
em benefícios de cada um”, 
explicou. Ele disse que na 
Circullare, ainda falta resol-
ver a questão de cerca de 50 
empregados que trabalham 
no setor de turismo e freta-

mento e que seguem outro 
piso salarial. As negociações 
continuam em andamento e 
ele acredita que também se-
rão bem sucedidas. “Convido 

a todo trabalhador rodoviário 
a participar mais de nossas 
atividade. Venha conhecer 
nossa sede e os benefícios que 
o Sindicato oferece – assis-

tência médica, odontológica, 
jurídica, cursos de formação 
e aperfeiçoamento profissio-
nal, dentre outros”, concla-
mou o presidente.

Milton: conquistas nas negociações da Circullare são exemplo de mobilização
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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 

DESCONTO DE 40% EM 
QUALQUER MEDICAMENTO GENÉRICO.

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!

A Prefeitura de Poços de 
Caldas está trabalhando para 
melhorar o trânsito da cidade. 
Para começar, vamos ajustar a 
Zona Azul. Ela agora passa a 
ser vendida no estabelecimento 
comercial mais próximo de você 
– e não mais pelos agentes – 
e o preço continua o mesmo. 
Com a Zona Azul, as vagas 
têm maior rotatividade e você 
estaciona mais rápido. Para 
garantir o acesso a todos, os 
agentes irão fiscalizar os veículos 
estacionados. Zona Azul. Para 
tudo andar melhor para você.

Serão 137 vagas para inspe-
tor escolar, supervisor peda-
gógico e professor
A Prefeitura de Poços de 
Caldas publica, no Diário 
Oficial do município deste 
final de semana, edital de 
concurso para empregos pú-
blicos do Magistério muni-
cipal. São 137 vagas para os 

Prefeitura lança edital para concurso do Magistério
empregos de inspetor esco-
lar, supervisor pedagógico e 
professor, em diversas disci-
plinas e especialidades.
São 30 empregos públicos 
que exigem ensino médio 
ou superior, de acordo com 
cada cargo (conforme tabela 
abaixo). As vagas são para 
inspetor escolar, supervi-

sor pedagógico, professor 
I (para Educação Infantil e 
Ensino Fundamental de 1º 
ao 5º anos) e professor II 
(para Ensino Fundamental 
do 6º ao 9º anos), este para 
diversas disciplinas como 
Língua Portuguesa, Ma-
temática e Música (para o 
Conservatório Musical).
Segundo a secretária de 
Administração e Gestão de 
Pessoas, Maria Luisa San-
tiago, após a publicação do 
edital de concurso no Diário 
Oficial do município, neste 
final de semana, a Prefeitura 
deverá enviar toda a docu-
mentação relativa ao certa-
me ao Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG), que fará a aná-
lise do edital no prazo de até 
60 dias.
Desta forma, as inscrições 
estão previstas para o pe-
ríodo de 25 de novembro a 
30 de dezembro deste ano e 
as provas para os dias 15 e 

16 de fevereiro de 2014. O 
valor das inscrições varia de 
R$ 43,00, para o emprego de 
professor I, a R$ 75,00, para 
o de professor II. O edital 
completo estará disponível 
a partir do dia 24 de setem-
bro, nos sites www.pocos-
decaldas.mg.gov.br e www.
imam.org.br
O último concurso para as 
carreiras do Magistério rea-
lizado pela Prefeitura de 
Poços de Caldas ocorreu em 
2007. A secretária de Edu-
cação, Maria Cláudia Pre-
zia Machado, informou que 
o edital prevê várias etapas 
de seleção, como provas de 
conhecimentos gerais e es-
pecíficos, provas de redação 
para os empregos de pro-
fessor, provas práticas para 
os professores de Música e 
avaliação de títulos na área 
da Educação.
Confira no site da Prefeitu-
ra maiores detalhes sobre o 
concurso.
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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

Na última semana, o ve-
reador Jonei Eiras (PSDB), 
acompanhado de outros cole-
gas da Câmara Municipal, es-
tiveram na unidade do DNIT 
(Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes) em Pouso Alegre. O ob-
jetivo da visita foi discutir a 
possibilidade de intervenções 
na avenida Wenceslau Braz, 
no que diz respeito princi-
palmente aos trevos que cor-
tam essa via, e também levar 
reivindicações de moradores 
da zona rural com relação a 
melhorias no acesso a estra-
das vicinais a partir da BR 
146, no trecho que pertence 
ao município de Poços.

Os vereadores foram re-
cebidos pelo supervisor da 
unidade de Pouso Alegre, 
Rogério Naves Freire, e pela 
engenheira substituta Li-
dia Biaso Martins. Também 
acompanharam a visita Gil-
mar Inombini e Ivanir Ma-
chado de Sousa, comercian-
tes e moradores da área rural 
do município. 

O trânsito na Wenceslau 
Braz é uma preocupação 
constante de motoristas, em-
presários e comunidade em 
geral. Segundo os parlamen-
tares, a visita ao DNIT per-
mitiu um contato mais próxi-
mo com o órgão, no sentido 
de buscar melhorias para o 
trecho. “Estivemos com o su-
pervisor da unidade de Pouso 
Alegre e tivemos conheci-
mento que, infelizmente, não 
foi apresentado um projeto 
de Poços para reestruturação 
da avenida nos últimos anos. 
Lamentamos esse fato, mas 
ao mesmo tempo já entramos 
em contato com o prefeito 
para uma reunião sobre o as-
sunto”, ressaltaram.

Nos últimos tempos, houve 
um aumento do número de 
indústrias e moradias na zona 
leste da cidade. A construção 
de empreendimentos do pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida e o crescente aumento 
de carros contribuíram para 
que o trânsito naquela região 
se tornasse perigoso. Para os 

vereadores, é preciso a rea-
lização de intervenções bá-
sicas e, também, obras mais 
complexas, como por exem-
plo a construção de trevos em 
vários pontos da avenida.

Diretores e engenheiros 
estão dispostos, de acordo 
com os legisladores, a virem 
a Poços para uma reunião 
com o Executivo. “O prefeito 
Eloísio já tem conhecimento 
da nossa visita e dos assun-
tos abordados no encontro. 
Estamos finalizando a es-
colha de uma data para reu-
nião aqui na prefeitura a fim 
de que possamos discutir a 
elaboração de um projeto e, 
definitivamente, conseguir-
mos  melhorias na avenida 
Wenceslau Braz, bem como 
nos acessos a estradas rurais 
do município de Poços. Fi-
zemos esse primeiro contato 
utilizando recursos próprios 
e agora aguardamos um novo 
encontro com o prefeito e 
secretários municipais”, con-
cluíram.

Jonei Eiras vai ao DNIT pedir urgência na 
recuperação da Wenceslau Braz

Rua deserta assusta Dom Bosco

Perigo à espreita: local ermo ameaça quem passa pela trilha 

A ligação entre as ruas 
Pedro Barbosa e Coronel 
Virgílio Silva, que iria ser 
de grande utilidade para 
os moradores daquela 
região, está na verdade 
se transformando numa 
constante dor de cabeça e 
fonte de preocupação para 
todos eles. Acontece que a 
obra, iniciada pelo ex ve-
reador Álvaro Cagnani, 
foi embargada pela Justi-
ça e está inacabada. Além 
de gerar muito barro em 
dias de chuva e poeira 
quando tem sol, o local 
também atrai desocupa-
dos, marginais e usuários 
de substâncias suspeitas 
que se aproveitam do ma-
tagal que tomou conta do 
lugar. A trilha economiza 
uma boa caminhada, mas 
por causa destes proble-
mas, está perigosa até 
mesmo de dia. Os mora-
dores pedem providências 
das autoridades.

Vereador Jonei: A Av. Presidente Wenceslau Braz é muito importante para a cidade
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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

BANCO 28

SOS
CAMADEGATO

NADOARAR
TNRETAL

FOTOGAMBA
SADIOPA
EIGROLA
BRANQUEAR

COUROICT
TIREMATE

MANDAMXIS
FARASURA
OPNEMN

IGREJABELA
OVNIRAUL

Brincadei-
ra infantil

com
barbante

(?) livre,
moda-
lidade

esportiva

Munição
de arma
de fogo

Aquele
que não

está
doente

Nocivo; 
prejudi-

cial

Produzido 
manual-
mente

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Perda da
fortuna

Alvejar
(a roupa)

Material
de cintos

Acaba-
mento de
costura

Risco que
invalida

um docu-
mento

Casa do
Senhor

Caneta,
em inglês

(?)
pensar: 
de jeito
nenhum

Ao (?):
à toa

Bonita;
formosa

Sigla do
popular
disco

voador

(?) Gil, 
apresenta-
dor da TV

Imitação
do som

do soluço
Exala

Faz
girar 

Consoante
de "que"

Cultivar 
(a terra)
O "eu" de
cada um

Animal
fedorento

Desco-
nhecer 

Sem cur-
vas (fem.)
Detestar;
abominar 

Os clubes nos quais
brilharam Pelé e

Garrincha
Tipo de cobertor

Ordenam

4a nota
musical

Beira;
margem

Está
(red.) 

Doenças infecciosas
comuns na infância

"A (?) Borralheira",
conto infantil

Sensação percebida
pelo faro

Nome da
letra "X"
Sergipe
(sigla)

Formato
do rodo
Sílaba

de "latir"

Consoantes
de "tina"
Retrato;

fotografia

X I S

3/pen. 4/óvni. 5/emana. 6/igreja — rasura.

Ô LOCO!
Um homem um pouco apres-

sado pergunta a um pescador: 
- Por acaso o senhor não teria 
visto passar por aqui a minha 
mulher? O pescador pergunta: - 
A sua esposa é uma moça loura, 
que vestia blusa branca e saia 
verde? - Isso mesmo, se você 
a viu ela não deve estar longe! 
- Também acho! A corrente do 
rio hoje está fraca!

SEM VERGONHA
Um fulano entra numa far-

mácia, quase à hora de fechar, 
cheia de clientes de última 
hora. Esbaforido, nem espera 
pela vez, e vai dizendo logo da 
porta: - Quero uma camisinha 
das boas! Perante o imediato 
incômodo das várias senhoras 
presentes, uma delas decide 
admoestá-lo e sentá-lo no colo: 
- O senhor não acha que devia 
ter cuidado com a língua. Aqui 
tem várias senhoritas? O cabo-
clo pensa um bocadinho e res-
ponde: - Epá! Você tem razão. 
Quero DUAS bem resistentes!

ALUNO ESPERTO
Joãozinho chega em casa e 

entrega ao pai o recibo da men-
salidade escolar. - Meu Deus! 
Como é caro estudar nesse co-
légio. E o menino: - E olhe, pai, 
eu sou o que menos estuda da 
minha classe!

HONESTIDADE
O Joãozinho entra em casa a 

correr todo alegre e mostra ao 
pai um telefone celular novo 
que achou na rua. - Mas tens a 
certeza que foi perdido? - Per-
gunta o pai. - Foi perdido sim, 
Papi Soberano! que eu bem vi o 
homem à procura dele.

CÃO MALVADO
À porta do cemitério há uma 

grande fila de homens. Por 
curiosidade, um  deles vai per-
guntar o que é. Responde-lhe 
um homem com um cachorrão 
dos granedes: - Foi o enterro da 
minha sogra, mordida na gar-
ganta por este meu cão. - Ah! - 
Diz o outro, um pouco espanta-

do - Olhe lá! E o senhor não me 
quer vender esse belo animal? 
- Bem. Talvez se chegue a um 
acordo. Entre aí na fila e espere 
pela sua vez.

CITY
Durante a guerra do golfo 

um americano, um inglês e um 
português encontram-se. Diz o 
americano, mostrando uma ci-
catriz no braço: - Isto foi Kwait 
City! Diz o inglês, mostrando 
uma cicatriz na perna: - Isto foi, 
Bagdá City! Diz então o portu-
ga, mostrando uma cicatriz na 
barriga: - Isto foi, ‘apendiciti’!

LOIRA PÃO DURA
Estava um carteiro a distri-

buir cartas num bairro pela al-
tura do Natal e como ele já era 
conhecido na área as pessoas 
costumavam dar-lhe algum di-
nheiro. Ele ia ele de porta em 
porta e recebia R$ 50,00 até 
R$ 100,00 até que chegou a 
uma porta em que uma loira 
de 1.90m o atendeu e disse-lhe 
para entrar, ele lá entrou, depois 
ela disse-lhe para subir com ele 
para o quarto, e lá foram os dois 
e começaram a fo**r.. Quando 
acabaram ela disse-lhe para ele 
ir á cozinha com ela, lá ela puxa 
da carteira e dá-lhe 1€. O car-
teiro não entendeu e perguntou 
porque tinha feito aquilo: - Foi 
o que o meu marido me disse 
para fazer: Fode o carteiro, dá-
lhe apenas R$ 1,00!

TECNOLOGIA
- Alô? Está lá? Prof. Maria-

no Gago? É o Zé Sócrates. Oh, 
pá, ajuda-me aqui. Comprei um 
compu*ador... Mas não con-
sigo entrar na Internet! Estará 
fechada? - Como? Desculpa?.... 
- Aquilo fecha a que horas? - 
Zé, meteste a password? - Sim! 
Quer dizer, copiei a do Frei-
tas. - E não entra? - Não, pá! 
- Hummm... Deixa-me ver... 
Qual é a password dele? - Cin-
co estrelinhas (*****)... - Oh, 
Zé!... Car.... Bom, deixa lá ago-
ra isso, depois eu explico-te. E 
o resto? Funciona? - Também 

não consigo imprimir, pá! O 
compu*ador diz: “Impressora 
não encontrada”! Não percebo, 
pá, já levantei a impressora, 
coloquei em frente ao monitor 
e o fdp parece cego, sempre 
com a porra da mensagem, que 
não consegue encontrá-la, pá! 
- ??????... Vamos tentar isto: 
desliga e torna a ligar e dá no-
vamente ordem de impressão. 
Sócrates desliga o telefone. 
Passados alguns minutos torna 
a ligar. - Mariano, já posso dar 
a ordem de impressão? - Olha 
lá, porque é que desligaste o te-
lefone? - Eh, pá! Foste tu que 
disseste! Estás doido ou quê? 
- !?!?!!???... Dá lá a ordem de 
impressão, a ver se desta vez 
resulta. - Dou a ordem por es-
crito? É um despacho normal? 
- Oh, Zé... !!!... Eh, pá! esque-
ce... Vamos fazer assim: clica 
no “Start” e depois... - Mais 
devagar, pá, mais devagar! Não 
sou o Bill Gates... - Se calhar 
o melhor ainda é eu passar por 
aí... Olha lá, e já tentaste en-
viar um mail? - Eu bem queria! 
Mas tens de me ensinar a fazer 
aquele circulozinho em volta 
do “a”. - O circulozinho?!... 
Pois... Bom... Vamos voltar a 
tentar aquilo da impressora. 
Faz assim: começas por fechar 
todas as janelas. - Ok, espera 
aí... - Zé?... Estás aí? - Pron-
to, já fechei as janelas. Queres 
que feche as cortinas também? 
- ??#?!$!?$@&&... Senta-te, 
OK? Estás a ver aquela cruzi-
nha em cima, no lado direito? - 
Não tenho cá cruzes no Gabine-
te, Pá, pois sou Testemunha de 
Jeová e da Universal do Reino 
dos Homens!... - Ai... que cara-
lh*... Zé, olha para a porra do 
monitor e vê se me consegues, 
ao menos, dizer isto: o que é 
que diz na parte debaixo do 
monitor? - Samsung. - Eh, pá! 
Vai para pqp, seu burro... - Ma-
riano?... Mariano?... Tá aí?... 
Olha... 

Caiu a chamada!
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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

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

A empresa Nutrire ini-
ciou os serviços de terra-
planagem na área doada 
pelo município, através 
do programa “Avança Po-
ços”, estabelecido pela lei 
8.602/09. A empresa, ori-
ginária da cidade de Gari-
baldi/RS, implantará uma 
filial no Distrito Industrial 
de Poços de Caldas, voltada 
para fabricação de alimen-
tos para cães e gatos (linha 
pet).

Para a instalação da uni-
dade, foi doada pelo muni-
cípio área com aproximada-
mente 34 mil m², designada 
como lotes 03 e 04 da Qua-
dra 06. A Nutrire preten-
de gerar 64 novos postos 
de trabalho ao final de sua 
implantação, com investi-
mentos na ordem de R$ 15 
milhões.

Com a efetiva instalação 
da unidade fabril, a Nutrire 
assumiu compromisso de 
doação mensal de produtos 
fabricados pela empresa a 
instituições de proteção aos 
animais da cidade, além da 
realização anual de uma 
“Cãominhada”.

A movimentação da Nu-
trire na segunda fase do 

Distrito Industrial se une 
à da empresa alemã Thys-
senKrupp, na busca pelo 
desenvolvimento do setor 
no município. O incenti-
vo a essas atividades é o 
objeto de trabalho da Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho, a partir das 
diretrizes instituídas pelo 
prefeito Eloísio do Carmo 
Lourenço.

“A movimentação que 
vem ocorrendo no Distrito 
Industrial ainda é a ponta 
do iceberg, já que outras 
empresas iniciarão suas 
obras ainda neste ano, fa-
zendo com que, em 2014, 
o local seja um verdadeiro 
canteiro de obras”, destaca 
o secretário de Desenvol-
vimento Econômico e Tra-
balho, Rodrigo Reis.

Ele ressalta, ainda, que 
as ações são resultado do 
trabalho em conjunto com 
as secretarias de Projetos 
e Obras Públicas e de Pla-
nejamento, voltado para o 
desenvolvimento econô-
mico do município. “Não 
podemos também deixar 
de enaltecer o trabalho do 
Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econô-
mico e Industrial e da Câ-
mara Municipal, fundamen-
tais para a aprovação dos 
projetos”, avalia.

INFRAESTRUTURA
Outro ponto que merece 

destaque é que a falta de 
energia elétrica para a im-
plantação e funcionamento 
das indústrias localizadas 
no Distrito Industrial não é 
mais um problema, já que 
a DMED realizou a insta-
lação do posteamento ne-
cessário para atendimento 
às empresas que estão em 
fase de obras. Em breve - e 
com fundamento na deman-
da do Distrito Industrial - a 
DMED iniciará a constru-
ção de sua subestação no 
local, para melhor atendi-
mento a todas as unidades 
fabris que serão instaladas.

TELEFONIA
Recentemente, a Secre-

taria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho foi 
procurada por empresa do 
setor de telecomunicações, 
informando a intenção de 
instalação de toda a rede 
necessária para atendimen-
to de forma satisfatória às 
empresas e indústrias.

A empresa quer atender 
toda a área do Distrito In-
dustrial com telefonia fixa, 
móvel e rede de dados e já 
solicitou a ANATEL as de-
vidas autorizações. Além 
disso, já está em trâmite no 
DMED, a solicitação para 
instalação do cabeamento 
óptico no local.

O secretário Rodrigo Reis 
afirma que o mercado de te-
lecomunicações é aberto e 

que qualquer empresa do 
setor pode requerer as au-
torizações necessárias nos 
órgãos competentes. Ele in-
formou também que a SM-
DET busca outras empresas 
da área de telecomunica-
ções, com o intuito de au-

Mais uma empresa inicia obras para implantação no Distrito Industrial

mentar a oferta dos serviços 
no local.

PAVIMENTAÇÃO
Ainda dentro da infraes-

trutura do Distrito Indus-
trial, as obras de pavimen-
tação estão em andamento, 
inicialmente com a constru-

ção de três vias de circula-
ção que receberão, além do 
asfaltamento, galerias de 
água pluvial, meio-fio, es-
gotamento sanitário, dentre 
outros, com investimento 
total de R$ 7 milhões nos 
próximos seis meses. 

Nutrire já iniciou trabalhos para implantação no Distrito Industrial
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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

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!!

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!!!

ACONTECENDO NA ZONA LESTE

CADÊ AS CALÇADAS?
Ninguém respeita mais os pedestres, que precisam disputar 
espaço com os veículos. Quem será que leva vantagem?

DESPERDÍCIO
Gastaram uma grana preta para fazer a fábrica de farinha 
no Primavera. Hoje está abandonada e não serve para nada.

OLHA O RAPA!!!!!
Quem deixar suas latas velhas abandonadas nas ruas vai ter 
uma surpresa> A Prefeitura vai recolher tudo. 

   A condição precária 
dos alambrados existen-
tes em torno da Unidade 
Básica de Saúde do San-
ta Rosália e a constante 
presença de andarilhos 
no local durante à noite 

Vereador cobra mais segurança em unidade de saúde do Santa Rosália

têm preocupado mora-
dores da região. Na últi-
ma semana, o vereador 
Antônio Carlos Pereira 
(DEM) visitou o imóvel 
e constatou a necessidade 
de intervenções, a fim de 

proporcionar mais segu-
rança à comunidade.

Segundo o parlamentar, 
este é um problema an-
tigo e que já foi exposto 
há algum tempo por pro-
fissionais da saúde e pes-
soas que são atendidas no 
local. “Nós estivemos no 
bairro, a convite do presi-
dente da SAB José Carlos 
e de pessoas que traba-
lham e utilizam o PSF. A 
reclamação é com relação 
ao estado de abandono 
dos alambrados que cir-
cundam e que deveriam 
proteger a unidade de saú-
de. Eles estão deteriora-
dos e à noite, quando não 
há funcionamento, vânda-
los e usuários de drogas 
têm permanecido no lo-
cal, causando temor aos 
moradores”, enfatizou.

O legislador ressaltou 
que, além de permanece-
rem na unidade durante à 
noite, as pessoas deixam 
restos de drogas e lixos 
em geral, causando des-
conforto àqueles que pre-
cisam trabalhar e também 
receber atendimento no 
local. “Sem contar o mau 
cheiro que os lixos aca-
bam causando. As unida-
des de saúde, bem como 
outros próprios públicos, 
não podem ficar despro-
tegidos e, desta forma, 
acredito que uma equipe 
da prefeitura poderia me-
lhorar essa situação, colo-
cando novo alambrando e 
isolando PSF da ação de 
vândalos”, afirmou.

Nesta semana, Pereira 

apresentou um requeri-
mento sobre o assunto, 
indagando se a prefeitu-
ra tem conhecimento do 

problema no bairro e se 
existe a possibilidade de 
reparos na unidade de 
saúde.

Vereador Antônio Carlos Pereira
: De olho no posto de saúde do Santa Rosália

CO M U N I D A D E
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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

----------------------------------------
COMPRESSOR AR

Vendo. TDos bons. Tratar: 9152-7172
-----------------------------------

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

---------------------------------------
OVO CAIPIRA

Super promoção. Pare de comer ovos 
contaminados com hormônios.

 8826-8894/9129-7075/9942-3292-

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

BURGMAN 06
Amarela, R$3.500, ótimo estado Tratar. 

9199-0344
-------------------------------------

CORCEL I 77
Vendo. Documentos ok. Preço de 
ocasião: R$ 3 mil. Tr. 9146-9301

--------------------------------------------
ESCORT 94

V. R$5.400 ótimo estado. Tr. 3712-9269
------------------------------------------

GOL 94 1.0
V. muito conservado, raridade, R$8mil. 

Tr. 9939-6798/ 3715-3802
----------------------------------------

GOL 96 1.6 AP
Vendo. Carro da hora. R$10 mil. 

Tratar: 8841-1455
-------------------------------------------

PASSAT POINTER
GTS, 87, prata, 1.8, álcool. R$7 mil. 

8868-1519
--------------------------------------------

UNO 94 4 Portas.
V/t. por carro + novo. Tr. 8882-4682 / 

3722-4682
----------------------------------------

TIPO 94
V. impecável, v.e., t.e., al., R$4.100. Tr. 

8701-6053 / 8701-8359

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

QUALIDADE E BONS PREÇOS

COMERCIAL MULTIPEL

Av. José Remígio Prézia 747  ( 3713-5252

AQUI, SEU MATERIAL 
ESCOLAR CUSTA MENOS
* Um novo ano letivo está chegando. Se 

quer economizar, não compre sua lista sem 
antes consultar nossos preços * Produtos de 
qualidade  * Pagamento facilitado * Grande 

variedade

SOB NOVA DIREÇÃO
As simpáticas e sempre 
solícitas Judith e Vanda 

(foto) recentemente assu-
miram a direção do bar 

em frente à Churrascaria 
Pampa. Com muita vontade 

e determinação, elas estão 
dando vida nova ao local 

que anteriormente era era 
o “A Vida Dá, o Bar Tira”. 

Agora, com um ambiente 
muito familiar, o clima é 

outro!

LANCHONETE NO LAVA JATO DO CELINHO

Os incontáveis clientes do 
Lava Jato do Celinho agora 
contam com uma lanchone-
te onde podem apreciar deli-
ciosas guloseimas enquanto 
aguardam a conclusão da 
lavagem de seus veículos. 
Vale a pena conhecer!

Space Motos em 
novo endereço

A Space Motos, uma das 
mais famosas e concei-
tuadas oficinas de motoci-
cletas da Zona Leste, está 
de endereço novo. O local 
onde começou a trabalhar, 
ao lado do Bar do Tomate, 
estava pequeno e agora o 
Luiz Fernando mudou-se 
para a José Remígio Prézia, 
em frente à Casa do Menos 
(onde funcionada a Tucano 
Autopeças). Sucesso!
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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!

Bar e Pizzaria

ANOTE ESTE Nº NO SEU CELULAR »  3713-7990 
Rua Cel. ViRgílio SilVa 1.732 (peRtinho do BRetaS Zona leSte

PIZZA DELIVERY 
super rápida.  Diversos 

sabores a partir de R$ 15,90.
Peça a sua!

Venha  conhecer!
O ponto mais 

aconchegante da 
Coronel!

Aberto das 13:00 até 
o arroz secar!

Trânsito 
cada vez 

pior na 
Zona Leste

O trânsito das principais 
vias da Zona Leste não fica 
nada a dever ao trânsito de 
São Paulo. Principalmente 
nos horários de pico na Ave-
nida José Remígio Prézia, 
Wenceslau Braz e rua Cel. 
Virgílio Silva.
Sem estrutura adequada, 

com ruas estreitas e mal si-
nalizadas, não há espaço su-
ficiente para os veículos e o 
resultado são longas filas e, 
eventualmente, acidentes.
Enquanto isso, o Demutran 

não toma nenhuma medida 
efetiva para resolver - ou 

pelo menos amenizar a si-
tuação. Moradores, motoris-
tas e pedestres pedem que de 

forma emergencial se proí-
ba o estacionamento num 
dos lados das vias. Onde 

isso já foi feito, o trânsito 
melhorou, como em trechos 
da Coronel. 

Av. José Remígio Prézia: em certos horários, uma das vias mais complicadas da região

Tá Bão


