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PNEUS DE MOTOCICLETAS DE 1ª LINHA
Pneu MICHELIN 90/90/18 PILOT STREET ---> $ 130,00
Pneu MICHELIN 100/100/18  AC CROSS ---> $ 270,00

Pneu MICHELIN 140/70/17 PILOT STREET ---> $ 340,00
CÂMARA DE AR MICHELIN  21 MM --->  $ 110,00

Tudo em 4 vezes  sem juros no cartão

Venha para a LM PNEUS, 
a sua revendedora  
MICHELIN MOTOS

 PROMOÇÃO  /PNEUS DE CAMINHONETE -  1ª LINHA
Pneu MICHELIN 255/60/18 PRIMACY SUV ---> $ 750,00

Pneu BF GOODRICH  265/65/17---> $ 950,00
Pneu BF GOODRICH 245/70/16 ---> $ 770,00

Todos já montados e balanceados!!!
Tudo em 4 vezes  sem juros no cartão

A Lei do Zoneamento "engessou" o 
crescimento dos bairros da Zona Leste 
com o temor de enchentes na área 
central da cidade. Por isso, novos lote‐

amentos nesta região leste é uma fato 
muito raro. 

Para contornar esta di�culdade, as 
loteadoras estão investindo nos limites 

do município Caldas, onde não há es‐
tas restrições. Vários novos bairros es‐
tão surgindo por lá e o melhor de 
todos eles é o Jardim Imperial. O novo 
loteamento  está sendo implantado 
pela BG Imóveis no vizinho da Morada 
dos Pássaros, bem perto do Cinturão 
Verde e Jd. Itamaraty (é mais perto do 
centro do que o Conjunto). Vai ter toda 
infraestrutura (asfalto, energia elétri‐
ca, água, etc) e lotes a partir de 200 
metros quadrados a um preço real‐
mente atentador. Com uma topogra�a 
favorável e fácil acesso, o empreendi‐
mento já é considerado um sucesso 
mesmo antes do lançamento o�cial e 
mostra o potencial de crescimento da 
Zona Leste. "Vai ser tiro e queda. 
Quando começarem as vendas, todos 
vão querer um lote lá, pois se trata de 
uma oportunidade rara", destacou um 
empresário que tem uma loja nas 
imediações do Jd. Philafelphia.

Novo loteamento mostra potencial da Zona Leste Cruzamento 
do bairro 

Santa 
Rosália 

agora tem 
3 tempos

A Prefeitura, por meio do 
Departamento  Municipal  de 
Trânsito  e  Transporte,  infor‐
ma que desde a última  sexta
feira,  dia  28  de  abril,  o  cru‐
zamento  da  avenida  José 
Remígio Prézia, na altura da 
rua  Gabrielina  Loyola  Jun‐
queira,  sofrerá  alterações  no 
fluxo de tráfego. 
O  conjunto  semafórico 

será de três fases, sendo per‐

mitidas  conversões  em  to‐
dos  os  sentidos.  De  acordo 
com  o  diretor  do  Demutran, 
Daniel  Furtado,  a  alteração 
está  sendo  realizada  a  pedi‐
do da  população  local,  espe‐
cialmente  do  bairro  Santa 

Rosália,  cujo  acesso  ficou 
prejudicado  após  as  altera‐
ções realizadas em 2015. 
O  antigo  sistema,  apesar 

de mais seguro, obrigava os 
motoristas a fazerem trajetos 
mais longos e complicados.

Como nos velhos tempos: 3 tempos no Santa Rosália
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Pérolas de Sabedoria

"A mata e a terra são virgens por que o vento é 

fresco e a minhoca é mole " 

Leandro Sapão / Cavaquinho

"  Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até 

que retornes à terra, porque dela foste criado; 

porquanto és pó e ao pó tornarás.  "

Gênesis 3:19

FRASES DE PARACHOQUE

CCOOMMUUNNIIDDAADDEE

BBAARR  DDOO  TTOOMMAATTEE

Vereadora Lígia Podestá faz singela 
homenagem às mães

1º d� Mai�
Di� Mundia� d� Trabalh�

“Ser mãe é um dom divino; ser filho/a é uma
 dádiva, um orgulho e uma alegria. ”

VEREADORA LÍGIA E IRMÃS!!!

Pista de caminhada do 
Pq. Primavera está em estudos
Uma  das  principais  rei‐

vindicações  dos  moradores 
do  bairro  Parque  Primavera 
e  imediações  está  sendo 
analisada  pela  Prefeitura:  a 
implantação de uma pista de 
caminhada  ao  longo  da Rua 
Maria  José  Tramonte,  para‐
lela  à Av.  Wenceslau  Braz.   
O  vereador  Marcelo  Heitor 
da  Silva  está  empenhado  na 
realização  desta  reivindica‐
ção  e  já  encaminhou  indica‐
ção  na  Câmara  Municipal. 
Além  disso,  tem  se  acompa‐
nhado de perto o andamento 
da  questão.  Ele  disse  que  a 
indicação  já  foi  encaminha‐
da às secretarias de Esportes 
e  de  Planejamento,  sendo 
que  as  primeiras medidas  já 
foram  tomadas.  Marcelo 
disse que o  secretário de Es‐
porte visitou a área para ver 
"in  loco"  a  reivindicação  e 
disse  que  é  algo  plausível  e 
que a realização não é muito 
onerosa. Agora  técnicos  des‐
tas pastas devem se aprofun‐
dar  nos  estudos  de 
viabilidade.  O  vereador 
acredita  que  não  haja  empe‐
cilhos  no  projeto,  pois  não 
há  desapropriações,  obras 

complexas  ou  outros  fatores 
limitantes.  A  pista  pode  se‐
guir  ao  longo  da  via  e  em 
suas  calçadas,  bastando  a 
delimitação e  a  separação  fí‐
sica  do  trecho  destinado  às 
caminhadas,  o  que  pode  ser 
feito  como  nos  bairros  Jd. 
Amarilis  /  Azaléias  /  Hor‐
tênsias.  "Basta  que  haja 
vontade  política  e  por  isso 
vamos  lutar.  Vamos  unir  as 
comunidades para que  todos 
se  empenhem  na  realização 
desta  reivindicação",  relatou 
Marcelo.
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Pesquisa de Preços nos supermercados da região

Rodada de pesquisas realizadas em 2/05/2017
San Michel: Campos Elíseos; Bretas: Vila Nova; Arco Íris; Santa Rosália.

A partir de 1º de maio, a Prefeitura 
vai alterar o sistema de emissão de no‐
ta �scal eletrônica. A nota deverá ser 
emitida através do endereço eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Poços de 
Caldas (www.pocosdecaldas.mg.gov.‐
br), em substituição à NFSe – Nota Fis‐
cal Eletrônica (GissOnline).

A medida visa à simpli�cação e 
modernização da estrutura tributária, 
promovendo a redução de custos e a 
Justiça Fiscal com responsabilidade. De 

acordo com o secretário da Fazenda, 
Alexandre Lino, a alteração trará eco‐
nomia de R$ 82 mil mensais aos cofres 
públicos. Além disso, segundo o secre‐
tário, a modi�cação vai ao encontro do 
anseio dos contabilistas da cidade.

Todas as regras para emissão de 
nota �scal eletrônica estão reunidas no 
Decreto 12.210, de 11 de abril de 2017, 
disponível para consulta no endereço 
pocosdecaldas.mg.gov.br/leis/decretos/
decretos_12210.pdf. O decreto disci‐

plina o novo procedimento de apura‐
ção das notas �scais de serviços no 
município, de�ne forma, prazo e decla‐
rações de recolhimento do ISSQN pelo 
sistema eletrônico e dá outras provi‐
dências.

O contrato com a antiga empresa 
prestadora do serviço foi rescindido de 
maneira amigável, sem ônus para o 
município. Dúvidas podem ser esclare‐
cidas pelos telefones 3697-5057/ 
3697-5077/ 3697-5078

Começou  no    último  di  17 
de abril o pagamento do Impos‐
to  Predial  e  Territorial  Urbano 
(IPTU) em Poços de Caldas. Os 
contribuintes  devem  ficar  aten‐
tos  à  data  de  vencimento  indi‐
cada  no  carnê.  São  cinco  datas 
diferentes  de  vencimento  para 
pagamento  em  cota  única  e 
também  da  primeira  parcela: 
17, 18, 19, 20 e 24 de abril.
Para  pagamento  à  vista,  o 

desconto  é  de  3%.  O  contri‐
buinte pode optar  também pelo 
parcelamento  em  nove  vezes, 
de abril a dezembro. Neste ano, 
o  pagamento  pode  ser  feito  em 
todas  as  agências  bancárias  e 
unidades  conveniadas,  como 
casas  lotéricas,  “Caixa Aqui”  e 

Banco  Postal.  A  única  institui‐
ção  bancária  que  não  fará  o  re‐
cebimento é o Banco Bradesco.
A  diretora  do Departamento 

de Arrecadação,  Valéria  Poloni‐
ato,  destaca  que  é  importante 
que  o  contribuinte  se  atente  pa‐
ra a data de vencimento. “Caso 
o  contribuinte  opte  pelo  paga‐
mento  à  vista,  ele  precisa  veri‐
ficar  a  data  de  pagamento  para 
não  perder  o  desconto  de  3%. 
Já no caso do pagamento parce‐
lado,  os  pagamentos  com  atra‐
so  estão  sujeitos  a  multas  e 
juros,  conforme  previsto  na  le‐
gislação”, explica.
Caso  necessário,  a  segunda 

via  do  carnê  do  IPTU  já  está 
disponível para consulta no site 

da  Prefeitura  (www.pocosde‐
caldas.mg.gov.br)  ou  na  Secre‐
taria Municipal de Fazenda (rua 
Minas  Gerais,  651  –  Centro). 
Dúvidas  podem  ser  sanadas 
também  pelo  telefone  3697
5059.
Neste  ano,  aproximadamen‐

te  79.600  carnês  foram  envia‐
dos  aos  contribuintes.  Os 
valores  sofreram  correção  de 
7,13%, de acordo com o Índice 
Geral  de  Preços  –  Mercado 
(IGPM).  A  cobrança  da  Taxa 
de Coleta de Lixo é  feita  junta‐
mente  com o  IPTU, no mesmo 
carnê,  mas  o  desconto  de  3% 
para  pagamento  à  vista  só  se 
aplica ao Imposto Predial e Ter‐
ritorial Urbano.

* A mais completa * Aparelhos de última geração * 
Professores e pro�ssionais  especializados e dedicados

* Aberta das 06:00 às 22:00 hs *

AA  AACCAADDEEMMIIAA  QQUUEE  AA
  ZZOONNAA  LLEESSTTEE  EESSTTAAVVAA  
EESSPPEERRAANNDDOO  AAGGOORRAA  
EESSPPEERRAA  PPOORR  VVOOCCÊÊ!!

3721 -71 27   |    371 2-3457   
Rua Cel.  Virgílio Silva, 1 .354 (em frente a Igreja dos Santos Reis)

Pagamento do IPTU dá novo fôlego às 
finanças municipais

Secretaria da Fazenda muda emissão de notas �scais
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Pacotes mensais
Táxi dog 

Tosa na máquina
Tosa na tesoura

Tosa da raça
Tosa Higiênica
Corte de Unha
Hidratação

TTrraaggaa  sseeuu  aannjjiinnhhoo  ddee  44  ppaattaass  ppaarraa  nnooss  
ffaazzeerr  uummaa  vviissiittaa

Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp

(35) 3712-7178
(35) 99843-6581

Rua Senador Godoy, 350 -  Aparecida 

Desconto Especial para Banhos às Segundas e terças

O serviço de "catatreco" da 
Secretaria  Municipal  de  Servi‐
ços  Públicos  começou,  nesta 
terçafeira  (2),  a  atender  as  so‐
licitações  dos  moradores  da 
zona Leste de Poços de Caldas. 
São mais  de  200  endereços  ca‐
dastrados,  que  serão  visitados 
no  mutirão  para  a  retirada  de 
objetos  diversos.  A  ação  será 
realizada até o dia 12 de maio, 
no horário das 13h às 16h, ape‐
nas em dias de semana.

O  zelador  da  zona  Leste, 
Mário  Benedito  Pereira,  infor‐
ma que este mutirão servirá pa‐
ra  recolher  materiais  nas 
residências,  somente  daquelas 
pessoas  que  fizeram  contato 
anteriormente  com  o  setor  de 
'catatreco'.  Segundo  ele,  três 
caminhões  serão  utilizados  pa‐
ra a coleta de materiais  reciclá‐
veis,  incluindo  móveis  e 
eletrodomésticos.
Pereira  pede  que  os  mora‐

dores deixem separados os pro‐
dutos, para dar maior agilidade 
ao  mutirão.  Ainda,  de  acordo 
com  ele,  outras  ações  com  as 
mesmas  características  estão 
sendo  preparadas  e,  em  breve, 
serão  levadas  às  demais  re‐
giões da cidade.
O telefone de contato do se‐

tor  de  'catatreco'  da  prefeitura 
na zona leste é o 3697.2188. O 
serviço  ficou  um  bom  tempo 
inoperante na região.

Preocupados  com  o  gran‐
de  aumento  do  tráfego  de 
veículos  na  Rua  Coronel 
Virgílio  Silva,  Moradores 
das  imediações  do  Bom 
Bastos / Jd. Regina pedem a 
colocação de mais  redutores 
nas  imediações  do  Bar  do 
Tomate.  Segundo  eles,  os 
veículos  chegam a  esta  área 
em  grande  velocidade,  pois 
os  redutores  mais  próximos 
estão  longe  de  lá.  "Aqui  é 
um  perigo  atravessar  a  rua. 
Principalmente por causa da 
irresponsabilidade  dos  mo‐
toqueiros  mais  apressadi‐
nhos.  Já  vi  várias  situações 
muito  perigosas  que  quase 
resultaram  em  graves  aci‐
dentes",  relatou  uma  mora‐
doras  das  imediações  do 
Charque.  Eles  disseram  que 
vão  pedir  a  algum  vereador 
que  apresente  a  reivindica‐
ção à Prefeitura.a

Moradores 
pedem redutores 
de velocidade na 
Coronel Virgílio 

Silva

Em maio, vai ter mutirão do serviço de "Cata 
Treco" na Zona Leste

PMDB



Poços de Caldas,Maio de 2017   h   Nº 180 Tribuna da Zona Leste 5CCOOMMUUNNIIIIDDAADDEE

Em  fevereiro  desse 
ano,  o  vereador  Álvaro  Cag‐
nani  (PSDB)  encaminhou  um 
requerimento  à  Prefeitura 
questionando  a  existência  de 
projetos  para  reconstrução  da 
quadra  poliesportiva  e  im‐
plantação  de  uma  academia 
ao  ar  livre  na  Praça  Ayrton 
Senna,  bairro  Dom  Bosco. 
Em  resposta  à Câmara,  a  Pre‐
feitura  informou  que  o  muni‐
cípio  foi  contemplado, 
recentemente,    com  uma 
emenda  parlamentar  no  valor 
de  R$  315  mil  para  reforma 
da  quadra.  Ainda  de  acordo 
com  informações  do  Executi‐
vo,  o  projeto  já  foi  apresenta‐
do ao Ministério das Cidades.

No  ano  de  2015,  um 
buraco de grandes proporções 
foi  aberto  pelas  chuvas  nas 
proximidades da Praça Ayrton 
Senna.  Na  ocasião,  parte  de 
um muro  e  a  quadra  cederam. 
Na época, a Prefeitura  iniciou 
as obras de canalização da rua 
Dom  Bosco,  com  a  implanta‐
ção de uma nova tubulação de 
concreto  armado.  Desde  en‐
tão,  a  comunidade  aguarda 
melhorias  no  espaço  onde  es‐
tava localizada a área de la‐

zer. 
No  documento  enca‐

minhado  aos  vereadores,  a 
Prefeitura  esclareceu,  ainda, 
que o projeto para reforma da 
quadra  inclui  uma  academia 
ao  ar  livre, mas  que  os  recur‐
sos  não  contemplam  a  aquisi‐
ção  dos  aparelhos.  No 
entanto,  faz  parte  do  planeja‐
mento da Secretaria  de Espor‐
tes a realização das melhorias. 
Sobre  o  espaço  que  antes  era 
utilizado  pela  Banda  Maestro 
Azevedo,  outro  questiona‐
mento  feito  por  Cagnani,  a 
administração  ressaltou  que  a 
Secretaria de Projetos e Obras 
Públicas  fará  as  intervenções 
necessárias no local.

Para o vereador, esta é 
uma  obra  muito  importante 
para  aquela  região,  tendo  em 
vista  a  necessidade  de  um  es‐

paço  de  lazer  no Dom Bosco 
para  atender  à  comunidade. 
“São  diversas  melhorias 
aguardadas  pela  população. 
Sabemos  da  importância  das 
intervenções  feitas  no  sistema 

de  drenagem,  no  entanto  é 
preciso  reconstruir a quadra e 
realizar  as  demais  interven‐
ções  na  Praça Ayrton  Senna”, 
declarou  o  vereador  Álvaro 
Assumpção Cagnani.

Quadra do Dom Bosco será reconstruída em breve

A Praça Ayrton Senna hoje está abandonada e virou 
depósito de carros
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 MALUCO NA PESCA
Um velhote vai pescar na represa do 
Palmeiral e o tempo vai passando e na‐
da: nem um peixinho para amostra. 
Entretanto chega um caboclo pronto 
para pescar e coloca-se uns metros 
mais à frente.
Saca a vara de pesca e, segundos 
depois, já um enorme peixão vinha 
agarrado à linha. Logo a seguir outro e 
outro e mais outro… Espantado, ainda 
com o cesto vazio, o velho não resiste e 
pergunta:
- Ouça lá caboclo, qual é o seu segredo 
para pescar tanto em tão pouco tempo?
- Dam gue ze bamguer as nhguinhogas 
guengues… – responde o caboclo.
- O quê? – pergunta o velhote
Diz novamente o caboclo:- Dam gue ze 
bamguer as nhguinhogas guengues.
- Desculpe, importa-se de repetir?
- Dam gue ze bamguer as nhguinhogas 
guengues! – repete o rapaz.
Novamente o velhote:
- Vai-me desculpar, mas não entendo 
nada do que está a dizer…
O maluco abre a boca e cospe para a 
mão um monte de minhocas e diz:
- Tem de se manter as minhocas quen‐
te. É tiro e queda e peixe pra dedéu. 

RICOS VS POBRES
Rico com uniforme: Coronel.
Pobre com uniforme: Porteiro.
Rico com pistola: Precavido.
Pobre com pistola: Assaltante.
Rico com unhas pintadas: Playboy.
Pobre com unhas pintadas: Gay.
Rico com maleta: Executivo.
Pobre com maleta: Tra�cante.
Rico com motorista: Milionário.
Pobre com motorista: Preso.

Rico com sandálias: Turista.
Pobre com sandálias: Mendigo.
Rico que come muito: Bem alimentado.
Pobre que come muito: Esfomeado.
Rico a ler jornal: Intelectual.
Pobre a ler jornal: Desempregado.
Rico a coçar: Alérgico.
Pobre a coçar: Sarnento.
Rico a correr: Desportista.
Pobre a correr: Ladrão fugindo da PM.
Rico no bordel: À procura de  aventura.
Pobre no  bordel: À procura da esposa. 

BÊBADO VAI À IGREJA
Um bêbado foi a Igreja, já tocado pela 
aguardente, e pediu ao padre uma 
oração. O padre benzeu:
- Vá com Deus �lho, Santo Antônio te 
acompanhe, Santa Luzia, São Pedro, 
São Benedito, São Judas Tadeu e Nossa 
Senhora Aparecida, Nossa Senhora da 
Anunciação e o Divini Espírito Santo.
O bêbado pegou a bicicleta e saiu, mas 
poucas pedaladas depois cai, resmunga 
ele:

- Eu sabia que com tanta gente na ga‐
rupa isto não ia dar certo! 

A LOIRA E O SAPATO
Uma loira foi a uma loja de sapatos. 
Escolheu, escolheu e acabou por se 
decidir por um par de sapatos de cromo 
alemão.
O vendedor entregou o sapato, mas foi 
logo advertindo-o:
- Menina, estes sapatos costumam 
apertar os pés nos primeiros dois dias.
E responde a loira:
- Não tem problema! Eu só vou usá-los 
na próxima semana.

PELADÃO
Um PM para um homem nú a correr na 
via pública:
- Alto, o senhor está preso! Então não 
sabe que é proibido andar nú na via 
pública?!
- O que eu sei, senhor guarda, é que se 
não fujo pelado assim, o marido dela 
até era capaz de me matar!

R$ 10,00

R$ 9,00

390 mm

email: multpel_comercial@hotmail.com

Cadê o Lula?
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S.O.S. USADOS
COMPRA - VENDE - TROCA

MÓVEIS & UTILIDADES
 DOMÉSTICAS

* Móveis
* Eletrodomésticos

* Eletrônicos

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

* Portas & Janelas
* Tubos & conexões

* Material elético & hi‐
dráulico

* Etc e Etc!!!

9 9 9 9

RÁDIO DIGITAL USB > a partir de R$ 90,00
LÂMPADAS PARA FARÓIS > o melhor preço da região 

MÓDULS DE POTÊNCIA > promoção especial 

Whatsapp: 35 9 9994-5820 * 9 8838-3122

SM SERRALHERIA
SERVIÇOS DE SERRALHERIA E 

CALANDRA EM GERAL
Portões  Grades  Vitrôs  

Estruturas Metálicas
Profissionalismo e 

competência

Mauro A 9 8817-4189
Av. Pres. Wenceslau Braz, 1.770 (perto 

Orçamento Whatsapp 

CCOOMMUUNNIIDDAADDEE

A situação de imóveis abandonados 
em diversos bairros e o uso indevido des‐
ses locais por vândalos e usuários de dro‐
gas preocupam toda a comunidade. Após 
receber reclamações de moradores, o ve‐
reador Mauro Ivan de Oliveira (PSB) 
apresentou um requerimento, na última 
terça-feira (25 de abril), solicitando in‐
formações do Executivo sobre as condi‐
ções precárias de um imóvel localizado 
na avenida Dr. Saul do Prado Brandão, 
loteamento Parque Nova Aurora. A pro‐
posição foi aprovada por unanimidade 
pelos demais vereadores.

Segundo o parlamentar, a área em 
questão possuía campos de futebol e de 
malha e era utilizada para a prática de 
esportes. No entanto, atualmente, o 
malto alto e a sujeira inviabilizam o uso 
do espaço. O local conta, ainda, com uma 
edícula, que vem recebendo ações de 

vandalismo e sendo 
utilizada para uso de 
drogas. Diante da fal‐
ta de segurança e da 
grande preocupação 
da população, o vere‐
ador pediu que a Pre‐
feitura realize a 
limpeza da área e, se 
possível, faça a de‐
molição da edícula. 
“O objetivo é chamar 
a atenção do Executi‐

vo para o uso indevido do imóvel. Muitos 
idosos fazem caminhada e passam pelo 
local, por isso a necessidade de interven‐
ções”, disse o vereador.

No requerimento aprovado, Mauro 
Ivan questionou se existem projetos para 
readequação do local e qual a possibili‐
dade de implementação de projetos soci‐
ais para melhor aproveitamento da área 
de lazer. “Existe naquele trecho um giná‐
sio poliesportivo, muito frequentado por 
crianças e jovens, e a nossa preocupação 
é com a segurança dos moradores. Há 
um receio quanto à permanência de de‐
socupados no imóvel e estamos pedindo 
à Prefeitura que dê uma atenção especial 
nessa questão, uma vez que o local po‐
deria ser melhor aproveitado para a prá‐
tica de esportes”, destacou o dinâmico e 
atuante vereador que há vários anos resi‐
de neste mesmo bairro..

   Fundada em  cartório dia 30/ 03/ 2017, a Associação de Lí‐
deres Comunitários de Poços de Caldas, com sede nesta,  é a   
participação social na gestão do poder público, isto é: a partici‐
pação da comunidade na administração da prefeitura. Uma en‐
tidade sem �ns lucrativos, participando voluntariamente na 
execução de Utilidade Pública.

Uma ligação de voluntários e Líderes que representarão sua 
localidade, sua pro�ssão, sua comunidade, etc... Lutaremos pe‐
las necessidades e reivindicações em relação aos direitos e de‐
veres do cidadão e da cidade de Poços de Caldas.

Nossa proposta em assumir a responsabilidade de um Líder 
Comunitário é: organizar, elaborar e administrar projetos; lutar 
pelos interesses das pessoas desta comunidade, nesta união.

Pedimos a quem tenha tempo e disponibilidade em 
ajudar a sua comunidade entre em contato, demonstraremos 
em conjunto nossa capacidade e união. 

Maiores informações: Marcelo 9 8806 0306

Vereador Pedro Gonçalves critica 
situação do Lixão

O  vereador  Pedro  Gonçal‐
ves (Pedrinho da Zona Sul) fez 
duras  críticas  à  situação  em 
que  se  encontra  a  lixão  de  Po‐
ços de Caldas. Segundo ele, há 
décadas  existe  uma  embroma‐
ção  que  está  causando  sérios 
problemas  ambientais  no  mu‐
nicípio, pois apesar de todas as 
advertências,  o  local  é  inade‐
quado  e  ainda  continua  sendo 
um  aterro  descontrolado  onde   
não  são  observados  os  cuida‐
dos  exigidos  pela  legislação. 
Não há obras de contenção dos 
detritos  lá  depositados,  o  que 
causa  a  contaminação  do  len‐
çol  freático  e  da  atmosfera. 
Além  do  perigo  trazido  por 

muitos dos materiais tóxicos lá 
presentes, pois não há um con‐
trole muito  rigoroso do que  se 
deposita.
Pedrinho  pediu  para  que  a 

Prefeitura  encontre  uma  solu‐
ção adequada para o problema, 
pois  há  vários  anos  foi  notifi‐
cada  pelo  Ministério  Público 
para que se implante um aterro 
controlado, com todas as medi‐
das  exigidas  pela  legislação 
ambiental. "Este caso não pode 
continuar  assim  a  vida  inteira. 
São muitas décadas de abando‐
no  e  indefinição.  Queremos 
uma  solução  definitiva  e  efici‐
ente",  destacou  o  vereador  Pe‐
dro Gonçalves.

Mauro Ivan pede providências em imóvel 
abandonado no bairro Nova Aurora
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Venha conhecer nossa 
nova coleção de Inverno!

Aqui, a elegância 
nunca sai de 

moda!

Tv. São José, 11 

Chácara Alvorada 

* 3715-9997

Loja 1 - R. Vicente Celestino, 245 - Est. São José * 3714-3731

Loja 2 - R. Cel. Virgílio Silva, 3990 - C. Alvorada * 3414-3548 

Realçando a beleza que existe em você!MODA SEMPRE LINDA E ATUAL.
Variedade, Qualidade e Economia

Rua  Dr. Mário de Paiva, 395 (Perto da Ig. Quadrangular) - Vila Nova

DISK CALHAS:  3721-1416 

Rua Cel Virgílio Silva, 3.021 (perto do Supermercado Colombo)  - Dom Bosco

                                         A  alegria de ter de volta o seu sorriso!

CCLLÍÍNNIICCAA  OODDOONNTTOOLLÓÓGGIICCAA

DDOO MM  BBOO SS CC OO

Dra.  Beatriz de Fátima Leal

( 
 371 3-4841

ATENDIMENTO: ADULTO E INFANTIL 
Próteses - Ortodontia - Extrações - 

Canais - Clareamento

CCOOMMUUNNIIDDAADDEE

SSaallããoo  NNoorriivvaall  //  MMaarrcceellaa

Cortes masculinos e femininos
Adulto e infantil

Aberto de segunda a sábado

Norival ( 9 8818-0623)    |     Marcela (9 9235-5656)
Rua Dr. Mário de Paiva, 460 - Vila Nova

NNoo  mmoommeennttoo  eemm  qquuee  

ccoommeemmoorraammooss  oo   DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall   

ddoo  TTrraabbaallhhoo,,   eexxpprreessssoo  mmiinnhhaass

hhoommeennaaggeennss  aaooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ee  

ttrraabbaallhhaaddoorraass  qquuee  ffaazzeemm  oo   

pprrooggrreessssoo  ddee  nnoossssaa  cciiddaaddee!!

PPooççooss  ddee  CCaallddaass!! ,,   mmaaiioo  ddee  220011 77

Vereador
MARCELO HEITOR DA SILVA

F C  C A L H A S

MANUTENÇÃO EM GERAL

Colocação e reparos de Calhas,
 Rufos, Coifas, Condutores, chaminés 
Peças de até 6 metros sem emendas

Desde o último dia 2 de maio, a 
Área 3 do estacionamento rotativo 
pago, a chamada Zona Azul, sofrerá 
alterações, com a redução da área de 
abrangência e do horário de funcio‐
namento aos sábados.

Somente aos sábados, o horário 
de funcionamento da área 3 será re‐
duzido para as 13h. As áreas I e II 
continuam até as 18h30.

A área 3 da Zona Azul, cujo tem‐
po máximo de utilização é de 3 horas 

mais 1 hora adicional, também so‐
frerá redução, com a exclusão da co‐
brança em ruas e alguns trechos.

Não haverá mais estaciona‐
mento rotativo pago nos se‐
guintes locais:

Rua Araguaia - Rua Tutoia
Rua Ouro Preto - Rua Itabira - 

Praça Getúlio Vargas -  Av. Francisco 
Salles (entre a travessa Francisco Sal‐
les e o retorno do Terminal)  - Rua 
Rio Grande do Norte (entre as ruas 

Capitão Affonso Junqueira e Barão do 
Campo Místico) -  Rua Maranhão (a 
partir da rua Goiás até o �nal à es‐
querda, depois da creche Nossa Se‐
nhora da Glória) - Rua Piauí (da rua 
Mato Grosso até a sede da empresa 
Águas Minerais Poços de Caldas).

A área 3 tem a função de acomo‐
dar demandas mais extensas de 
tempo para estacionamento, sem 
troca de vagas em intervalos meno‐
res.

“Após dois meses de estudos e 
visitas nas áreas de Zona Azul, ouvi‐
mos comerciantes, moradores e 
usuários em geral para adequar, da 
melhor maneira possível, o estacio‐
namento rotativo pago, de forma a 
atender de fato as necessidades da 
população. Veri�camos que real‐
mente há uma necessidade de dimi‐
nuição da área e algumas ruas serão 
retiradas da Zona Azul”, informa o  
diretor do Demutran, Daniel Furtado.

Demutran diminui ruas com Zona Azul na área central


