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16
Anos

Vereadora 
denuncia 

invasão de 
área 

pública no 
Jd. 

Amarillys

Gasolina na Zona 
Leste é a mais barata 

de MG

A  vereadora Maria  Cecí‐
lia  Opípari  (Ciça,  PT)  de‐
nunciou  em  reunião  da 
Câmara  Municipal  a  inva‐
são  de  uma  área  no  Jardim 
Amarillys, ao lado do depó‐
sito da Aline Gás, em frente 
à  igreja  da  Congregação 
Cristã.  Segundo  a  vereado‐

ra,  a  área  é  considerada  de 
preservaãço  permanente 
(APP)  e  nos  últimos  anos 
teve  várias  ações  ilegais  on‐
de  um  empreásrio  fechou 

parte  dela  com  muros  para 
uso  particular.  A  vereadora 
solicitou  que  a  Prefeitura, 
através  de  seus  órgãos  res‐
ponsáveis,  informe  quais 

providências  foram  tomadas 
para  que  se  impeça  a  inva‐
são  de  áreas  públicas  na  ci‐
dade. Além de fornecer uma 
lista destas áreas. 

Área de preservação permanente no Jd. Amarillys: cada vez ficando menor
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Pérolas de Sabedoria

"Seja paciente na estrada para não virar um 
paciente no hospital" 

Leandro do Sapão

"  Deus, para a felicidade do homem, inventou a 

fé e o amor.

 O Diabo, invejoso, fez o homem confundir fé 

com religião e amor com casamento "

Machado de Assis

FRASES DE PARACHOQUE

OOPPIINNIIÃÃOO

WILSON RIBEIRO
A  primeira  edição  da 

Tribuna  da  Zona  Leste 
circulou  em  março  de 
2001.  Desde  então,  circu‐
la  ininterruptamente,  não 
falhando nem um mês  se‐
quer  e  mantendo  vivo  o 
objetivo  de  lutar  pelo 
progresso  e  desenvolvi‐
mento  desta  região  tão 
abandonada  pelos  diri‐
gentes municipais.
Fazendo  uma  pequena 

releitura  da  histórica  pri‐
meira  edição,  vi  que  a 
maior  parte  dos  proble‐
mas  nela  retratados  conti‐
nua  do  jeito  que  estava. 
Alguns  se  agravaram,  co‐
mo os  problemas  em nos‐
so  trânsito  e  a  falta  de 
vagas  em  creches  e  esco‐
las  só por exemplo. E o 
ribeirão da Serra    o prin‐
cipal  curso  d'água  da  re‐
gião,  ainda  continua 
sofrendo  com  a  descarga 
irregular de esgoto, lixo e 
entulho  ao  longo  de  seu 
trajeto.
Em 16 anos, muita coi‐

sa  mudou  na  Zona  Leste. 
A  maior  parte  destas  me‐
lhorias  se  deveu  à  inicia‐
tiva  dos  moradores  e 
empresários  da  região. 
Novas  lojas  e  oficinas. 
Novos  loteamentos.  No‐
vos  empreendimentos 
imobiliários.  Tudo  para 
modernizar  o  atendimen‐
tos  às  necessidades  da 
população  que  cresce  a 
passos acelerados.
Nossa região tem cerca 

de  70  bairros,  divididos 
em 6 regiões maiores que 
se  distribuem da Vila No‐
va  à  Moradas  dos  Pássa‐
ros  (sentido  oeste  /  leste); 
do  Parque  Primavera  ao 
Bianucci  (sentido  norte  / 
sul).  Responde  por  cerca 
de  40%  da  população  de 
Poços de Caldas (cerca de 
65 mil habitantes). É mai‐
or  que  a maioria  dos mu‐
nicípios  do  Sul  de Minas 
(só perde para Pouso Ale‐
gre,  Varginha,  Alfenas, 
Lavras,  Itajubá,  Passos, 
Três  Corações  e  São  Se‐
bastião  do  Paraíso).  Se  a 
Zona  Leste  fosse  uma  ci‐
dade  sulmineira,  teria  a 

10ª maior população.
No  16  aniversário,  a 

Tribuna  da  Zona  Leste 
reitera  os  ideais  que mar‐
caram o  início de  sua  tra‐
jetória  e  continuará 
lutando para que a região 
receba  a  atenção  que me‐
rece,  diante  da  importân‐
cia  que  tem  no 
município.  Ela  tem  mui‐
tas  carências  de  estrutura, 
como  ruas  estreitas  nos 
bairros mais antigos; falta 
de  vagas  em  escolas,  de 
todos  os  níveis  e  falta  de 
equipamentos  de  esporte 
e lazer  dentre outras.
Sua  representação  po‐

lítica  melhorou  bastante. 
Em  2001,  dos  15  verea‐
dores,  só  Zé  Pimentão, 
Pavil  e  Álvaro  Cagnani 
eram  da  região.  Hoje  8 
deles  moram  na  Zona 
Leste  (Álvaro  Cagnani  / 
Vila  Nova, Mauro  Ivan  / 
Nova  Aurora,  Joaquim  / 
Itamaraty,  Marcelo  Hei‐
tor  /  Parque  Primavera, 
Paulo  Eustáquio  /  Santa 
Lúcia,  Paulo  Tadeu  / 
Aparecida,  Ricardo  /  Jd. 
São  Paulo  e  Ciça  /  Aza‐
leias).  Sem  falar  no  vice, 
professor  Flávio,  que mo‐
ra no Jd. Hortênsias. Está 
certo  que  vereador  é  "re‐
publicano"  e  representa 
todo  o  município, Mas  o 
fato dele morar na  região 
significa  que  ele  conhece 
nossos  problemas  mais 
de  perto  e  convive  com 
eles    o  que  facilita  a  so‐
lução.
É  uma  alegria  come‐

morar  mais  um  aniversá‐
rio do jornal  ainda mais 
num  momento  em  que 
vários  deles  fecharam  su‐
as  portas.  Mais  do  que 
uma  alegria,  é  um  com‐
promisso  de  se  tornar  ca‐
da  dia  melhor,  trazendo 
aos nossos leitores mais e 
melhores  conteúdos  refe‐
rentes  aos  nossos  bairros. 
E  o  compromisso  de  ser 
um veículo  eficiente  para 
que  nossos  anunciantes 
levem  suas mensagens  às 
nossas  comunidades  e  as‐
sim  possa  auxiliálos  nas 
suas  políticas  de  marke‐
ting e comunicação.

16
Anos

16 anos trabalhando pela 
Zona Leste

O professor João Adalberto Gui‐
marães,  brasileiro em um inter‐
câmbio na Europa, entrou numa 
estação de metrô em Estocolmo, 
capital da Suécia. 

Ele notou que havia, entre mui‐
tas catracas normais e comuns, 
uma de passagem grátis livre. 

Então questionou à vendedora 
de bilhetes o porquê daquela catra‐
ca permanentemente liberada, sem 
nenhum segurança por perto.

Ela, então, explicou que aquela 
era destinada às pessoas que, por 
qualquer motivo, não tivessem di‐
nheiro para o bilhete da passagem. 

Com sua mente incrédula, acos‐
tumada ao jeito brasileiro de pen‐
sar, não conteve a pergunta, que 
para ele era óbvia: 

- E se a pessoa tiver dinheiro, 

mas simplesmente não quiser pa‐
gar?

A vendedora, espremeu seus 
olhos límpidos azuis, num sorriso 
de pureza constrangedora:

- Mas por que ela faria isso?
Sem resposta, ele pagou o bi‐

lhete e passou pela catraca, seguido 
de uma multidão que também ha‐
via pago por seus bilhetes... A ca‐
traca livre continuou vazia.

A honestidade é um dos valores 
mais libertadores que um povo po‐
de ter. A sociedade que a tem natu‐
ralmente certamente está num 
patamar de desenvolvimento supe‐
rior.

Cultive este valor e o transmita 
a seus �lhos, mesmo sem esperar o 
mesmo da sociedade. Seu mundo 
muda quando você muda.

Honestidade
 não tem preço
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16 anos pesquisando preços na região

EECCOONNOOMMIIAA

PROTEJA O SEU DINHEIRO
Pesquisa de Preços nos supermercados da região

Rodada de pesquisas realizadas em6/03/2017
San Michel: Campos Elíseos; Bretas: Vila Nova / Santa Rosália.
Boas Notícias: queda nos preços do açúcar, o ovo e do feijão

Desde  sua  primeira  edição, 
a  Tribuna  da  Zona  Leste  reali‐
za uma pesquisa de preços dos 
principais  itens  de  uma  cesta 
básica  em  diversos  supermer‐
cados da região.
Como  referência,  sempre 

coloca  dois  representantes  lo‐
cais  de  redes  de  gran  de  porte 
(no  caso, o Bretas Cencosud e 
o San Michel).
Com  esta  pesquisa,  os 

leitores  podem  ter  grandes 
economias na hora de fazer
suas compras. Ao longo
destes 16 anos, há casos em 

que  a  diferença  entre  o  mais 
careiro  e  o  mais  barateiro  su‐
perou a casa dos 30%. Ou seja, 
naquela  ocasião,  o  leitor/con‐
sumidor  poderia  comprar  por 
R$ 70,00 o que ele pagaria R$ 
100,00  caso  comprasse  no  lo‐
cal mais careiro.
Ao  longo  deste  período,  al‐

guns donos de supermer cados 
criticaram  a  pesquisa  por  indi‐
car  apenas  “marcas  mais  bara‐
tas”.  No  entanto,  o  jornal  se 

baseia  em  padrões  estabeleci‐
dos  por  entidades  que  regula‐
mentam  a  comercialização 
(arroz  tipo  1,  farinha  de  trigo 
especial,  leite  integral,  etc). 
Obviamente,  nenhum  comerci‐
ante vai querer “enfi ar” produ‐
tos suspeitos na sua clientela.
Por  isso,  os  preços  coleta‐

dos  são  de  produtos  normal‐
mente aceitos pela população e 
não há nenhuma manipula
ção  de  resultados  para  fa‐

vorecer  quem  quer  que  seja. 
Nestes anos todos, foi possível 
observar que os supermercados 
locais  venceram  a maioria  das 
pesquisas.  Justamente  por  eles 
não terem o mesmo tamanho e 
o  mesmo  número  de  itens  de 
mercadorias dos grandões, eles 
conseguem  praticar  preços me‐
nores.  Têm  menos  funcionári‐
os (a maioria é familiar) e  têm 
menor  áreas  pagante  de  IPTU, 
dentre  outras  vantagens  com‐
parativas.
Outra boa notícia é que nos 

últimos  anos,  muitos  des  tes 

supermercados  locais  se  mo‐
dernizaram  e  não  fi  caram  na‐
da  a  dever  aos  seus 
concorrentes  da  área  central. 
Como são perto das casas dos 
clientes,  oferecem  mais  con‐
forto  e  um  atendimento  mais 
personalizado   o que é  impra‐
ticável em outras áreas.
Esta  é  uma  contribuição 

que  a  Tribuna  da  Zona  Leste 
oferece aos seus leitores e à re‐
de  comercial  da  região,  numa 
forma  de maior  integração  en‐
tre  os  dois  lados  do  balcão. E 
deseja  que  isso  contribua  para 
tornar  a  Zona  Leste  ainda me‐
lhor.
Outro benefício é o registro 

estatístico  para  ver  o  efeito 
malvado da inflação. Em 2001, 
a cesta mais barata custava R$ 
34,85 e R$ 94,95 em fevereiro 
de  2017.  Aumentou  quase  3 
vezes.
Veja  ao  lado  alguns  exem

plos importantes de produtos e 
seus  preços  nas  pesquisas  fei‐
tas 2001 e hoje:

PARABÉNS À ZONA LESTE DE 
POÇOS DE CALDAS!

SUPER OFERTAS NOVA VIDA !

Coxa e Sobrecoxa  

1 kg4,99
Acém Bovino OMO

12,99
1 kg

Coca Cola 1,5 lt Retornável Açúcar Monte Alegre Papel Higiênico Sublime

Leve 12
 Pague 11

5,992,69
Unidade

* Aceitamos todos os cartões e tickets  * Aberto todos os dias   * Entrega nos domicílios  * Ofertas váli‐
das enquanto durar os estoques  * Aos domingos e feriados, frango assado

Feijão QUERO MAIS

3,29 Kg

Pacote Unidade9,98
É com imensa satisfação que 
cumprimentamos a população 
da Zona Leste  de Poços de 

Caldas pelo 16º aniversário da 
Tribuna da Zona Leste.

Vereador
PEDRO GONÇALVES 
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Denter  tantas  notícias 
ruins,  uma  boa:  motoristas 
em  Poços  de  Caldas  estão 
comemorando  a  queda  no 
preço  da  gasolina.  Em  al‐
guns  postos  de  combustí‐
veis  da  cidade,  o  litro  está 
sendo  vendido  por  menos 
de  R$  3,30.  Situação  que 
vem  atraindo  alguns  moto‐
ristas do estado de São Pau‐
lo  interessados em encher o 
tanque  no  município.  A 
concorrência  entre  os  esta‐
belecimentos seria o motivo 
da queda nos valores.
Na  cidade,  a  alteração 

nos  preços  teve  início 
quando  alguns  postos  co‐
meçaram a fazer promoções 
às  segundasfeiras.  Entre‐

tanto,  a  competição  se  es‐
tendeu  e  os  estabeleci
mentos resolveram manter a 
gasolina  a  um  custo  mais 
baixo  do  que  estava  sendo 
praticado nos outros dias da 
semana. O  combustível  que 
chegou a custar quase R$ 4, 
agora  já  pode  ser  encontra‐
do por até R$ 3,20.
Esta  guerra  de  preços 

acabou  com  um  costume 
que alguns motoristas da ci‐
dade  tinham.  Antes,  eles 
deixavam  Poços  de  Caldas 
para abastecer em um posto 
de  combustíveis  que  fica  a 
cerca  de  10 Km  do  Centro, 
no  município  de  Divinolân‐
dia  (SP),  divisa  do  estado. 
Na  cidade  vizinha,  o  valor 

era mais em conta por causa 
do  imposto  que  é  mais  ba‐
rato.  Agora,  a  realidade  é 
outra, já que por lá a gasoli‐
na está sendo vendida a R$ 
3,44.  Valor  acima  do  prati‐
cado  nos  psotos  da  Zona 
Leste.
O  representante do  sindi‐

cato  do  comércio  varejista 
de derivados do petróleo do 
estado de minas gerais  (Mi‐
naspetro),  Fábio Aguinaldo 
da  Silva,  informou  que  o 
preço  praticado  nos  postos 
de  combustíveis  é  livre, 
mas que não concorda com 
os  valores  em  Poços  de 
Caldas.  Segundo  ele,  o  va‐
lor  está  bem  abaixo  do  pre‐
ço de custo.

Gasolina da Zona Leste é a mais 
barata de Minas Gerais

Com a gasolina mais barata, os postos da Zona Leste estão sempre cheios
A  situação 

precária de um imóvel  localiza‐
do na avenida Vereador Reinal‐
do  Figueiredo,  no  bairro 
Parque  Primavera,  levou  mora‐
dores  a  procurarem  o  vereador 
Marcelo Heitor da Silva  (PSC). 
Eles  pedem  providências  com 
relação à segurança no local. O 
legislador  irá  apresentar  um  re‐
querimento  sobre  o  assunto  na 
próxima  terçafeira  (21),  duran‐
te sessão da Câmara.
No  passado,  o  imóvel  foi 

utilizado  como  fábrica  de  fari‐
nha  multimistura.  O  alimento 
era  fornecido  às  escolas,  atra‐
vés  de  um projeto  social  na  ci‐
dade. Segundo o vereador, após 
o  encerramento  das  atividades, 
o  local  ficou  abandonado  e 
vem  sendo  usado  por  desocu‐
pados  e  usuários  de  drogas. 
“Esse  imóvel  tem  gerado  pro‐
blemas  já  há  alguns  anos.  Al‐
gumas  informações  que 

recebemos  dão 
conta  que  o  anti‐
go  Centro  Comu‐
nitário  São  Paulo 
Apóstolo  realiza‐
va  um  projeto  na‐
quele  espaço, 
com  a  fabricação 
da  farinha  multi‐
mistura  destinada 
às  escolas  mais 
carentes.  No  en‐
tanto,  há  cerca  de 
oito  anos,  o  servi‐
ço  foi  interrompi‐
do  e  o  imóvel 
tornouse  ocio‐
so”, contou.

Além  de  vidraças  que‐
bradas,  portas  arrombadas  e 
problemas  no  telhado,  existe 
uma  grande  preocupação  da 
comunidade  com  relação  à  se‐
gurança. “O maquinário  já não 
se  encontra  no  local  e,  atual‐
mente,  usuários  de  drogas  têm 
permanecido  nas  dependênci‐
as,  causando  insegurança  em 
toda a comunidade”, ressaltou.
Ainda  com  relação  às  con‐

dições  precárias  do  imóvel,  o 
vereador  destacou  que,  de 
acordo  com  o  Código  de  Pos‐
turas  do Município,  as  edifica‐
ções  abandonadas  ou 
desocupadas  e  não  conserva‐
das em perfeitas condições por 
seus  proprietários  deverão  ser 
notificadas,  visando  ao  fecha‐
mento  total  da  propriedade, 
evitando  invasões  e  permanên‐
cia de terceiros. Caso não haja 
atendimento  às  exigências 
dentro  do  prazo  previso  pela 
lei, a Prefeitura declarará aban‐
donado  o  imóvel  e  poderá  de‐
terminar  a  execução  de 
providências  pelos  órgãos 
competentes,  inclusive  a  de‐
molição.
O objetivo do requerimento 

que  será  apresentado  na  próxi‐
ma  semana  é  saber  do  Executi‐
vo  se  o  imóvel  em  questão 
pertence  ao  município  ou  a  al‐
guma entidade, a fim que provi‐
dências  sejam  tomadas  o  mais 
rápido  possível.  A  intenção  é 
que,  caso  seja  do  município,  o 
local  seja  destinado  a  outra  fi‐
nalidade,  beneficiando  morado‐
res do Parque Primavera.

Imóvel abandonado preocupa moradores 
do Parque Primavera
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Visando um melhor 

atendimento à popula‐

ção, a Secretaria Muni‐

cipal de Adminis- 

tração reorganizou os 

horários de atendi‐

mento da Prefeitura. A 

partir do dia 2 de mar‐

ço, os expedientes vari‐

am, conforme a 

necessidade de atendimento ao público. 

“Com essa medida, resguardarmos os di‐

reitos adquiridos dos servidores, a uma 

jornada de 6 horas, e também o atendi‐

mento à população, realizando um rodí‐

zio entre os servidores, nos locais onde 

há necessidade de um expediente maior”, 

informa Ana Alice de Souza, secretária de 

Administração e Gestão de Pessoas.

Con�ra os novos horários:

HORÁRIO 11:00 ÀS 18:00

Esportes

Turismo

Serviços Publicos

Planejamento

Obras

Administração

Defesa Social

Fazenda

Desenvolvimento 

Econômico e Traba‐

lho

HORÁRIO 11:00H ÀS 17:00H

Procon 

HORÁRIO 9:00 ÀS 17:00

Secretaria da Fazenda:

Dívida Ativa

Cadastro

Lançamento de Tributos

HORÁRIO 08:00 ÀS 18:00

Governo

Cultura

Promoção Social

Secretarias terão horário 
diferenciado de atendimento

Em  uma  vista  ao  bairro 
Santa Rosália, zona  leste da 
cidade,  o  vereador  Marcelo 
Heitor  da  Silva  (PSC)  rece‐
beu  reivindicações  de mora‐
dores  para  reforma  e 
manutenção  do  Estádio Mu‐
nicipal  Dr. Antônio Megale. 
Além  de  melhorias  no  ves‐
tiário  e  demais  instalações, 
a  comunidade  pede  limpeza 
e  capina  do  campo  de  fute‐
bol.  Na  próxima  semana,  o 
parlamentar  irá  apresentar 
um  requerimento  solicitan‐
do  informações  da  Prefeitu‐
ra  sobre  a  possibilidade  de 
atendimento à solicitação.
O  Estádio  Dr.  Antônio 

Megale  é  bastante  utilizado 
pelos moradores  daquela  re‐
gião. Além do campo de  fu‐
tebol,  a  população  conta, 
também,  com  uma  pista  de 
caminhada.  Segundo  o  ve‐
reador, a situação do local é 
precária  e  o  abandono  das 
dependências  tem  inviabili‐
zado  o  uso  do  espaço  pela 
comunidade.  “As  pessoas 
têm  muito  carinho  por 
aquele  espaço  de  lazer  e  as 
principais  reivindicações 
são  com  relação  ao  abando‐
no. Há bastante tempo não é 
feita  uma  manutenção,  as 
vidraças  estão  quebradas, 
muros  caídos  e  bastante  su‐
jeira por todo lado. Estamos 
buscando  junto  ao  Executi‐
vo  informações  sobre  a  pre‐
visão de melhorias, a fim de 
oferecer  mais  segurança 
àquela  comunidade”,  desta‐
cou.

Outra  reclamação  feita 
ao  legislador  foi  sobre  a 
permanência  no  local  de 
pessoas  em  situação  de  rua, 
principalmente  durante  a 
noite.  Para Marcelo,  a  falta 
de  um  vigia  e  o  fato  dos 
portões  ficarem abertos  têm 
contribuído  para  agravar  o 
problema.  “Usuários  de 
drogas  e  moradores  de  rua 
estão  dormindo  dentro  das 
dependências  e  isso  preocu‐
pa  toda  a  comunidade.  O 
portão já não fica mais tran‐
cado  à  noite  e  não  existe 
mais  um  vigia,  como  anti‐
gamente,  para  tomar  conta 
do  estádio.  Realmente,  são 
necessárias  providências”, 
enfatizou.
Por  fim,  a  pista  de  cami‐

nhada  não  vem  sendo  utili‐
zada  com  tanta  frequência 
pelos  moradores.  Marcelo 
explicou  que,  durante  a 
construção  da  Unidade  Bá‐
sica  de  Saúde  do  bairro,  a 
empresa  responsável  pela 
obra invadiu a área da pista, 
localizada  ao  redor  do  cam‐
po  de  futebol. Após  conclu‐
são  do  trabalho,  o  espaço 
não  recebeu  novo  recapea‐
mento,  o  que  acabou  invia‐
bilizando a  caminhada após 
os  dias  de  chuva,  devido  à 
quantidade de lama.
De  acordo  com  o  verea‐

dor,  a  expectativa  é  que  o 
Executivo  informe  à  Câma‐
ra,  através  do  requerimento 
que  será  encaminhado, 
quais ações podem ser reali‐
zadas de imediato.

No  início  de  fevereiro,  o 
vereador Mauro Ivan de Oli‐
veira  (PSB)  recebeu  reivin‐
dicações  de  moradores  para 
reforma  e  manutenção  do 
Bosque do Jardim Ipê, zona 
leste da cidade. O pedido foi 
encaminhado  ao  Executivo 
através de uma Indicação.
Além  da  pintura  da  qua‐

dra  de  esportes,  o  parlamen‐
tar  solicitou  à  Prefeitura    o 
conserto dos banheiros, uma 
vez que eles não são utiliza‐
dos devido às condições pre‐
cárias.  Os  brinquedos, 
segundo  o  vereador,  estão 
deteriorados e já formam en‐
tulhos, o que favorece o apa‐
recimento  de  animais 
peçonhentos.
A  revitalização  do  Bosque 

do  Jardim  Ipê é um pedido an‐
tigo  da  comunidade.  Mesmo 
com  o  abandono,  muitas  pes‐
soas  ainda  frequentam  o  espa‐
ço por se tratar de uma área de 
lazer do bairro. De acordo com 
Mauro  Ivan,  a  expectativa  é 
que  o  local  receba  melhorias 
em breve.  “Os moradores  utili‐
zam  o  local  para  caminhada, 
no  entanto  é  preciso  uma  lim‐
peza urgente. O campo de fute‐
bol  existente  está  com  as 
traves  danificadas  e  o  fontaná‐
rio está sem água, uma vez que 
os  encanamentos  foram  que‐
brados  por  vândalos.  Realmen‐
te,  a  situação  é  precária  e 
aguardamos  uma  posição  das 
secretarias  competentes”,  dis‐
se.

TRÂNSITO
Ainda  no  Jardim  Ipê,  o  ve‐

reador  pediu  à  Secretaria  Mu‐
nicipal  de  Defesa  Social  a 
implantação  de  uma  sinaliza‐

ç
ão  adequada  no  cruzamento 
das ruas Professora Elenice La‐
trônico  do  Lago  e  Fanny  de 
Carvalho Prata. Alguns  aciden‐
tes  já  ocorreram  no  local  por 
falta  de  segurança  no  trânsito. 
“Houve  acidente  com  vítima 
fatal  devido  à  inexistência  de 
um  semáforo  ou  outro  tipo  de 
sinalização.  É  um  local  que 
também  merece  uma  atenção 
especial”, declarou.

Mauro Ivan pede a revitalização 
do Bosque do Jardim Ipê

Travessa São José, 
ao lado do Hospital 

da Zona Leste

Divino

Compra e venda de 
materiais de demolição 
Azulejos e pisos fora de

 linha e antigos.

(35)99987-5083

Vereador busca informações  
sobre reforma do Megalão no 

Santa Rosália
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email: multpel_comercial@hotmail.com

Atendendo  pedidos  de 
diversos  moradores  que  re‐
clama  da  dificuldade  de 
atravessar  a  rua  Cel.  Virgí‐
lio  Silva,  no  cruzamento 
com  a  rua  Luzitânia,  o  ve‐
reador  Álvaro  Cagnani  en‐
caminhou  uma  indicação 
ao  secretário  de Defesa  So‐
cial,  Marcos  Sansão,  solici‐
tando  a  colocação  de  um 
equipamento  para  travessia 
de  pedestres  naquelas  ime‐
diações. "O problema é que 
os  carros,  motos  e  bicicle‐
tas  chegam  neste  cruza‐
mento  em  grande 
velocidade.  Além  disso,  a 
visibilidade  é  prejudicada 
pelas  curvas  e  declives  do 
local  que  é  muito  movi‐
mentado  e  tem  tráfego  in‐
tenso.  Com  tudo  isso,  fica 

muito perigoso  atravessar  a 
rua  por  lá.  Principalmente 
para  idosos,  crianças  e  pes‐
soas  com  problemas  de  lo‐
comoção. Vamos pedir para 
o  Demutran  colocar  uma 
travessia  elevada  no  local, 
o que vai dar mais seguran‐
ça  aos  pedestres  e  também 
aos  motoristas",  relatou  Ál‐
varo.

PROBLEMAS NA
 ANTIGA CRECHE DA 

IGREJINHA  
O  vereador  também  se 

mostrou preocupado  com o 
estado  de  abandono  da  an‐
tiga  creche Maria  do  Rosá‐
rio Bastos, no Charque. Por 
algum  tempo,  o  Demutran 
manteve  uma  oficina  no  lo‐
cal,  mas  logo  abandonou 
por não ser muito adequado 

para as finalidade. Então os 
antigos  problemas  de  uso 
por desocupados voltaram e 
isso  tem  gerado  muitas  re‐
clamações  e  preocupações 
de  quem  mora  nas  imedia‐
ções.  O  comerciante  Louri‐
val  "Tomate"  é  um  destes. 
Ele tem um bar por perto e 
sempre  vê  tais  pessoas  en‐
trando na área com atitudes 
muito suspeitas.
Álvaro  quer  que  a  Pre‐

feitura  encontre  um  bom 
uso  para  o  prédio.  Mas 
enquanto  isso não  aconte‐
ce, ele pede que o prédio 
seja  bem  cercado  e  prote‐
gido  contra  a  ação  de 
vândalos,  desocupados, 
maloqueiros,  usuários  de 
drogas  e  outros  tipos  sus‐
peitos..

O Procon de Poços realizou, 
durante os meses de janeiro e fe‐
vereiro, a operação “Preço Fixo”, 
voltada para concessionárias e 
estacionamentos de veículos e 
motocicletas semi-novos. A equi‐
pe do órgão de defesa do consu‐
midor visitou 32 
estabelecimentos de revenda de 
automóveis, dos quais 15 foram 
autuados na operação.

De acordo com a assessora ju‐
rídica, Fernanda Soares, a ação se 
deve ao grande número de recla‐
mações que o Procon vem rece‐

bendo sobre o setor, 
principalmente em relação aos 
preços dos veículos automotores.

“Como exemplo, podemos ci‐
tar a seguinte situação: um pos‐
sível comprador procurava o 
estacionamento e era informado 
de que o valor do carro era de R$ 
10 mil. Em seguida, outro consu‐
midor interessado recebia a in‐
formação de que o valor do 
mesmo carro era de R$ 12 mil, 
contrariando o Código de Defesa 
do Consumidor. A legislação ga‐
rante ao consumidor o direito de 

que todas as informações perti‐
nentes ao produto estejam visí‐
veis, inclusive no que concerne 
ao preço”, explica a assessora ju‐
rídica.

A operação fez com que os 
estabelecimentos irregulares 
passassem a cumprir o Código de 
Defesa do Consumidor, colocan‐
do à disposição as informações 
do veículo e o preço do mesmo. O 
Procon levou em conta principal‐
mente o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90), em 
especial os incisos III e IV do Arti‐
go 6º, que estabelecem que o 
consumidor tem direito à infor‐
mação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, 
com especi�cação correta de 
quantidade, características, com‐
posição, qualidade, tributos inci‐
dentes e preço e que o 
consumidor também deve ser 
protegido contra a publicidade 
enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desle‐
ais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas 
no fornecimento de produtos e 
serviços.

A operação foi baseada, ain‐
da, no Decreto Lei 5.903/2006, 
que determina que todo produto 
em área de livre circulação, como 
é o caso de veículos expostos à 
venda em estacionamentos e 
concessionárias, devem ter os 
preços visíveis ao consumidor.

Atendimento
Nos meses de janeiro e feve‐

reiro, além da operação “Preço 
Fixo”, o Procon de Poços realizou 
1.154 atendimentos. Foram 
abertos 95 processos administra‐
tivos e realizadas sete pesquisas 
de preços. O Procon de Poços 
funciona das 11h às 17h, na Per‐
nambuco, 562, Centro.

Dúvidas ou denúncias sobre 
práticas abusivas podem ser fei‐
tas pelo telefone 3697-2260 ou 
pelo email procon.pocosdecal‐
das@gmail.com. 

Parabenizamos a Tribuna 

da Zona Leste pelo seu 

16º aniversário!

Vereador

Procon fiscaliza venda em estacionamen‐
tos e concessionárias locais de veículos

O  jovem  vereador 
Gustavo  Bonafé  (PSDB) 
disse estar preocupado com 
a  elevação  dos  níveis  de 
poluição  em  diversas 
modalidades  e  o 
desrespeito  ao  Código  de 
Posturas  na  cidade. 
Principalmente  a  poluição 
sonora  e  a  visual,  que 
seguem  crescendo  sem 
nenhum  controle  por  parte 
dos  órgãos  responsáveis. 
São  muitas  as  reclamações 
dos  moradores, 
principalmente  da  área 
central  onde  a  ocorrência 
destes  fatos  é  bem  maior. 
"Obviamente,  o  nível  de 

ruídos  no  centro  é 
naturalmente maior. Só que 
um  incontável  e 
incontrolável  número  de 
carros  de  som  torna  isso 
ainda  pior.  Muitas  vezes  é 
impossível  de  se  falar  ao 
telefone ou com alguém ao 
lado. O  código  de Posturas 
proíbe  esta  transgressão, 
mas  pelo  visto,  não  está 

sendo  cumprido",  relata  o 
vereador  referindose ainda 
ao  crescimento  no  número 
de  outdoors  e  painéis 
publicitários  de  grande 
porte.    Para  ele,  isso 
contribui terrivelmente para 
a deterioração na qualidade 
de  vida  da  população  e 
piora na imagem da cidade. 
"Se nada for feito, isso aqui 
vai  virar  uma  bagunça", 
advertiu  Gustavo.  Ele  está 
estudando a  legislação e as 
normas  desta  área  para 
sugerir  medidas  para 
melhorara  a  qualidade  de 
vida  da  população  como 
um todo

Álvaro Cagnani pede mais um 
"traffic Calming" na Cel. Virgílio Silva

Vereador Gustavo Bonafé preocupado com a 
qualidade de vida na cidade
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Vereador Mauro Ivan

A  Câmara Municipal  da‐
rá  início  às  atividades  do 
Mês  da  Mulher  Trabalha‐
dora na próxima sextafeira 
(10),  às  20h,  com  uma  ses‐
são  especial  em  homena‐
gem  às  mulheres  indicadas 
pelos  vereadores.  Desde 
1994,  com  a  aprovação  da 
Resolução  n.  585,  o  Legis‐
lativo  promove  eventos  em 
comemoração à data.
Neste  ano,  foram  indica‐

das  pelos  vereadores:  Célia 
Maria  de  Souza,  Letícia 
Pascoal  Mantovani,  Raquel 
Mantovani,  Samanta  Cristi‐
na  Bonfá  Vieira,  Cleide 
Carvalho,  Nazaré  Rodri‐
gues  Silva,  Dalmoni  Lydi‐
jusse,  Maria  Desidéria, 
Neusa  Teixeira  de  Souza, 
Rosa  Helena  de  Freitas 
Gonçalves,  Marluce  Frison, 
Zélia  Gonçalves,  Meiriele 
Cristine  Alves  Maximino, 
Maria  Teresa  Amaral  e 
Evanilde  Ferreira  Fernan‐

des.
Além  da  homenagem, 

outras  atividades  estão  pro‐
gramadas durante o mês de 
março.  No  dia  17,  às 
19h30,  no plenário,  acon‐
tece  uma  palestra  com  o 
tema  “Políticas  Públicas 
para  as Mulheres  em Mi‐
nas  Gerais”,  com  a  sub‐
secretária  estadual  de 
Políticas  para  as  Mulhe‐
res,  Larissa Amorim  Bor‐

ges. 
A  exposição  de  qua‐

dros  “Mulheres:  Emo‐
ções,  Momentos  e 
Fases”,  do  artista  Luiz 
Mota, também é destaque 
do Mês da Mulher Traba‐
lhadora.  As  visitas  po‐
dem ser feitas a partir do 
dia 10, de segunda a sex‐
tafeira,  das  12h  às  18h, 
no  saguão  de  entrada  da 
Câmara.

Parabenizamos a equipe Tribuna 

da Zona Leste pelo 16º aniversário 

do jornal,  ensejando muito 

sucesso a todos os moradores de 

nossaa  progressista região!

Câmara realiza sessão especial em 

homenagem às mulheres
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Wilson Ribeiro
Há muito tempo viajando pe‐

la região para reportar o que 
acontece por ela, deu para perce‐
ber que a mão natureza foi gene‐
rosa com Caldas, proporcionando 
muitas coisas bonitas: suas mon‐
tanhas, cachoeiras, campos e 
principalmente, as mulheres. Por 
causa de uma feliz combinação 
da genética de seu povo e do te‐
lurismo (a relação entre os habi‐
tantes e a terra / solo do lugar), o 
resultado é que são geradas mu‐
lheres mais bonitas. Não sei dizer 
se o mesmo princípio se aplica 
aos homens, mas isso não vem ao 
caso.

Como se sabe, o Planalto de 
Poços de Caldas é uma das maio‐
res anomalias minerais alcalinas 
do mundo por causa da intensa 
atividade vulcânica que aqui 
existiu há milhões de ano. Seu 
solo é rico em importantes e ra‐
ros minerais, como urânio, tório, 
zircônio, alumínio, terras raras e 
muitos outros. Tudo isso, associa‐
do ao clima ameno de altitude 
torna a região propícia à geração 

de crianças saudáveis e bonitas. 
Somados estes fatores naturais à 
genética de populações europei‐
as, ameríndias e africanas, o re‐
sultado é fácil de se observar: as 
mulheres de Caldas são mais bo‐
nitas que suas congêneres de ou‐
tras paragens. Uma observação: 
obviamente, não é só nascer nes‐
te local para se ter beleza. Não é 
tão simples assim. Caso contrário, 
era só vir para cá e tudo estava 
resolvido. Tem que se observar os 
fatores socioeconômicos. Mas 
aqui a natureza ajuda bastante.

Numa homenagem ao Dia In‐
ternacional da Mulher, nada co‐
mo prestar homenagem a 
algumas das mais belas e talen‐
tosas mulheres de Caldas.

Pra começar, vamos destacar 
a vereadora Rita de Cássia Westin 
(sobrinha de minha saudosa tia 
Antonieta Westin). Com um olhar 
marcante como o de Betty Davis, 
Rita sempre teve um elevado e 
nobre altruísmo que a distinguia 
de outras moças. Ainda muito jo‐
vem, o desejo de ajudar o próxi‐
mo a fez ingressar na política e 

foi uma das vereadoras mais jo‐
vens da historia do município - 
talvez a mais jovem, Depois foi se 
aperfeiçoar seus conhecimentos 
e estudou Direito. Hoje é nova‐
mente vereadora, muito mais 
experiente e consistente e certa‐
mente terá um futuro muito bri‐
lhante pela frente.

Mais um exemplo de jovem 
caldense que se destaca pela be‐
leza e talento é a Dra. Rhanna 
Westin. Vinda de uma família 
onde a Medicina "está no san‐
gue", não poderia ser diferente: 
ainda muito novinha, se mudou 
para a valônica Itajubá para es‐
tudar Ciências Médicas e seguir a 
trilha de outros seus ancestrais, 
com destaque para o Dr. Ney. Ra‐
lou como todo estudante de Me‐
dicina rala, lendo aqueles livros 
enormes de Anatomia, Histolo‐
gia, Fisiologia, Hematologia e 
inúmeras outras "ias". Por anos e 
anos a �o. Mas o tempo passou e 
forjou uma das mais talentosas 
médicas de Caldas que já salvou 
muitas vidas e a todos bem aten‐
de, sem distinção.

E da enfermeira Jaqueline 
Barbosa, com sua áurea caridosa 
que inspira e expira alegria por 
todos os lados. Desde criancinha, 
sempre foi assim e gostava de 
ajudar as pessoas. Também muito 
novinha, foi estudar Enfermagem 
para aperfeiçoar seus talentos 
naturais e melhor aplicar seus 
dons, minorando o sofrimento 
destas pessoas justamente nos 
seus momentos mais difíceis. 
Simpatia, altruísmo e fraternida‐
de são suas marcas registradas e 
hoje ela (e muitas outras colegas 
de pro�ssão) representam a sen‐
sação de alívio para estas pesso‐
as.

Não poderia deixar para trás a 
Dra. Corina Camacho. Ainda qua‐
se adolescente os pais Hugo e 
Mara com o "coração na mão" 
quando deixou Caldas e foi estu‐
dar Medicina em Alfenas. Tam‐
bém muito caridosa e altruísta, 
se dedicou intensamente aos es‐
tudos desta ciência e se aprofun‐
dou numa das suas áreas mais 
complexa -  a mente humana e 
hoje é uma das mais conceitua‐

das especialistas em Psiquiatria, 
participando de congressos, se‐
minários e prestando consultorias 
e perícias à Justiça em diversas 
comarca. Mesmo assim, jamais 
deixa de lado a simpatia e simpli‐
cidade da juventude caldense.

E da nutricionista Betânia Lo‐
pes, que também muito novinha, 
deixou a segurança, o conforto e 
o aconchego do lar em São Pedro 
de Caldas e foi para a longínqua 
Ouro Preto, estudar Nutrição nu‐
ma das mais antigas e conceitua‐
das universidades do Brasil - a 
Universidade Federal de Ouro 
Preto. Pelas salas de aula da UFOP 
já passaram algumas das maiores 
personalidades do país e Betânia 
adquiriu um imenso "back‐
ground" nesta ciência e hoje au‐
xilia inúmeras pessoas a ter uma 
melhor qualidade de vida através 
da alimentação saudável e natu‐
ral. É uma das mais queridas em 
todas as cidades onde passa e 
tem uma incrível bonanimidade 
que a diferencia e a destaca.

E, para terminar, a Yasmin 
Manzano. Tão jovem e tão talen‐

tosa, é hoje uma das maiores ex‐
pressões musicais da Caldas. Dias 
desses, ostrei algumas interpre‐
tações a um amigo meu que hoje 
é tenor na OSESP - Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo 
e ele �cou encantado com o tim‐
bre da voz dela, comparando-a 
com algumas das melhores intér‐
pretes da atualidade, como Sissel 
Kirkyebo, Sarah Brigthman, Enya 
e Sinnead O'Connor. Realmente 
uma jovem e bela jóia rara que 
tem uma carreira brilhante pela 
frente e muitas alegrias transmi‐
tir através de sua melodiosa voz.

Não tem como falar sobre to‐
das belas mulheres de Caldas. 
Mas, através destas, uma home‐
nagem a todas as mulheres não 
só de cá, mas de todo o planeta.

Caldas: terra de mulheres bonitas e talentosas

VVeerreeaaddoorraa

MMaarriiaa  CCeeccíílliiaa  OOppiippaarrii  ((CCiiççaa  --  PPTT))  

CCOOMMUUNNIIDDAADDEE
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Veja mais ofertas: 35 98882-9624 / Sr. Marcio

DDIIVVEERRSSÃÃOO

CASA SÓ PARA CRISTÃOS
Um homem colocou um classi�cado no 
jornal: “Tenho casa para alugar: 
somente para cristãos”.
No dia seguinte apareceu um 
interessado. O dono da casa, um 
homem muito mal encarado, atendeu e 
disse:
- O que é que o senhor deseja?
- Quero alugar a sua casa. 
- Ok, ok! E qual o seu nome?
- Isaac Rosenberg!
- Não, não e não! Eu não alugo casa 
para judeus! O senhor não sabe ler? Não 
viu escrito no anúncio que é casa só 
para cristãos?
- Eu vi! E é verdade que sou judeu, mas 
também sou cristão…
Diz o senhorio:- Estás parvo ou quê? 
Pensas que sou estúpido? Não existe 
judeu cristão!
- Mas eu garanto-lhe que sou judeu e 
sou cristão…
- Ah, é?! Então vou fazer um teste para 
ver se você é mesmo cristão! – E 
começa o questionário – O que é que 
tem dentro da Igreja Católica?
- A sacristia … – responde o 
interessado.
- Mais o quê? – pergunta o senhorio.
- Tem o altar …. – responde o 
interessado.
- Mais o quê? – pergunta o senhorio.
- Tem o confessionário…. – responde 
o interessado.
- Jesus é �lho de quem? – pergunta o 
senhorio

- De José! – responde o interessado.
- E de quem mais? – pergunta o 
senhorio.
- De Maria… – responde o 
interessado.
- E onde Jesus nasceu? – pergunta o 
senhorio.
- Em Belém! – responde o interessado.
- Eu sei que foi em Belém! Eu quero 
saber do local, da casa! – pergunta o 
senhorio.
- Não era uma casa! Era um estábulo. – 
responde o interessado.
- E por que num estábulo? – pergunta 
o senhorio.
E, farto das perguntas, responde o 
interessado:
- Porque naquela época, já existia um 
�lho da p*ta igual a você, que não 
alugava casa para judeu…

VIVA HUGO CHAVES
Um menino regressa da escola cansado 
e faminto e pergunta à mãe:
- Mamã, que há de comer?
- Nada, meu �lho. – responde com 
tristeza a mãe.
O menino olha para o papagaio, que 
têm na gaiola, e pergunta:
- Mamã, porque não há papagaio com 
arroz?
- Porque não há arroz. – responde a 
mãe.
- E papagaio no forno? – pergunta o 
menino.
- Não há gás. – responde a mãe.
- E papagaio frito? – pergunta o 
menino.
- Não há azeite. – responde a mãe.
E o papagaio contentíssimo grita:
-Viva o socialismo. Viva Hugo Chaves. 
Viva Nicolas Maduro!!!

R$ 10,00

R$ 9,00

390 mm

Liquidação total para entrega do ponto
PNEUS DE CAMINHONETE A PARTIR DE R$ 50,00
Jogo de rodas  todas as medidas  a partir de R$ 140,00

Rodas de Liga Leve: R$ 300,00
Vários itens com preços inacreditáveis: 

calotas para liga leve, parafusos, Câmaras de ar - Acessórios

SOBRADINHO PNEUS
Rua Sebastião Tomaz de Oliveira, 55 - Santa Rosália



Poços de Caldas, Março de 2017   h   Nº 178Tribuna da Zona Leste10 16
Anos

SUL MÁQUINAS

( 3713-3902 * 9 8853-8597 / 99843-7133
E-Mail: rodrigo.sulmaquinas@yahoo.com

Rua Cel. Virgílio Silva 2880 Lj 1 -  Esq. com Jabaquara

Agora especializada na 
manutenção de 

ferramentas da famosa 
marca MAKITA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MÁQUINAS
Conserto de roçadeiras, motoserras e geradores

DISTRIBUIÇÃO DE RADIADORES E 
COLMÉIA NOVAS

RADIADORES APOLO

( 3714-4447
Rua Vereador João Siqueira Loiola, 19 - Campos Elíseos

SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 
EM GERAL 

A experiência garante 
a qualidade!

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 

(Vivo) 9 9709-9832 

AAnnuunncciiee  aaqquuii!!
Tem muita gente 

querendo comprar o 
que você tem para ven‐

der. Ou contratar o 
serviço que você 

presta!

99  99991111--99998877

Aposentadorias 
 Revisões ‐ Pensão Por 
Morte ‐ Auxílio Doença ‐ 
Contagem de Tempo de 

Contribuição ‐ Aposentadoria 
Rural ‐ Invalidez  ‐ Amparo 
ao deficiente e ao idoso  

Lima Aposentadorias

ROVILSON DE LIMA: 
Rua Luiz Duarte, 431 - Santa  Rosália

( 3713-6266  /  Cel. 9 8701-2384

Não deixe para 
amanhã se podes 
aposentar hoje!

OOffiicciinnaa  ddoo  FFaallaannttee
Reform� d� altofalant� e� gera�

3712-9982 * 9 8816-4688
9 9958-1419 * 9 9135-7537

Rua Campestre, 122 (Perto do Pampa)
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Marcelo Heitor da Silva
VVeerreeaaddoorraa  LLííggiiaa  PPooddeessttáá  ((DDEEMM))

WILSON RIBEIRO
Aos poucos,  a Av.  José 

Remígio  Prézia  vem  se 
transformando  no 
principal  eixo  automotivo 
de  Poços  de  Caldas.  Em 
breve,  deve  ultrapassar  a 
João  Pinheiro  que  até  a 
algum  tempo,  era  líder 
disparada  neste  quesito. 
Já  começa  com  a  Bull 
Lubrificantes,  que  é  a 
primeira  empresa  do 
ramo,  no  primeiro  imóvel 
do  trecho  (quando  ainda 
se  chama  Av.  Francisco 

Salles    a  Remígio  Prézia 
começa no trevo da igreja 
São Judas) e  termina com 
a  Saul  Veículos,  antes  do 
DER$.  Neste  trecho, 
dezenas  de  empresas  se 
dedicam  à  venda  de 
veículos,  peças  e  serviços 
automotivos  das  mais 
diversas naturezas.
A principal  justificativa 

é  que  a  avenida  é  a 
principal  entrada  da 
cidade  (para  quem  chega 
do  Sul  de  Minas,  Rio  de 
Janeiro  e  BH)  e  que  as 

cidades 
vizinhas  aqui 
buscam  tais 
produtos  e 
serviços. 
Uma  grande 
vantagem   
além  da 
facilidade  de 
estacioname
nto    cada 
vez  mais 
difícil  em 
outras áreas.

Dentro do segmento de 
revendedoras  de  veículos 
novos e  seminovos, quem 
se  destaca  é  a  Strada 
Veículos.  Inaugurada  em 
2009 pelo Maritaca e pela 
Mariah,  a  loja  cresceu 
bastante  nestes  últimos 
anos  e  hoje  é  uma  das 
mais  dinâmicas da  cidade. 
Supera  até  mesmo  as 
lojas  tidas  como 
"chiques"  na  João 
Pinheiro,  deixando  meio 
desnorteados  os  tais 
concorrentes  da  Zona 
Oeste  quem  ficam  sem 
entender direito.
Um amigo de Maritaca 

disse  que  o  segredo  está 
no  atendimento  e  no 
senso  de  oportunidade 
que  ele  tem  deste 
mercado  setorial  da 
cidade.  "Tem  muito 
empresário  da  João 
Pinheiro que pensa que só 
tem  freguês  chique,  mas 
na  hora  de  fechar  os 
melhores  negócios,  levam 

tinta.  Resultado:  prejú  no 
bolso  e  desnorteio  na 
cabeça.  E  assim  vão 
perdendo  mercado  e  os 
melhores  clientes", 
relatou  o  amigo.  E 
sapecou  ainda  que  a 
prolongada  crise  não 
trouxe  tantos  estragos 
para  ele.  E  é  verdade: 
neste  período,  ele 
ampliou  as  vendas  e 
aumentou  sua  loja,  tendo 

que  alugar  outras  áreas  já 
que  não  estava  cabendo 
tudo  na  loja  pioneira. 
Primeiro,  alugou  um 
galpão  do  engenheiro 
João  Menezes  (que  logo 
também  se  tornaria 
pequeno).  Agora,  por 
último,  alugou  o  ponto 
onde  antes  funcionava  a 
Center  Frio,  bem  em 
frente à sua loja.
"Para  quem  sabe 

trabalhar,  não  tem  crise 
não.  Enquanto  muitas 
lojas de carros  foram para 
o  beleléu,  o  Maritaca 
aumentou  as  suas.  Ao 
invés  de  ficar 
choramingando  por  causa 
da crise, ele viu nesta crise 
uma  solução  e  teve muito 
sucesso. Encontrou muitos 
novos  clientes  e  seu 
negócio  prosperou.  Já 
muitos  daqueles  que 

(35) 3721-6423

A verdadeira força não 

está nos músculos, mas sim 

na capacidade que as 

mulheres têm em fazer 

uma grande diferença 

para o mundo. 

Todas elas merecem 

respeito, hoje e sempre. 

Poços, março de 2017

Parabéns ao jornal Tribuna da Zona Leste pelo seu 16º 

aniversário. Afinal 16 anos é tempo suficiente para 

demonstrar a seriedade e compromisso com a comunidade.

Que por muito tempo continue a ser o meio de

informação das conquistas e avanços de toda a

população da Zona Leste!

SÃO OS VOTOS DO VEREADOR

Parabéns, 
Zona Leste!

Av. José Remígio Prézia se transforma no principal corredor automotivo da região
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Rua  Manoel de Freitas, 95 (ao lado da EE Edmundo Cardilo) - Chácara Alvorada

É a mania de cuidar bem de seu 

melhor amigo!

DISK ENTREGA

Rações e Petiscos

Roupas e acessórios

Produtos de higiene animal

Muitas outras novidades para o seu pet!

4141-1753

Promoção para o mês de Fevereiro:

às segundas e terça-feiras, desconto de 10% em todos 

serviços de banho!

9 9168-0288

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

CCOOMMUUNNIIIIDDAADDEE

O mais delicioso cardápio com o melhor atendimento.
Amplo estacionamento.

Acesso super fácil. 

Durante  o  primeiro  do‐
mingo  do  mês  de  março, 
maloqueiros ainda não iden
tificados  arrombaram  uma 
das  portas  de  entrada  da 
Escola Municipal Vicentina 
Massa,  entre  o  Jd.  Itama‐
raty  e  Chácara  Poços  de 
Caldas  e  vandalizaram  vá‐
rias  salas  de  aula.  Destruí‐
ram  cadeiras,  mesas  e 
outros móveis.  Jogaram  ter‐
ra  por  todos  locais  e  ainda 
escreveram  palavrões  e 

xingamentos  nas  paredes. 
Também  vandalizaram  o 
refeitório e a cozinha da es‐
cola  que  abriga  cerca  de 
150  alunos  que moram  nas 
redondezas.
De acordo com a Polícia 

Militar,  servidores  públicos, 
ao  chegarem  ao  local  pela 
manhã,  encontraram  a  es‐
cola  com  terra  e  produtos 
de  limpeza  espalhados  pelo 
chão,  vidros  quebrados  e 
paredes  pichadas,  além  de 

perceber  que  lâmpadas  ha‐
viam  sido  furtadas. Nos  ba‐
nheiros  os  vasos  foram 
entupidos  com  lixo. A  Polí‐
cia Civil  já  iniciou as inves‐
tigações  e  em breve  deverá 
chegar  aos  vândalo  malo‐
queiros  autores  deste  bár‐
baro  crime  que  prejudica 
toda a comunidade.
Por  causa  deste  ato  de 

vandalismo,  os  alunos  fica‐
ram  dois  dias  sem  aula, 
prejudicando o rendimento.

Maloqueiros vandalizam escola no Jd. Itamaraty

Vandalismo prejudi‐
cou  mais uma escola 

da Zona Leste


