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     Você não está mais sozinho

Frase da dona de casa Joana Mara, referindo-se ao tratamento recebido na Farmácia da Prefeitura.

“Ela disse que não tinha medicamento.
Ela queria que eu trocasse o

Pondera 20mg por Fluoxetina”
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GUERRA NO TRÂNSITO
Falta de sinalização na Comendador José Garcia provoca acidente envol-
vendo carro e moto. Tênis do motoboy ficou preso na ferragem do veículo.
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Jornalismo sério, dinâmico e comprometido com a verdade
 A Tribuna. Um jornal feito com alma
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Esperança e
confiança

QUEM MANDA?
O PARTIDO OU O ELEITO

A  crise de moralidade pública que avassala
esse País, nos tem possibilitado o retorno da
figura draconiana de Fernando Collor de

Melo, que de dedo em riste, os olhos com faísca de
fogo, numa mistura de ódio e rancor tem “vomitado”
suas mágoas contra seus detratores, usando para tan-
to, a sagrada tribuna do Senado, que deveria utilizar
para apresentar propostas de interesse do país; ouvi-
mos dizer em alto e bom som que está  “obrando”
sobre a cabeça do jornalista Roberto Pompeu de To-
ledo da  Revista “Veja”, demonstrando assim o eleva-
do nível de baixaria que acomete nosso Senado da
República, nesses tempos de gripe suína.

Até outro dia, este Senhor, que foi o mentor inte-
lectual do falecido Paulo César Farias que fez acor-
dos milionários com as doações de campanha em
troca de favores inconfessáveis do Palácio do Pla-
nalto na era do governo Collor, montando uma ver-
dadeira quadrilha de extorsão, bem similar aquela
instalada pelo mentores do “mensalão do PT”, tinha
o ex-presidente Fernando Collor seus direitos políti-
cos suspensos pelo STF,  em razão de sua desastrosa
atuação “política e moral” como presidente da re-
pública, pois além da corrupção instalada em seu
governo, meteu a mão no dinheiro do povo, confis-
cando os valores da poupança, causando instabili-
dade e desconfiança em todo o sistema financeiro.

Como as coisas mudam: Collor só chegou onde
chegou por causa de uma capa da revista Veja de
outrora, onde aparecia com o pomposo título de “O
Caçador de Marajás”, iniciando-se justamente ali,
com aquela reportagem a história de um dos maio-
res engodos políticos da república brasileira, e isso,
é bom que se lembre, pouco depois do traumático
regime de exceção dos Governos Militares. Naquela
época, a tal revista veja – que hoje já perdeu muito
de sua credibilidade jornalística, depois  que sabe-
se lá por quais motivos -imagina-se  -  colocou-se a
serviço do Sr. Daniel Dantas – era conveniente ao
“Marechal das Alagoas” em suas pretensões e ân-
sia de poder, o apoio da dita revista semanal; o res-
tante da história, todos sabemos: pelas mãos de seu
próprio irmão, falecido Pedro Collor,  que  revelou
na mesmíssima revista os desmandos e tráficos de
influência do Governo Fernando Collor,  deram-se
os primeiros passos para o impecheament  e do ex-
Presidente da república.

De oligarquia em oligarquia o Senhor das Ala-
goas, alia-se agora ao Senhor do Maranhão, e ten-
ta dar continuidade a desfaçatez política num País,
onde a opinião pública não é respeitada, nem o elei-
tor, nem as pessoas de bem, que diariamente são
agredidas com a afronta que se vê aos princípios
Constitucionais que deveriam reger as Instituições
de sustentação da democracia no Brasil. A cada dia
que passa fica mais difícil acreditar que sairemos do
fundo do poço. Lamentável, mais real.

mota-matos@hotmail.com

Oi cumpadi, o teu governo tá dum jeito que os cumpanhero tão achano
que jogaram o voto fora. Cadê as fábrica? Cadê os remédio? Cadê as

coisa que ocê prometeu sô? Dispois num chora. O povo qué sabê donde
é que tá aquela animação da campanha?

Horrível o atendimento da Farmácia Municipal.
Além da falta de medicamentos importantes,

os servidores não têm habilidade para tratar as
pessoas. A secretária precisa estar mais presente
nos setores mais problemáticos da área da saúde.

Mais uma vez constatamos a satisfação de
quem trafega pela Avenida Alberto Paciulli.
A Secretaria de Obras está fazendo um belo

serviço no local. O povo reconhece e aplaude
quando a administração realiza. Parabéns!

A democracia, dentro do sistema pluripartidarismo
somente sobreviverá com dignidade com o forta-
lecimento dos partidos. Hoje, salvo raríssimas ex-

ceções, o eleitor vota no partido por identificar-se com o
seu programa, mas a grande maioria vota mesmo é no
candidato. É naquele ser palpável que vai na sua casa
pedir humildemente o voto e encher você de promessas de
que as coisas vão mudar. É neste que o povo vota. Para a
grande maioria das pessoas pouco importa o partido,
pouco importa o que diz o programa da agremiação.

Hoje na verdade, os candidatos são mais importantes
que os partidos. Para chegar ao poder, os políticos mu-
dam de partido como quem muda de cueca, estão ali bus-
cando a facilidade para se eleger e com toda certeza para
as próximas eleições ainda vamos ver isto acontecer.

Mas como tudo que é extremo não é bom, tem também
um caso até raro na política do Brasil: o do PT, que con-
tinua sendo exageradamente maior que seus candidatos.
E um exemplo disto está aqui mesmo em nossa cidade onde
quem manda não é o prefeito e sim o Partido.

É só avaliar os cargos de confiança, pessoas que pou-
co relacionamento tinham com o prefeito eleito, pessoas
que evidentemente têm valor pessoal e profissional, mas
foram indicadas e buscadas fora dos limites de nossa ci-
dade, e olha que não são poucos. Tal situação além de
criar um mal estar na população, pode em primeiro mo-
mento apontar que os que moram aqui são incompeten-
tes. Um exemplo disto é na área da Educação. A prefeitu-
ra tem hoje mais de mil e trezentos servidores somente na
Secretaria de Educação e não é possível que em um uni-
verso deste não tenha alguém com competência para ser
Secretário(a) de Educação. Ou ainda, que mesmo tendo
aqui uma Faculdade de Direito, não exista nesta cidade
um profissional do Direito formado e trabalhando aqui,
que não reúna condições de ser o Procurador Geral do
Município. Evidente que não questionamos a qualifica-
ção dos ocupam atualmente os respectivos cargos, trata-
se apenas de uma citação a título de exemplo.

Então, aí está uma amostra do quanto o partido man-
da na vida do eleito. Se não é bom o eleito ser maior que
o partido que o acolheu, também não é bom o partido ser
tão influente na vida do político, que lhe roube o direito
há criatividade e da individualidade. Democracia forte é
um equilíbrio de forças onde os interesses do partido não
podem ser superiores aos interesses do governante e prin-
cipalmente dos governados.

Os oito meses de govermo Perugini mostram muito bem
quem é que manda em Pouso Alegre.

Enquanto existirmos é preciso manter ace
sa e flamejante a chama da esperança. A
esperança é uma das virtudes teologais

mais importante. Sem a esperança, o homem não vi-
sualiza perspectivas, não arquiteta, não constrói, li-
mita-se aos horizontes e marcos da cotidianidade.

Somos seres da esperança e para a esperança.
Não há que se confundir esperança com espera. É
comum ficar-se a espera e nada fazer para se con-
seguir o que se precisa, o que se quer.

A espera pode ser destrutiva, se aceita passiva-
mente, se aceita sem uma data limite para se cumprir
o estabelecido.

A esperança de que o mundo deve ser transfor-
mado, que dias melhores serão construídos, dá per-
manente ânimo a humanidade.

Aos que crêem é dada a virtude da esperança. O
homem que caminha conforme os princípios da fé e
que prática a caridade, jamais deixará de ter espe-
rança.

A fé é a certeza interna, mística, experencial, que
compõe a visão d’alma, de que a vida vence a morte
e de que a vida existirá indefinidamente sustentada
por sua “fonte” inesgotável.

A caridade é o amor que se efetiva concretamen-
te, em gestos de acolhida do outro na sua diferença,
em gestos de solidariedade, de ajuda respeitosa,
gestos que ultrapassam as meras aparências.

Nós temos esperança porque cremos. E para de-
monstrarmos que nossa fé não é morta praticamos a
caridade.

A crise permanente em que o mundo encontra-se
submerso é uma crise espiritual, repetimos.

Não se entendendo, não querendo se entender,
alheio a sua vocação cósmica, sem qualquer pers-
pectiva histórica, o homem volta-se para si e conso-
me, e se consome, tudo faz para consumir mais e
mais, até se consumir.

De criador da história transforma-se em objeto
de consumo e de estratégias de consumo. O traba-
lho que deveria servir a vida, serve para consumi-
la.

A crise espiritual faz eclodir a crise de valores.
A inversão e subversão dos valores transforma o
homem sujeito em homem objeto. Finda a esperan-
ça. Abole-se a fé. Para se libertar, o homem se torna
escravo de seus produtos e subprodutos. Sem cons-
ciência de si e do outro, sem a ética libertadora, su-
jeita-se e irmana-se como o grande rebanho dirigi-
do pelos ditames da submissão a-crítica.

*Donizetti Andrade é advogado e especialista em
Direito Público.

Se você está em dificul-
dade, seja ela financeira, do-
ença ou qualquer coisa, faça
isso durante 3 dias seguidos:
pegue um prato, acenda três
velas e coloque um pouco de
água e açúcar; coloque num
local mais alto que sua ca-
beça e ofereça aos três Anjos
Protetores (Gabriel, Rafael e
Miguel) e faça o pedido e em
três dias você alcançará a
graça. Publique no 3º dia e
observe o que acontece no
4º dia. Obrigado aos 3 Anjos
Protetores: Anjo Gabriel, Ra-
fael e Miguel. Pelas 3 graças
alcançadas.

 S.C.H.

SIMPATIA DOS TRÊS
ANJOS PROTETORES

Santíssima Virgem Maria,
rezar nove Ave Marias durante
nove dias. Fazer três pedidos,
sendo 2 difíceis e 1 impossível.
Publicar no nono dia, mesmo
sem fé e verá o que acontece.
Por uma graça alcançada.

                 M.L.

NOVENA
SANTÍSSIMA

VIRGEM MARIA

Salmo 38 - Três vezes ao dia
durante três dias. Faça três pe-
didos. Dois difícieis e um im-
possível, mesmo não acreditan-
do verá o que acontece. Publi-
car no quarto dia.              M.L.

LEIA O SALMO

“Eu sozinha não vou mudar o mundo.
Por isto eu convido o Povo de Pouso Alegre, se a  gente quiser

mudar, da para mudar aqui no final.”
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CONSULTÓRIO
 JURÍDICO

Vívian Paiva de Oliveira e Vinícius da Silva Gonçalves *Falso capitão do Exército
é preso em Pouso Alegre

TRIBUNA, UM JORNAL FEITO COM ALMA

LÉO NUNES

Agentes da 13ª Delegacia
Regional de Polícia Civil pren-
deram na manhã desta terça-
feira (11), Dalessandro Anto-
nio Xavier Filho, de 36 anos,
natural de Lorena/SP.

Os agentes Carlos Batan
e Abel Caetano, em diligência
pela Avenida Antônio da Cos-
ta Rios, no bairro São Geral-
do, se depararam com Dales-
sandro, que a princípio já vi-
nha sendo investigado por uso
de documento falsa.

Ao ser abordado, os poli-
ciais civis constataram que ele
portava uma identidade militar,
com um porta documentos do
Exército Brasileiro, em nome
de Samir Ezequiél da Rosa,
Capitão de Infantaria.

Em função disso, ele re-
cebeu voz de prisão por uso

de documento falso. Em se-
guida, os agentes se desloca-
ram até o Hotel Zé Maria, lo-
calizado na Avenida Perime-
tral, onde Dalessandro estava
hospedado com o nome do
Capitão de Infantaria, Ezequi-
él da Rosa.

No quarto onde estava
hospedado, os policiais encon-
traram duas camisetas camu-
fladas do Exército Brasileiro,
assim como uma camiseta pre-
ta da Infantaria, um abrigo de
cor preta, também daquelau-
nidade, um porta documento
do Exército Brasileiro e uma
identidade militar.

Em contato com a unida-
de do Exército, os policiais
constataram que a carteira de
identificação do Exército é ver-
dadeira e que a mesma possi-
velmente foi roubada, o mes-
mo ocorrendo com as roupas.

Dalessandro Antônio Xavier foi preso,
colocando um fim em sua falsa “carreira militar”

A carteira que era usada por Dalessandro
Xavier é verdadeira e deve ter sido furtadaO material apreendido no hotel onde estava hospedado

LÉO NUNES

Nesta terça-feira (11), por
volta das 10h30, policiais mili-
tares prenderam, na Rua Cor-
deiro Olímpio, no Bairro São
Geraldo, Leandro da Silva, de
24 anos (foto).

Ele foi abordado em atitu-
de suspeita durante Opearção
Antidrogas. Em seu poder, os
militares apreenderam 25 por-
ções prensadas de maconha
em uma touca, no interior da
bolsa que portava (abaixo).

Também foram apreendi-
dos com Leandro R$ 57,00 em
dinheiro e uma passagem de

TRAFICANTE É PRESO
COM MACONHA NO SG

ônibus. O traficante reside no
bairro São Sebastião, na cida-
de de Varginha, .

LÉO NUNES

Policiais militares suspei-
taram da atitude estranha de
Paulo Vitor de Paiva Filho, de
29 anos (foto), que transitava
na Rua Nei Noronha, no Bair-
ro São Geraldo, em plena luz
do dia desta terça-feira (11).

Diante das circunstâncias
ele foi abordado. Em seu po-
der os militares encontraram
três pedras de crack, além de
R$ 435,00 em dinheiro (foto
abaixo).

Ao ser questionado sobre
a procedência da droga, Pau-
lo Vitor relatou que havia ad-
quirido a droga de uma mulher,
chegando a indicar o local.
Durante vistoria, os militares
encontraram sob uma pedra,

PM APREENDE 43
PEDRAS DE CRACK

mais 39 pedras da droga.
Ao ser cumprida ordem

judicial para vistoriar a residên-
cia apontada por Vitor, foi en-
contrada em seu interior, a
importância de R$ 290,00 em
dinheiro.

Empresa com atuação em âmbito nacional, no ramo de informações comerciais e cadastrais,
seleciona empreendedor com conhecimento nas áreas:

Financeira, Crediticia (aprovação de crédito)
para atuar como sócio na região do Sul de Minas.

Os interessados deverão enviar curriculo para:
edinei333@hotmail.com

ou entrar em contato através dos telefones: (35) 8859-0059 ou (35) 8859-0061

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Conforme divulgado, pela vastidão que cir-
cunda o tema, esta semana e nas próximas subse-
qüentes falaremos acerca dos procedimentos re-
lacionados inventário e demais questões sobre su-
cessão hereditária.

01 – O que é sucessão testamentária?
R – É aquela que é concedida por ato de últi-

ma vontade através de testamento ou codicilo.

02 – O que é testamento?
R – Testamento é o ato, envolvido por certas

formalidades legais para sua validade, pelo qual
alguém dispõe, no todo ou em parte, de seu patri-
mônio para depois de sua morte, ou determina
providências de caráter pessoal ou familiar.

03 – O que é codicilo?
R – É uma forma de declaração de última von-

tade que se destina a disposições de pequeno va-
lor, tais como questões relativas ao enterro; mó-
veis, roupas ou jóias, de pouco valor etc. Impor-
tante esclarecer que o codicilo se diferencia do
testamento, haja vista que não existe forma para
sua validade, podendo se fazer por meio de um
documento informal, assim como uma simples car-
ta, datada e assinada.

04 – Posso dispor de todos os meus bens atra-
vés de testamento?

R – Depende. Existindo herdeiros necessári-
os, a parte que lhes cabe não poderá ser incluí-
da no testamento, salvo exceções legais.

05 – O testamento poderá ser modificado?
R – Por se enquadrar como declaração de

vontade e ser um ato de caráter personalíssimo,
o testador poderá modificá-lo; criar novo testa-
mento, revogando o anterior ou até mesmo can-
celá-lo.

06 – Meu sogro fez um testamento e anos de-
pois adquiriu mal de Alzheimer. O testamento feito
por ele terá validade?

R – Sim. Para validade do testamento será
levado em consideração as condições do testa-
dor no momento em que o mesmo foi confeccio-
nado. Desta forma, a incapacidade futura não
invalida o testamento.

07 – No caso de pessoa casada pela segunda
vez, quem terá direito à herança o primeiro ou o
segundo cônjuge?

R - O segundo cônjuge terá direito à herança
e concorrerá com os filhos se ele for casado no
regime da separação convencional, participação
final nos aqüestos ou comunhão parcial, neste
caso, desde que o autor da herança tenha deixa-
do bens particulares a serem partilhados.

08 - Filhos fora do casamento têm os mesmos
direitos à herança que os filhos legítimos?

R - Filhos são filhos. Pouco importa se foram
concebidos antes, durante ou depois do casamen-
to ou se são adotivos. A lei não faz diferença.
Isto está na Constituição Federal e no Código
Civil. Os filhos advindos ou não do casamento e
os adotados têm os mesmos direitos. São proibi-
das quaisquer designações discriminatórias re-
lativas à filiação.

Na próxima semana passaremos a responder
perguntas referentes à sucessão/testamento.

Dúvidas poderão ser encaminhadas à redação
através do endereço eletrônico
juridicotribuna@yahoo.com.br.

* Os responsáveis pela coluna, Drs.Vinícius da
Silva Gonçalves e Vívian Paiva de Oliveira, são
advogados e assessores jurídicos do Jornal A Tri-
buna. Contatos pelo endereço eletrônico acima.
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Mayra Abrahão
Pastoral FamiliarPastoral FamiliarPastoral FamiliarPastoral FamiliarPastoral Familiar

DestaqueDestaqueDestaqueDestaqueDestaque

AniversáriosAniversáriosAniversáriosAniversáriosAniversários

Um grande abraço ao amigo  Marcos
Fernando Luis, auxiliar de contabilidade

da Câmara Municipal, que brindou
idade nova segunda-feira (03).

A Casa de Orações de Pouso Alegre sediou no último final de semana (8 e 9), o II Encontro de Casais em 2ª União. O evento foi
promovido pela Pastoral Familiar da Paróquia do Bom Jesus e reuniu 28 casais em segundo matrimônio. Várias palestras foram

proferidas, entre elas  pelo Cônego Edson Oriolo e pelo padre Scudeler. A coordenação geral do encontro foi feita pelo casal Áurea e
Toninho e contou ainda com a a apresentação do casal Lúcia e João Antônio. Um final de semana marcado pela fé e união

Regina Marta, primeira dama do Jornal
A Tribuna, festejou idade nova na terça-

feira (11). Abraços de toda a equipe!

Felicidades e muito sucesso aos
acadêmicos em Direto: Rafael, Ana

Cristina  e Leandro Morais
(Presidente do DA Direito, que juntos
comemoraram os aniversários numa

festança só, no último sábado, (8).
Camila Ramos completou 6 aninhos, no
dia 21 de julho. A festa aconteceu no dia
25 de julho junto a amigos e familiares

 Um click no simpático casal : Ivani e
Benedito -proprietários da Farmácia

SãoFrancisco, em recente
acontencimento social.

Sucesso ao  músico Luiz Fernando Ribeiro
Martins, sem dúvida, orgulho dos pais
Ana Elisa e Vitor Raymundo Martins

O casal Sergio e Helena   ao lado de
Elizabeth Nery  em recente

acontecimeto social. Abraços!

Beijocas para as belas :
 Bárbara,Izadora e Bethania.

Chiquerrímas !

FlashesFlashesFlashesFlashesFlashes

Destaque para uma das mulheres mais bonitas de PA,
Karina Alves, que festejou seu aniversário dia primeiro
no Sítio do DA Direito ao lado de amigos e familiares.

Ministrando o seminário de Capacitação em Estatudo da Criança e do Adolescente em Pouso Alegre, nos dias 13
e 14, o advogado e procurador federal Edson Sêda e seu filho Ed Sêda, deu um show de competência e
interpretação no que se diz respeito ao ECA. Na foto: Edson e Ed Sêda no centro ladeado pelos atuais
conselheiros tutelares da cidade (esta Colunista, Maduca, Giovanna, Fábio Guerra e Cida Dimarzio).

“Devemos procurar

como fôssemos

encontrar, mas não

encontraremos nunca

se não indo

procurar sempre”.
Santo Agostinho
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No jornal A Tribuna, o
compromisso é  com a verdade

Servente de obras com suspeita de Gripe
Suína, registra queixa contra o Regional

LÉO NUNES

A redação do jornal A Tri-
buna recebeu, na manhã des-
ta segunda-feira (10), a visita
do servente de obras, Júlio
Cesar Aparecido de Souza
Clemente (foto), de 26 anos,
natural de Pouso Alegre, resi-
dente na Rua Piranguinho, 35,
no Bairro São João.

Tendo em mãos o Boletim
de Ocorrência nº 3229/09, na
Polícia Civil, Júlio Cesar alegou
que na manhã desta segunda-
feira, por volta das 7h40, este-
ve no HPS do Hospital Samuel
Libânio, pois segundo ele, apre-
sentava sintomas da Gripe
H1N1 (Gripe Suína).

Ainda segundo Júlio, ele
informou o caso ao porteiro,
que encontrava-se usando
uma máscara de proteção fa-
cial. “Ele se negou a me for-
necer uma máscara e ainda
indagou a uma atendente

sobre o procedimento e esta
lhe disse que o hospital for-
necia tal máscara para to-
dos os pacientes”, disse.

Júlio disse à reportagem
que mesmo com a informação
da atendente, o porteiro vol-
tou a se negar a lhe fornecer
a máscara. “Eu lhe disse que
iria tomar as providências
legais e ele me disse que eu
poderia chamar até o Cor-
po de Bombeiros”, contou
muito abatido.

Diante da situação, Júlio
recorreu até a 13ª DRPC,
onde registrou o BO.

Após relatar o fato à re-
portagem, Júlio deixou a reda-
ção, retornando cerca de uma
depois, afirmando que havia
retornado ao HPS, onde des-
ta vez foi aterndido pelos mé-
dicos e constatado de que seu
quadro não era da Gripe
H1N1. “Felizmente fui aten-
dido e constatado de que

não estou com a Gripe Suí-
na”, comentou.

Questionado se, diante de
ter sido atendido sua denún-
cia não seria mais veiculada,
Júlio afirmou que poderia pu-
blicar: “Este exemplo do mau
atendimento de um porteiro
deve ser um alerta para as

outras pessoas que procu-
ram o Hospital. Imagine se
eu realmente estivesse com
a Gripe Suína e ele não me
desse a máscara, como
ocorreu? Poderia causar
problemas para as outras
pessoas que lá se encontra-
vam” finalizou.

NOTÍCIAS POLICIAIS
DE SANTA RITA
DO SAPUCAÍ

Do Correspondente

Menores armados
assaltam residência

GIÁCOMO COSTANTI

Na noite da última sex-
ta-feira (7) a Polícia Militar
desta cidade foi acionada a
comparecer na Travessa
Crescêncio Ribeiro, 34, no
Bairro Maristela, onde esta-
ria ocorrendo um roubo a mão
armada no interior da resi-
dência de M.T.S., 38 anos,
S.R.T.S., 35 anos e M.R.T.S,
14 anos.

Segundo informações, o
assalto estava sendo feito por
quatro a cinco menores ar-
mados e que estes estavam
fugindo sentido a Rua Capi-
tão Vicente Ribeiro do Vale.

Durante rastreamento,
os policiais localizaram os
menores L.E.F., 17 anos, es-
tudante, R.S.G., 13 anos, es-
tudante e J.P.S.J. 15 anos, es-
tudante com roupas seme-
lhantes a dos autores do rou-
bo. Eles foram reconhecidos
pelas vítimas como sendo os
autores do roubo. Durante
busca pessoal nos menores,
foram encontrados  dois ce-
lulares.

Durante o assalto, os me-
nores usavam calça jeans,

blusa com capuz cor escu-
ra, sendo um magro,claro e
forte, outro usava toca de
cor escura, onde um deles
estava com um revólver ca-
libre 38.

Os menores amarram
as vítimas com fita adesiva
e vendaram seus olhos, onde
foram até o cofre da resi-
dência e roubaram a impor-
tância aproximada de R$
3.000,00 em dinheiro. Foram
roubadas das vítimas três
celulares e uma câmara fo-
tográfica.

A Polícia Militar locali-
zou em um terreno próximo
a residência uma sacola
plástica debaixo de uma
máquina de carregar, con-
tendo uma camiseta marca
Quik Silver na cor verde. Fo-
ram também recolhidas as
fitas adesivas usadas para
amarrar as vítimas.

Os menores infratores
foram apreendidos e condu-
zidos para a DP local junta-
mente com o material apre-
endido. O revólver utilizado
no assalto não foi encontra-
do e tampouco o dinheiro
roubado.

Assaltante de banco
é recapturado

GIÁCOMO COSTANTI

Os três homens que ar-
rombaram no sábado (1º), um
dos caixas eletrônicos da
agência do Unibanco em
Santa Rita do Sapucaí e que
foram presos logo após o as-
salto, conseguiram fugir da
cadeia local no final da noite
de terça-feira (4). Os três

homens serraram a grade do
banheiro, sairam pelo corre-
dor e pularam o telhado.

Uma intensa caçada foi
realizada pela polícia para
recapturar Daniel Lima Mar-
tins, Edmilton Marcial da Sil-
va e Antonio Coelho Dias.

Somente Antônio Coelho
foi recapturado pelas autori-
dades.

Assalto a comércio
no Bairro Maristela

GIÁCOMO COSTANTI

No último sábado (8), por
volta das 12h30, a Polícia Mi-
litar de Santa Rita do Sapucaí
compareceu no estabeleci-
mento comercial Vetagre, na
Rua Padre Victor, s/n, Bairro
Maristela, onde o proprietário
Luis Gonzaga Vilela, de 67
anos, relatou que havia alguns
clientes no local, quando en-
trou um homem com capace-
te de motocicleta cor preta na
cabeça, armado com um re-
vólver pequeno, cromado e
aparentando ser de calibre 22,
anunciando o assalto.

Muito agitado e falando
palavras ameaçadoras aos cli-
entes, o assaltante exigiu di-
nheiro ao proprietário, que lhe
entregou R$ 100,00 em di-
nheiro. Em seguida, o ladrão
roubou de J.L.V., de 65 anos,
contador, que também esta-
va no local, uma carteira de

bolso de cor preta, contendo
vários cartões de credito dos
bancos do Brasil e da CEF;
cartão das farmácias Droga-
sil e Americana; CPF; RG; ti-
tulo eleitor; uma folha de che-
que do Banco do Brasil; R$
250,00 em dinheiro e dois mo-
lhos de chaves.

O assaltante fugiu a pé do
local até uma rua paralela,
onde estava uma mulher de
pele morena, vestida com
uma blusa de cor preta e uma
blusa de cor clara tapando a
placa de uma motocicleta que
aguardava o assaltante. Uma
testemunha, cuja identidade
foi preservada, acompanhou
visualmente que a dupla se di-
rigiu até o bairro Jardim das
Palmeiras, não conseguindo
identificar o local exato.

A polícia realizou intenso-
rastreamento para localiza-
ção dos autores, porém o ca-
sal não foi localizado e preso.

DA REDAÇÃO

O Departamento Peniten-
ciário Federal (Depen) de-
terminou que os agentes peni-
tenciários usem máscaras para
evitar o contágio do vírus In-
fluenza A (H1N1) nas penite-
nicárias federais de segurança
máxima do país. As visitas aos
presos só serão autorizadas se
os visitantes estiverem com o
equipamento de proteção.

A portaria 157 foi aprova-
da na segunda-feira (10) e pu-
blicada nesta quarta-feira (12)
no “Diário Oficial” da União.
A medida foi adotada para
evitar o contágio da nova gri-
pe e garantir o bem-estar dos
presos, servidores, funcionári-
os e visitantes.

Segundo o texto, os agen-
tes que tiverem contato direto
com os presos e visitantes te-
rão de usar máscaras. No de-
correr dos procedimentos de
acesso às áreas de seguran-
ça, os visitantes deverão lavar
as mãos com água e sabão e
higienização com solução de
álcool 70% em local previa-
mente indicado pelo serviço de
saúde.

A medida ainda prevê que
o visitante ou advogado que
apresentar sintomas da nova
gripe deverá ser submetido a
avaliação feita por profissio-
nal de saúde da unidade, que
deverá manter cadastro dos
atendimentos.

O decreto exige ainda que
o servidor que apresentar al-
gum dos sintomas da nova gri-
pe procure o serviço de saúde
da unidade prisional.

Máscaras contra nova gripe são
obrigatórias em penitenciárias

Advogados e visitantes só terão acesso aos presos com o equipamento

SSSSSAÚDE PÚBLICAÚDE PÚBLICAÚDE PÚBLICAÚDE PÚBLICAÚDE PÚBLICAAAAA
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Sua
       Novela

NR. Os capítulos são de responsabilidade da emissora que transmite a novela.

15/08- SÁBADO

17/08 - SEGUNDA-FEIRA

19/08 - QUARTA-FEIRA

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO A EMISSORA
AINDA NÃO HAVIA DIVULGADO OS CAPÍTULOS DE

QUINTA (20/8) E SEXTA-FEIRA (21/8)

BRINCANDO DE ADMINISTRAR

ARTE, CULTURA & LAZER

Qual é o Show?!

Prefeitura reconhece erro e
prorroga vencimento do IPTU

DA REDAÇÃO

A atual administração vei-
culou na imprensa local, no úl-
timo final de semana, Decre-
to de número 3248/2009, assi-
nado dia 5 de agosto pelo pre-
feito Agnaldo Perugini e pelo
Chefe de Gabinete, Messias
Morais, informando a popula-
ção sobre a prorrogação da
data de vencimento da cota
única e também da primeira
parcela do IPTU e taxas des-
te ano, com vencimento em 15
de agosto de 2009.

Segundo o Decreto, a
Cota Única com 15% de des-
conto, assim como a primeira
parcela, que a princípio ven-
ceriam neste sábado (15), fo-
ram prorrogadas para o dia 25
de agosto (terça-feira).

AMADORISMO

Na edição 186, de 6 de
junho deste ano, A Tribuna
veiculou, em sua página 7,
matéria sob o título “Prefei-
tura poderá ter problemas
com IPTU”.

Naquela oportunidade, a
matéria enfocou várias ques-

População questiona mudanças na D. Nery

tões, tais como:
a) a administração esque-

ceu de fazer a licitação para
confecção e cobrança do
IPTU;

b) qual instituição finan-
ceira iria receber o imposto;

c) a confecção dos car-
nês, já que o Banco de Dados
do Município, ninguém sabia
se estava funcionando, visto
que o Grupo Sim não teria mais
contrato com o Município;

d) teria-se que testar se o
código de barras seria compa-
tível com outras instituições,
para que o imposto possa ser
pago em qualquer banco e fa-
zer a transferência para conta
do município em um banco ofi-

cial, caso o vencedor da licita-
ção seja um banco particular.

O TRIBUNA AVISOU

Ainda em junho, o Tribu-
na avisou:

“Tudo isto parece mui-
to simples para quem não
conhece os trâmites do ser-
viço público, mas a situa-
ção do IPTU de nossa ci-
dade nos parece um pouco
mais complicada que o des-
crito. Se os administradores
estão pensando na utiliza-
ção destes recursos para
breve, é bom colocar as bar-
bas de molho, pois os indi-
cativos mais otimistas apon-
tam para agosto ou setem-

bro e olhe lá”.
O Tribuna alertou ainda

que o carnê precisava chegar
às mãos dos contribuintes
com 30 dias antes do venci-
mento da primeira parcela,
conforme determina o Códi-
go Tributário.

Pois de nada adiantou o
alerta. Os administradores
amadores enviaram as guias
com atraso e agora, diante da
falta de conhecimento, foram
obrigados a reconhecer o erro
e prorrogar a data de venci-
mento da Cota Única e tam-
bém da primeira parcela do
IPTU.

Se eles lessem o Tribuna
nada disso teria ocorrido.

LÉO NUNES

Um panfleto, distribuído
na cidade, mostra a revolta da
população, comerciantes e
pessoas que residem na Rua
Dom Nery, com relação a pro-
posta de transformar aquele
rua em calçadão.

Segundo o panfleto, os
transtornos com esta mudan-
ça, seria desastrosa, pois o lo-
cal se transformaria em pas-
sagem de ladrões e trombadi-
nhas; parada de andarilhos e
usuários de drogas; banheiro
público ao ar livre, deixando
um cheiro horrível; perda de
uma via de acesso rápido a
hospitais e pronto socorros e
além de gerar prejuízo comer-
cial, pois as pessoas evitariam
transitar nesses locais.

NR. Mais uma vez a atual administração propõe-se a realizar mudanças na cidade sem ouvir os mais interessa-
dos: a população. Casos semelhantes já ocorreram, como a colocação de bloquetes próximo ao Clube de Campo
Pouso Alegre e a mudança do trânsito na Comendador José Garcia. Parece que o PT esqueceu da máxima de seu
partido que é a da democracia e da participação popular. O modo novo de governar do PT em Pouso Alegre nos faz
retroceder no tempo e lembrar das imposições ditatoriais, onde o povo tinha que “engolir” as decisões sem que
fossem ouvidos.

A companhia
de teatro e even-
tos “Em Palco”
apresenta nos
dias 15 e 16 de
agosto às 20h o
espetáculo de hu-
mor “Qual é o
Show” no Teatro
Municipal de
Pouso Alegre. O
mesmo espetáculo
foi apresentado
nos dias 18 e 19
de julho e obteve bons elogios da crítica.

“Qual é o Show” se destaca pelas caracte-
rísticas inovadoras que estão sendo utilizadas
pelas grandes companhias de espetáculos atu-
ais e também pela sátira extremada feita em cima
de programas de humor da TV brasileira.

Quem gosta de diversão e dar boas risadas
não pode deixar de ver esse engraçadíssimo es-
petáculo.

Le Bizarre

O Grupo Le Bizar-
re, do Conservatório
Estadual de Música de
Pouso Alegre, se apre-
senta no Teatro Coli-
seu, em Santos, SP,
nesta sexta-feira (14
de agosto) dentro da
Série Erudita - Proje-
to Sesi Música.O grupo leva para o palco um rico repertório
composto de música antiga, contemporânea e étnica.

O grande diferencial do grupo, criado há 17 anos, é apre-
sentar a música de caráter modal de forma didática, inserindo a
platéia no contexto musical de época, para tornar as composi-
ções compreensíveis e atraentes aos novos públicos.

Em suas apresentações, o Le Bizarre utiliza instrumentos
como flauta doce, instrumentos de corda, cravo, instrumentos
exóticos e percussões delicadas, além de vozes.

A coordenadora e regente do grupo é a flautista Marialba
Matos de Castro, professora do Conservatório e

da Faculdade Paulista de Arte, de São Paulo.
A produção do grupo em São Paulo é da jornalista Ana Be-

rado, da Anauá Cultura e Comunicação.

Nanda abre a porta para Gopal e pega a bandeja, impedindo
que o indiano entre no quarto de Yvone. Raul fica preocupado
com o fato de Gopal não ter conseguido flagrar Yvone. Ramiro
diz a Cadore que acredita que Raj seja cúmplice de Raul. Tônia
acusa Melissa de ser omissa em relação ao estado de saúde de
Tarso e a recrimina por não aceitar que o filho é esquizofrênico.
Yvone se oferece para ajudar Nanda a reunir o dinheiro exigido
por Mike e sugere que ela pague com suas joias. Hari diz a Puja
que se ela ganhar a eleição ele não precisará mais ficar longe
dos colegas da escola. Shivani combina com Bahuan de oferecer
um jantar para a equipe do filme indiano. Bahuan convida Chanti
e Ravi para o jantar. Gopal diz a Raul que conseguirá uma
chave para entrar no quarto de Yvone. Chanti pede para Ravi
não contar a Opash que a encontrou no Brasil.  Opash é indicado
como novo candidato para concorrer com Puja, e Shankar
tranquiliza a intocável dizendo acreditar em sua vitória. Surya se
passa por Maya e marca um encontro com a mãe de Shivani.
Gopal entrega para Raul a chave do quarto de Yvone.

Gopal prepara Raul para o encontro com Yvone e conta como
vão surpreender a moça. Raul diz a Gopal que só deixará o
Brasil depois que recuperar seu dinheiro e se encontrar com
Cadore. Raj revela a Maya que tem medo de perdê-la quando
pensa na previsão que Pandit fez no dia de seu casamento, que
ela traria muitas alegrias e muitas lágrimas para a sua vida.
Nanda conta para Haroldo que teve um caso e está sendo
chantageada. Haroldo reage à revelação e acaba com o
casamento. Nanda comunica a Yvone que revelou o caso a
Haroldo e que a negociação deverá ser feita diretamente com
ele. Silvia fica preocupada quando Júlia afirma que em pouco
tempo terá tudo de volta que perdeu para Ramiro. Aída pede a
Leinha que converse com Júlia e tente saber até que ponto a
amiga está envolvida com Beca. Nanda se surpreende com a
presença de Yvone no quarto de Mike e a vilã se justifica dizendo
que foi até lá à sua procura. Nanda ameaça Mike. Deva pede a
Manu para acompanhá-la na viagem até o Brasil para ir atrás de
Radesh e reaver o dinheiro do dote.

Mike sofre apenas um ferimento superficial e acusa Yvone de
não ter feito nada para evitar o acontecido. Nanda avisa a Haroldo
que atirou em Mike. Camila se despede de Aída e diz à mãe que
quer vê-la feliz. Opash procura Shankar para perguntar o que
ele sabe sobre Laksmi e acusa o brâmane de perseguir sua
família. Amithab vê Hari com o amuleto de sua família e acusa o
menino de ter pego o objeto na casa dos Anandas. Shankar
defende Hari de Opash e Amithab e parabeniza o garoto por não
contar que o presente foi dado por Anusha. Opash diz a Amithab
que vai denunciar a atitude de Hari em um comício. Yvone
aconselha Haroldo a pagar a quantia pedida por Mike e o
executivo não cede à chantagem. A mãe de Shivani confirma o
encontro com Surya pensando que está falando com Maya.
Silvia pede a ajuda de Tônia para procurar pistas no quarto de
Júlia e descobrir se ela está envolvida com a turma de Beca, mas
a irmã de Murilo não se sente à vontade com a situação.  Indra
diz a Raul que descobriu mais coisas sobre Yvone no computador,
deixando-o interessado. Cadore pede a Wal que faça um
levantamento das viagens internacionais de Raul. Gopal deixa o
celular na mesa de Wal e grava a conversa. Gopal fica assustado
quando vê que o celular não está mais na mesa, sem saber que
foi Eliseu que escondeu na gaveta de Wal. Deva encontra Mera,
a falsa mãe de Radesh, e obriga que ela revele o endereço do
noivo no Brasil. Raul liga para o celular de Gopal, Wal atende e
reconhece a voz do ex-patrão.

Wal fica assustada ao achar que ouviu a voz de Raul. Inês pede
a Melissa que convide Tônia para visitar Tarso. Deva conta a
Manu sobre o encontro que teve com a falsa mãe de Radesh. A
mãe de Shivani revela a Surya que sabe de toda verdade e, por
isso, tem preocupações pelo fato de Shivani ter se apaixonado
por Bahuan. Opash se prepara para o comício e leva o amuleto
para fazer a denúncia. Surya diz à mãe de Shivani que Niraj é
filho de Bahuan. Berê fala para Wal não contar a Ramiro que
ouviu a voz de Raul. Namit e Kori pensam em uma forma de
descobrir o endereço de Radesh no Brasil. Mike convida Chiara
para jantar em sua suíte e ela aceita. Yvone liga para o celular de
Mike, mas ele não atende. Murilo pede a Júlia que saia de sua
casa. Dario pede Aída em casamento. Maya percebe o olhar
ameaçador de Surya.

A Tribuna
Só aqui você fica por dentro das notícias locais

17/08 - SEGUNDA-FEIRA
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Na semana que vem tem mais. Até lá!

BOAS NOVAS Olho Vivo
By  Madhinbu

Tribuna: compromisso com a verdade

Tema de Lara: Certa vez, uma jovem do interior
de São Paulo pediu um carro ao pai. Foram meses
pedindo o carrinho, até que o pai decidiu presenteá-
la. Mas ela queria mais. Então, o pai lhe deu, além
do carrinho, duas toneladas de presentes por dia
para deixá-la feliz. E assim ficou durante 12 meses.
Sob o olhar crítico dos irmãos, o pai perguntou:
Que “Mauá” nisto?

Morte Suína: Erroneamente a manchete do jornal
da semana passada matou um porco. E as edições
esgotaram nas bancas. Imaginem se tivéssemos
matado um ser humano? Em tempo: a missa de 7º
Dia será neste sábado.

O Poliglota: Dezenas de pássaros verdes e centenas
de fofoqueiras de plantão deixaram a linha telefônica
do Tribuna congestionada nesta sexta-feira. Motivo:
levar ao conhecimento do público que a abertura
oficial da Feira das Nações, feita pelo chefe do
Executivo, foi uma feira literalmente. O homem
misturou comida, Deus, feira e idiomas. Ao final,
ninguém entendeu lhufas. Não tem jeito mesmo !

Poço Artesiano do Algodão: Segundo os pássaros
verdes o poço de água que abastece o CIEM do
Algodão virou coração de mãe. Dizem que ninguém
toma providência mesmo sabendo do problema e o
comentário é que tem muitas residências usufruindo
da mordomia. Olha gente, daqui a pouco não vai
ter água nem para as crianças da escola. Acorda
Perugini!

Kit Fofoca: Os tais kits que nós mostramos
recentemente e que uma autoridade disse que só
fazemos fofoca, foram distribuídos no CIEM da
Árvore Grande. Já no CIEM de Fátima os kits foram
retirados e enviados para a Prefeitura. Acabaram
com o estoque. Até que fim.

Sopa de Hospital: Quando você quer
desqualificar uma comida, você diz que ela está com
gosto de sopa de hospital, visto a ausência de
tempero e até de sal e gordura. Assim tem sido o
pronunciamento da maioria dos vereadores na
Câmara Municipal. Gosto de isopor, de sopa de
hospital, sem emoção e sem vontade. Parece até
que estão ali obrigados. Tá louco.

Fogueira de Vaidades: Até o mais simples dos
pousoalegrenses já está cantando o resultado das
eleições para deputado estadual. Aqui em Pouso
Alegre ninguém se elegerá, porque a vaidade é muito
grande e preferem um atrapalhar o outro que ceder
a vez. A cidade só perde com estes políticos fominha.

Esgoto Entupido. Na Avenida Tenente Anisio o
esgoto está fervendo a mais de 20 dias sem
providências da COPASA. O interessante é que
neste final de semana, bem perto do local,estará
acontecendo a tradicional Feira das Nações. Cada
um tem de dar sua contribuição.Vamos lá COPASA.

O IP  do  Computador: Ainda tem gente que acha
que a internet é lugar de se esconder atrás de
pseudônimo e com nomes falsos. Realmente o Zé
Simão leu o Tribuna, mas o e-mail que tenta nos
agredir pelo erro na nossa manchete, saiu do
computador do  gabinete do vereador Raphael
Prado.Otal silvamarquesleonardo61@gmail.com
Tem gente usando computador da Câmara para ser
valente, coisa feia.

A Melhor Homenagem: A melhor homenagem que
a municipalidade poderia ter feito à Faculdade de
Direito com toda certeza seria ter nomeado um
Procurador Geral que tivesse sido formado aqui e
preferencialmente que aqui estivesse atuando na
área do Direito. Sabemos da capacidade do atual
Procurador, mas que a Faculdade tomou uma
rasteira da atual administração, isto tomou.

Sem Papel Higiênico: Tem coisas nesta
administração petista que não dá mesmo para
acreditar. As aulas voltaram e não tem papel higiênico
para as crianças. Álcool gel é luxo demais. Para
ninguém ficar em dúvida quanto ao local isto
aconteceu no CIEM de Fátima. Depois a Penélope
charmosa se aborrece com as críticas.

A Sujeira Continua: Andando pelas ruas principais
da cidade qualquer um percebe que não existe
varrição. Não se vê um gari, mas lixo não falta. A
cidade está com cara de fim de mandato, muita
sujeira e pouca limpeza.

GABRIEL PENNA

O que você prioriza na
carreira hoje? Remuneração,
visibilidade, desafio ou quali-
dade de vida? A resposta para
essas perguntas começa, mui-
tas vezes, pela cidade em que
você decide morar. Hoje, tra-
balhar em um grande centro
ainda pode trazer mais proje-
ção profissional ou um salário
melhor, mas sem dúvida esses
benefícios vêm em detrimen-
to da qualidade de vida. Para
escolher o que faz mais senti-
do para você, é fundamental
conhecer as oportunidades e
as limitações que cada região
oferece.

Para ajudá-lo nessa análi-
se, a revista VOCÊ S/A apre-
sentou a oitava edição da pes-
quisa exclusiva “As 100 Me-
lhores Cidades para Fazer Car-
reira”, coordenada pelo profes-
sor Moisés Balassiano, da Fun-
dação Getulio Vargas do Rio de
Janeiro (FGV-RJ). O levanta-
mento avalia as cidades de

Pouso Alegre está entre as 100
melhores cidades para trabalhar

acordo com três indicadores:
educação, vigor econômico e
serviços de saúde.

São Paulo se manteve em
primeiro lugar no ranking ge-
ral pelo oitavo ano consecuti-
vo. Mas o estudo também
mostra a força de polos eco-
nômicos regionais e das cida-
des médias, que têm criado
boas alternativas de carreira
para profissionais qualificados.
Setores como varejo, constru-
ção civil, tecnologia e petró-
leo e gás se destacam em meio
à crise e criam oportunidades
também fora dos grandes cen-
tros.

Na região Sudeste, principal-
mente, as cidades médias têm
ganhado cada vez mais impor-
tância e se consolidado como al-
ternativa às líderes - porém, já
saturadas - São Paulo (1ª) e Rio
de Janeiro (2ª). Na região, o
grande destaque é Barueri, que
saltou da 16ª posição em 2008
para o 4ª lugar geral graças ao
vigor econômico.

No Rio de Janeiro, Macaé

Cidade encontra-se em 89º lugar no
ranking das 100 melhores cidades do

país, superando, no Sul de Minas,
 Poços de Caldas e Vaginha

(9ª), com 190.000 habitantes,
cresceu 600% na última déca-
da, movida pela indústria de
petróleo e gás. Há oportunida-
des, principalmente, para enge-
nheiros, técnicos e profissionais
de áreas administrativas, como
jurídico e financeiro.

CENTRO-OESTE

O destaque do Centro-
Oeste mais uma vez foi Bra-
sília (8ª), onde a geração de
oportunidades é puxada pela
indústria da construção civil.
A previsão é que no ano que
vem o mercado imobiliário da
capital federal se torne o se-
gundo maior do Brasil - atrás
apenas de São Paulo.

NORTE

No Norte, o turismo se
desenvolve e gera oportunida-
des em Manaus (22ª). Muito
admirada por suas belezas na-
turais, mas ainda pouco estru-
turada para receber visitantes,
a Amazônia assiste a um boom
de investimentos na rede hote-
leira. Grandes grupos interna-
cionais, como Accor, Blue Tree
e Intercontinental, estão cons-
truindo novas unidades na re-
gião. A escolha de Manaus
como uma das sedes da Copa
do Mundo de 2014 promete
acelerar essa expansão.

SUL

Na região Sul, Curitiba
(10ª) e Florianópolis (14ª), as-
sistem à expansão da indús-
tria de tecnologia, que atraves-
sou bem a crise em razão da
alta demanda do mercado in-
terno. Na capital paranaense,
a Positivo Informática, uma
das principais fabricantes de
computadores do país, am-
pliou sua produção após um
início de ano difícil.  Em Flori-
pa, a estimativa é que o fatu-
ramento do setor aumente
20% este ano.

Já em Porto Alegre (7ª),
líder do ranking no Sul, o va-
rejo e a construção civil são
os setores mais promissores.

NORDESTE

O aumento da renda e do

consumo nas classes mais bai-
xas estimula a indústria e o
varejo no Nordeste. Isso vale
para as principais capitais da
região, como Recife (12ª) e
Salvador (15ª). Na capital bai-
ana, a estrutura de shopping
centers cresceu 60% em dois
anos, com ampliação e aber-
tura de novos centros de com-
pra. Com isso, aumentou a
procura por profi ssionais com
experiência gerencial.

ENTENDA A PESQUISA

Coordenada pelo profes-
sor Moisés Balassiano, da
Fundação Getulio Vargas
(FGV/RJ), a pesquisa analisou
127 cidades, considerando os
municípios mais populosos e
com maiores depósitos bancá-
rios à vista. Uma vez feita
essa triagem, as cidades são
avaliadas com base nos indi-
cadores educação, vigor eco-
nômico e saúde.

O item educação é o de
maior peso na pesquisa e con-
sidera o número de cursos de
graduação, de mestrado e de
doutorado, além do número de
graduados. São avaliados tam-
bém o PIB municipal, divulga-
do pelo IBGE em 2006, e a
infraestrutura de serviços de
saúde.

Pouso Alegre
Na região Sudeste, mais

precisamente em Minas Ge-
rais, a cidade de Pouso Ale-
gre se destaca em 89º lugar.

No Estado, Pouso Alegre
é a 8ª cidade, perdendo ape-
nas para a capital Belo Hori-
zonte (6ª), Juiz de Fora (33ª),
Uberlândia (41ª), Betim (42ª),
Uberaba (65ª), Ipatinga (72ª)
e Montes Claros (85ª).

No ranking das 100 Cida-
des da Revista Você S/A, Pou-
so Alegre está na frente de
Contagem,. que está na 98ª
colocação.

As cidades polos da região,
como Poços de Caldas, Vargi-
nha, Santa Rita do Sapucaí e
Três Corações, não aparecem
na relação das 100 cidades des-
tacadas pela revista.

(Fonte: Revista Você S/A)

Ilustração: Tato Araújo
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Mão na Massa
O espaço mais

delicioso do Tribuna

Polpetones recheado

MAL AMAL AMAL AMAL AMAL ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO

Ingredientes
· 300 g de coxão mole moído
· 300 g de pernil de porco moído
· 100 g de bacon sem couro moído
· 1 cebola grande ralada
· ½ colher (sobremesa) de alho moído
· 2 xícaras de pão sovado triturado ou ralado
· 1 ovo inteiro
· Noz-moscada ralada, sal e pimenta a gosto
· Farinha de trigo, farinha de rosca e ovos
         batidos para empanar

Recheio:
· Fatias de presunto e mussarela
· Molho de tomates:
· 1 xícara (café) de azeite de oliva
· 1 colher (sobremesa) de alho amassado
· 1 colher (sobremesa) de orégano
· 1 kg de tomates frescos pelados e moídos
· 1 colher (sobremesa) de açúcar
· 2 cubos de caldo de galinha
· ½ xícara (chá) de vinho tinto seco
· Folhas de manjericão fresco a gosto

Modo de Preparo
Polpetones:
Misture as carnes com o bacon moído e o restante
dos ingredientes, deixe descansar por no mínimo 2
horas  Faça 2 bifes redondos na palma das mãos e
recheie com 1 fatia de presunto e 1 de mussarela
dobradas em 4 partes Passe pela farinha de trigo,
depois nos ovos e farinha de rosca, repita essa ope-
ração mais uma vez Frite em óleo abundante e quente
(fritar até dourar, o restante do cozimento do polpe-
tone acabará acontecendo no forno) A acomode em
um refratário, cubra com molho de tomates, e cada
um deles com fatias de mussarela, salpique tudo com
orégano Os polpetones devem ficar com 10 cm de
diâmetro mais ou menos, e com 2,5 a 3 cm de altura
Para facilitar molhe a palma das mãos com água
para não grudar e facilitar o acabamento
- Leve ao forno por mais ou menos 40 minutos
Molho de tomates:
Fritar o alho no azeite, acrescente o orégano e em
seguida o restante dos ingredientes, exceto o vinho
Deixar cozinhar em fogo baixo por aproximadamen-
te 45 minutos  Adicione o vinho e desligue assim que
ferver novamente, coloque as folhas de manjericão
fresco e está pronto para ser utilizado

A população convive diariamente com notícias de furtos,
assaltos, tráfico de drogas e prostituição. Para evitar ou pelo
menos, amenizar estas questões, foi implantado na Praça João
Pinheiro, o Centro Integrado de Defesa Social. Só que para
o leitor do Tribuna, que encaminhou a foto ao lado, o prédio
virou enfeite da praça, pois o mesmo vive fechado. Diz ele
no e-mail: “logo a praça voltará a ser palco de pedintes e
usuários de drogas”. E ele está certo.

Você é o Fotógrafo
Leitores registram flagrantes na cidade

CONTINUA TUDO ERRADO

DA REDAÇÃO

Que o atendimento da Far-
mácia da Prefeitura virou um
caos isto todo mundo já está
sabendo. Além de não ter re-
médio o contribuinte ainda so-
fre com a falta de explicação
por parte de alguns servidores
que trabalham lá.

O episódio mais marcan-
te aconteceu o dia 4 de agos-
to, ocasião em que Joana Mara
Borges esteve na Farmácia
para apanhar medicamento
para sua mãe e, segundo ela,
foi mal tratada pelas funcio-
nárias Márcia Toledo e Mar-
celo. Diante deste aconteci-
mento, Joana registrou um
Boletim de Ocorrência que le-
vou o número 3154/09.

A reportagem do jornal A
Tribuna esteve em contato
com Joana Mara, filha da pa-
ciente Maria Antônia Borges,
e a mesma se manifestou de-
cepcionada com o atendimen-
to que recebeu na farmácia do
Município quando lá esteve
para apanhar medicamento,
sendo mal atendida: “embora
já tenha decisão judicial
para o fornecimento do me-
dicamento para minha mãe,
ainda assim os remédios que
retiro a vários anos continu-
am faltando frequentemen-
te. Além deste problema ain-
da temos que aturar o pés-
simo atendimento da  servi-
dora Márcia Toledo e Mar-
cela” afirmou Joana Mara.

A verdade é que quando

uma pessoa busca o medica-
mento na farmácia do municí-
pio, está vivendo um momen-
to de fragilidade de sua saúde
ou de um ente querido, e quan-
do recebe a notícia que a far-
mácia não tem o medicamen-
to é realmente algo desespe-
rador. Pior ainda fica quando
além de não ter o medicamen-
to também ainda vem um
atendimento abaixo da média.
E isto as pessoas estão se
queixando. Mais uma vez está
aí a prova inequívoca de que
o povo não está satisfeito com
os serviços da área da saúde
de Pouso Alegre. A Secretá-
ria de Saúde vem a cada se-
mana demonstrando que o
cargo é muito para ela, o povo
queixa, a saúde continua sen-

do o grande tendão de Aqui-
les da administração e o pre-
feito não vê ou teima em não
fazer as mudanças que a po-
pulação precisa.

Joana Mara foi buscar na
farmácia os seguintes medica-
mentos: Prolopa HBS – Pon-
dera 20 mg e que a funcioná-
ria sugeriu que este último fos-
se substituído pelo Fluoxetina.

Imaginem um servidor de
farmácia municipal sugerindo
mudança de medicamento.
Isto é de uma total irrespon-
sabilidade, e é destas coisas
que a Secretária de Saúde
deveria tomar providências e
por ausência total de chefia é
que a saúde está tão mal ava-
liada. A cada semana uma no-
vidade nesta área.

“Ela disse que
não tinha o

medicamento.
Ela queria que
eu trocasse o

Pondera 20mg por
Fluoxetina”.

Um leitor nos encaminhou esta semana uma foto que a prin-
cípio parece ser uma cratera lunar. Mas não é. Em uma rua do
Bairro Colina, um bueiro sem tampa já provocou um acidente,
quando uma criança caiu na cratera, quer dizer, no buraco. O
mesmo não tem tampa e ninguém toma providências.

(Joana Mara)

Recadinho parRecadinho parRecadinho parRecadinho parRecadinho para o Prea o Prea o Prea o Prea o Prefffffeitoeitoeitoeitoeito
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“ESTÓRIAS
DO

MANDU”
                                                 por Eduardo (Didu) Toledo

“Os donos de Pouso Alegre”

Eduardo (Didu) Toledo –  Advogado, poeta,
escritor e historiador, é Presidente Nacional

da União Brasileira de Trovadores.

No início dos anos 80 do século XIX, Pouso
Alegre ainda vivia de seus primeiros passos, seus
limites e seus sonhos.

Em seu bucolismo, era uma cidade com me-
nos de 5 mil habitantes, sendo que 60% deles mo-
ravam na zona rural.

Aos domingos, todos se entrelaçavam, do mer-
cado até o largo da Matriz, onde, às 10 horas,
era celebrada a missa dominical.

Nesses tempos, após passadas 4 décadas do
assassinato do Senador José Bento, seu grande
líder espiritual e político de então, a cidade co-
meçava a prenunciar e reverenciar uma nova li-
derança, desta feita no campo político e cultu-
ral: Eduardo Carlos Vilhena do Amaral, jovem
professor e advogado, que, poucos anos após,
se tornaria no fulgurante e lendário Senador
Amaral, a mais proeminente figura da história de
nossa terra, o primeiro e único filho de Pouso
Alegre a governar o Estado de Minas Gerais.

Nesses temos, a cidade era comandada por 4
irmãos: os famosos FERRAZ DA LUZ, oriundos
de uma família que contribuiu sobremaneira para
edificação dos caminhos a serem trilhados pelos
futuros dirigentes da abençoada terra do Man-
du.

Como Prefeito, lá estava Urbano Dias Ferraz
da Luz, que realizou, em quase dez anos, uma ad-
ministração digna e plena de realizações.

Como Juiz de Direito, tinha-se Adalberto Dias
Ferraz da Luz, um exemplo de honra na aplica-
ção da justiça.

Como Delegado, estava Júlio Dias Ferraz da
Luz, o então guardião e defensor da sociedade
pouso-alegrense.

Como redator e proprietário do único jornal
da época, “O SAPUCAHY”, Antônio Dias Ferraz
da Luz, firmando a cultura, as letras e a impren-
sa que valem à pena ser amadas.

Foi um tempo maiúsculo de Pouso Alegre,
onde o poder era exercido, em sua plenitude, de
maneira imperial, com justiça, galhardia, hones-
tidade e competência por membros de uma única
família: os “FERRAZ DA LUZ”  ! ! !

A partir desta edição, A Tribuna abre mais um espaço
para o leitor e morador de nossa cidade: “Boca no Trom-
bone”. As queixas poderão ser feitas através do nosso te-
lefone (3423-8375) ou ainda através do e-mail
tribunaredacao@yahoo.com.br. Lembramos que as de-
núncias ou queixas somente serão veiculadas se houver iden-
tificação do telefone ou do e-mail. Os nomes serão preser-
vados.

BOLSA DE ESTUDOS
“Meu filho ganhou a bolsa de estudos da Prefeitu-

ra, mas até o momento não ocorreu o crédito. Em con-
tato com a Univás, de onde é aluno, a secretaria infor-
mou que a Prefeitura até o momento não fez contato ou
forneceu informações sobre o procedimento dos crédi-
tos dos bolsistas. A impressão que tenho é que a Prefei-
tura não está muito preocupada com os alunos bolsis-
tas, e sim com outros interesses escusos”.

GRIPE SUÍNA
“Tenho uma sobrinha que estuda na Escola Dom Otá-

vio. Apesar da intensa campanha de higienização con-
tra a Gripe H1N1 que está sendo realizada em todo o
país, a escola não possuia nesta segunda-feira (10) ne-
nhum sabonete para os alunos. Liguei para a escola e lá
me informaram que ainda iam providenciar. Até quando
esta indiferença coma saúde de nossa cidade vai conti-
nuar?”

DOM NERY
“O comentário de que a Rua Dom Nery pode se

transformar em calçadão é um absurdo. Mais uma vez
seremos obrigadas a baixar a cabeça e aceitar deci-
sões arbitrárias desta administração. Na Prefeitura nin-
guém nos questiona, através de pesquisa, se os mora-
dores e comerciantes são favoráveis a esta ou aquela
mudança. Não perguntam se haverá transtornos. Virou
uma adminstração do tipo - faço e acabou. Lamentável
!

CADÊ MEU ALVARÁ?
“Estou construindo minha casa a cerca de dois me-

ses. A mais ou menos um mês paguei a taxa obrigatória,
um pouco mais de R$ 170,00. Todos os documentos fo-
ram entregues ao Departamento de Obra da Prefeitu-
ra. Estou aguardando o Alvará mas até agora nada.
Os fiscais da Prefeitura, que estão cumprindo seu pa-
pel, já estiveram na obra por três vezes, me notifican-
do. Já fui várias vezes na Secretaria de Obras solicitar
o maldito Alvará, mas else dizem que “está em proces-
so”. Eita processo demorado. Dois meses para liberar?”
Já parei a obra para evitar ser multado”.

GUERRA NO TRÂNSITO
Falta de planejamento
provoca mais um
acidente nas
ruas da cidade
Falta de visibilidade por parte dos motoristas que
cruzam a Rua Comendador José Garcia em direção a
Monsenhor Dutra, vindo da Rua Silvestre Ferraz, foi a
causa do acidente. Violência da colisão deixou tênis
do motoboy preso nas ferragens do veículo (ao lado).

Léo Nunes

O jornal A Tribuna já vei-
culou por diversas vezes a
questão de veículos estaciona-
dos em transversais e em lo-
cais que tiram a visibilidade dos
motoristas. É comum ver na
cidade carros estacionados
nas esquinas, obrigando os mo-
toristas a colocarem seus car-
ros quase que no meio da pis-
ta para saber se devem ou não
prosseguir.

Um destes casos aconte-
ce no cruzamento da Rua Co-
mendador José Garcia com
as ruas Silvestre Ferraz e
Monsenhor Dutra. Quem des-
ce a Silvestre Ferraz e preten-
de seguir para a Monsenhor
Dutra, é obrigado a colocar
seu carro quase que no meio
da pista da Comendador, já que
exatamente na esquina, de-
fronte a uma lanchonete, há
sempre carros estacionados,
tirando a visibilidade.

Prova disso aconteceu
nesta sexta-feira (14). O veí-
culo Fiat Brava, cor cinza, pla-
cas GXU 5273, seguia da Rua
Silvestre Ferraz para a Rua
Monsenhor Dutra. Em função
de haver um carro estaciona-
do no lado direito da Comen-
dador, o condutor do Fiat foi
obrigado a adiantar o veículo
para ver se havia condição de
seguir.

No momento em que
avançou o veículo, colidiu vio-
lentamente com uma moto pla-
ca HHD 6722, que descia a
Comendador, atirando seu con-
dutor, de nome Elias, funcioná-
rio da Disk Cooper Motos, a

Visão de quem desce a Silvestre Ferraz para cruzar a Comenador José Garcia é
prejudicada, pois veículos estacionam e tiram a visibilidade dos motoristas

Com a colisão, a moto de Elias foi atirada a cerca de 12 metros. Ele foi conduzido para
Hospital Regional Samuel Libânio pela equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros

cerca de cinco metros de dis-
tância e a moto um pouco mais
distante. O trânsito ficou con-
gestionado no local até a che-
gada de uma guarnição do Cor-
po de Bombeiros, que condu-
ziu Elias para o HPS com su-
posta fratura no pé direito.

A força da colisão foi tão
forte que o tênis do motoboy
ficou preso nas ferragens pró-
ximo a placa dianteira.

No local, comerciantes e
moradores voltaram a criticar
a falta de sinalização naquele
local, já que, segundo eles, não

ocorre um maior número de
acidentes devido aos próprios
motoristas. “O que precisava
era a Prefeitura colocar uma
placa de “Proibido Estacio-
nar” naquele local, pois é
impossível cruzar a Comen-
dador”, disse um morador.

DA REDAÇÃO

A polícia está investigando
uma tentativa de homicídio
ocorrida no início da madruga-
da do último sábado (8), na
Rua João Sabino de Azevedo,
no Bairro São Geraldo. A víti-
ma, a catadora de materiais
recicláveis, Roseane Pereira,
de 30 anos, foi atingida com oito
facadas próximo a sua casa.

Os policiais militares
quando chegaram ao local,
encontraram Roseane caída
ao solo e toda ensanguentada,
próxima a sua residência.

Oito facadas na
catadora de papel

reciclável
Roseane apresentava oito

perfurações provenientes de
faca, sendo seis no pescoço,
uma no tórax e outra no olho.
Ela foi conduzida em estado
grave para o Pronto Socorro
do Hospital Regional Samuel
Libânio, permanecendo inter-
nada na sala de emergência.

Segundos os policiais,
mesmo estando algumas pes-
soas presentes no local do cri-
me, ninguém soube dar infor-
mações sobre o ocorrido e
tampouco quem teria sido o
autor da tentativa de homicí-
dio contra Roseane.

Motorista é agredido
e roubado na
porta de casa

DA REDAÇÃO

Três elementos, aparen-
tando ser adolescentes, agre-
diram e assaltaram nesta quin-
ta-feira (13), um motorista na
porta de sua residência, loca-
lizada na Rua Eduardo Souza
Gouveia, no Bairro Jardim
Olímpico.

Segundo o motorista,
D.L.S., de 44 anos, ele che-
gou na sua residência e após
abrir o portão de sua garagem,
preparava-se para entrar com
o veículo, quando foi surpre-
endido por três homens. “Um

Eu já sei!

  A assinatura ANUAL

é de 13 meses

e o preço é só de

R$50.

Para você que gosta

de  Pouso Alegre

O Jornal A Tribuna

tem uma oferta

especial

Jornal A Tribuna Compromisso com 
a verdade

deles me agarrou pelo pes-
coço, me retirando do veí-
culo, enquanto os outros
dois roubaram de minha car-
teira que estava sobre o con-
solo do carro, a importân-
cia de R$ 450,00 em dinhei-
ro”, disse o motorista.

Ele ainda foi obrigado a
acompanhar os assaltantes a
pé até as proximidades do Gi-
násio Poliesportivo Rosão,
onde foi liberado e o trio fugi
em direção ao Estádio do
Manduzão.

O motorista sofreu arra-
nhos no pescoço.
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LOTE COMERCIAL NO SAÚ-
DE.RUA JOSÉ PINTO DE CAR-
VALHO. DESCRIÇÃO: TERRENO
COM 300 METROS
QUADRADOS.

LOTE NO SÃO CARLOS. RUA
FRANCISCA C. SILVÉRIA S/N
DESCRIÇÃO: OTIMO LOTE PARA
COMERCIO

GALPÃO NO FÁTIMA III. RUA
PROFESSORA ANGELA P.
SOUZA. DESCRIÇÃO: SALÃO
COM 140 METROS QUADRA-
DOS COM WC SOCIAL.

GALPÃO NO MORUMBI. RUA
MARIA JOSÉ CAMPANELLA,
DESCRIÇÃO: GALPÃO COM WC
SOCIAL (PÉ DIREITO DE 5
METROS)

PONTO COMERCIAL NO SÃO
GERALDO. AVENIDA VER.
ANTONIO DA COSTA RIOS.
DESCRIÇÃO: SALAO COM ÁREA
DE 300 METROS QUA-DRADOS,
MESANINO C/ ÁREA DE 300
METROS QUADRADOS E
TERRAÇO C/ÁREA  300 METROS
QUADRADOS

GALPÃO NO COSTA RIOS. RUA
PAULINO PEREIRA DA SILVA.
DESCRIÇÃO: 2000 METROS DE
CONSTRUÇÃO, 700 METROS
QUADRADOS DE CONS-
TRUÇÃO, 02 WC SOCIAIS,
SALA DE REFEITÓRIO,
CÔMODO DE 60 METROS
PARA DEPÓSITO.

PONTO COMERCIAL NO TIJUCA
AV. TIRADENTES. DESCRIÇÃO:
SALÃO C/ ÁREA DE 80 METROS
QUADRADOS COM WC SOCIAL.

PONTO COMERCIAL NO
COSTA RIOS. RUA ADOLFO DE
PAULA ANDRADE.
DESCRIÇÃO: SALAO COM
APROXIMADAMENTE 250
MTS. QUADRADOS,
MESANINO DE 30 MTS.
QUADRADOS, 02 W.C.

PONTO COMERCIAL NO SAO
CRISTOVAO.  AV. PREF. OLAVO
GOMES DE OLIVEIRA, DES-
CRIÇÃO: SALAO COM 110
METROS C/ COZINHA E 2 W.C

GALPÃO COMERCIAL NO
CRUZEIRO.AV.PREFEITO
OLAVO GOMES DE OLIVEIRA.
DES-CRIÇÃO: GALPAO COM
320 METROS E TERRENO DE
384 METROS

GALPAO COMERCIAL NO SAO
CARLOS. AV. PREFEITO OLAVO
GOMES DE OLIVEIRA,
DESCRIÇÃO: GALPÃO COM
180 METROS

SALAS COMERCIAIS NO CEN-
TRO. RUA AFONSINA GUIMA-
RAES COBRA, DESCRIÇÃO: 7
SALAS PARA A REA DE SAÚDE
COM OPCAO DE INTERLIGAR
2 OU 3 SALAS (COM ESTACIO-
NAMENTO PRÓPRIO)

LOJA NO CENTRO RUA
SILVIANO BRANDÃO.
DESCRIÇÃO: OTIMO SALÃO
COMERCIAL C/ WC SOCIAL

LOTE COMERCIAL NO
CENTRO. AVENIDA VICENTE
SIMÕES, (AO LADO DO BAR
PILEQUINHO)

PONTO COMERCIAL NO
CENTRO. RUA SILVIANO
BRANDÃO, DESCRIÇÃO:
SALÃO C/APROXIMADAME-
TE 60 METROS QUADRADOS

SALA COMERCIAL NO
CENTRO. RUA SILVIANO
BRANDÃO, DESCRIÇÃO:
OTIMAS SALAS COMERCIAIS

PONTO COMERCIAL NO N. S.
APARECIDA. RUA CEL.
JOAQUIM R. DUARTE,
DESCRIÇÃO: SALAO COM ÁREA
DE 50 METROS QUADRADOS
COM WC SOCIAL.

GALPÃO NO SÃO CARLOS.
AVENIDA PREFEITO OLAVO
GOMES DE OLIVEIRA, DES-
CRIÇÃO: GALPÃO COM 1200
METROS QUADRADOS.

GALPÃO NO SÃO CARLOS.
AVENIDA PREFEITO OLAVO
GOMES DE OLIVEIRA.
DESCRIÇÃO: GALPÃO COM
300 METROS COM
ESCRITÓRIO E WC SOCIAL

GALPÃO NO SÃO CARLOS.
AVENIDA PREFEITO OLAVO
GOMES DE OLIVEIRA. DES-
CRIÇÃO: GALPÃO COM 1.200
METROS QUADRADOS COM
05 WC SOCIAIS, COZINHA,
DESPENSA, DUAS
SACADAS.

SALAS NO CENTRO. PRAÇA
JOÃO PINHEIRO. DESCRIÇÃO:
DUAS SALAS COMERCIAIS

GALPÃO NO SÃO GERALDO.
AVENIDA VER. ANTONIO DA
COSTA RIOS. DESCRIÇÃO:
SALÃO COM ÁREA DE 300
METROS, MESANINO COM
ÁREA DE 300 METROS,
TERRAÇO COM 300 METROS.

GALPÃO NO IPIRANGA. BR 459
(EM FRENTE À IGREJA).
ÓTIMO GALPÃO COMERCIAL.

SALAS COMERCIAIS NO
CENTRO. AV. DUQUE DE
CAXIAS.

ALUGUEL

OfOfOfOfOfererererertttttas de Imóveisas de Imóveisas de Imóveisas de Imóveisas de Imóveis
Ministério da Saúde adia

vacinação contra pólio por
causa da nova gripe

Pessoas com qualquer gripe deve evitar
ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.

· Apto Centro - Cel. José Inácio - 03
qtos (01 ste), sala, cozinha, banheiro, la-
vanderia e garagem, R$ 750,00.

· Apto Jd. Satelite - Rua Benedito So-
ares - 02 qtos (01 ste), sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e garagem, R$ 700,00.

· Casa Santa Luzia - R. Paris - 02
Quartos, sala, copa, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem, R$ 500,00.

· Casa Saúde - R. Cel Evaristo Wal-
detário - 02 Quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e quintal, R$
400,00.

· Apto Jd. Mariosa - Av. Pref. Olavo
G. de Oliveira - 02 qtos, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e garagem, R$ 450,00.

· Apto Novo Jd. Guanabara - R. Ma-
noelita de Barros Cobra - 03 Quartos (01
ste), sala, cozinha, banheiro, lavanderia, gar
p/ 02 carros e elevador, R$ 800,00.

· Cômodo Comercial Belo Horizonte -
R. João Mendonça - 25 m² com banheiro, R$
290,00.

· Apto Centro Rua Dr. Samuel Libânio -
03 qtos, sala, copa, cozinha, 02 banheiros, área
de serviço e garagem, R$ 1.000,00.

· Apto Comercial Centro Av. Duque de
Caxias - 03 qtos (01 ste) com arm. 02 sa-
las, cozinha com arm. banheiro, despensa
área de serviço e terraço com wc, R$
2.500,00.

· Sala Comercial Centro - Av. Duque

de Caxias - 45 m² com banheiro, R$
590,00.

· Loja Comercial Centro - R. Afonso
Pena - 30 m² com banheiro, R$ 1.000,00.

· Apto Jd. Mariosa - Av. Pref. Olavo
G. de Oliveira - 03 Quartos (01 ste), sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem, R$
490,00.

· Apto Comercial Centro - R. Afonso
Pena - 03 qtos, 02 salas, cozinha, 02 ba-
nheiros e área de serviço, R$ 1.300,00.

· Casa Faisqueira R. Mariana Oliveira
Fernandes - 02 qtos, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e quintal, R$ 300,00.

· Casa São Geraldo Av. Antonio da Cos-
ta Rios - 03 qtos, sala, cozinha, banheiro, área
de serviço, quintal e garagem, R$ 480,00.

· Apto Centro - Ed. J.C Barros - 03
qtos c/ armário embutido (01 ste c/ closet e
hidro), sala, copa, coz c/ arm, wc, lavand,
despensa e garagem, R$ 1.290,00.

· Comodo Comercial Jd. Olimpico - Av.
Jose Agripino Rios - 230 m² com 02 banhei-
ros e sobre loja, R$ 1.000,00.

· Barracão Comercial Cidade Jardim -
Rod. BR 459 (Trevo da cidade jardim) - 300
m² c/ banheiro, cozinha e patio p/ estaciona-
mento, R$ 2.500,00.

· Barracão São Fernando - Em frente a
Bloquel - Br. 459 - 300 m² c/ escritório, wc
feminino e masculino, vestiário e plataforma
p/ carga e descarga, R$ 3.500,00.

O Ministério da Saúde
anunciou nesta quinta-feira
(13) que a segunda etapa da
campanha de vacinação con-
tra a poliomielite foi adiada do
dia 22 de agosto para o dia 19
de setembro. Segundo o órgão,
a medida pretende evitar uma
sobrecarga ainda maior nos
serviços básicos de saúde, que,
no momento, estão voltados
para o atendimento a pacien-
tes com a nova gripe.

De acordo com o ministé-
rio, a alteração na data não vai
comprometer o “efeito prote-
tor” da vacina dada na primei-
ra etapa, também não vai com-
prometer a saúde das crianças
e tampouco vai aumentar o ris-

Segunda dose da vacina será distribuída no dia 19 de setembro.
Órgão diz que adiamento não afetará saúde das crianças.

VVVVVacinaacinaacinaacinaacina

co de contaminação pela do-
ença. O órgão diz, em nota, que
espera uma redução gradativa
no número de casos da Influ-
enza A(H1N1) com o fim do
inverno. Assim, a vacinação
contra a pólio poderá ser feita
“sem qualquer prejuízo.”

A vacina é oferecida gra-
tuitamente pelo Sistema Úni-
co de Saúde e está disponível
nos postos de saúde durante
todo o ano. Pelo calendário de
vacinação, bebês devem ser
vacinados aos dois, quatro e
seis meses, com um reforço
aos 15 meses de vida. Mes-
mo assim, as crianças meno-
res de cinco anos devem to-
mar anualmente as duas do-

ses distribuídas na campanha
nacional de vacinação.

As mães das crianças que
não tomaram as doses de ro-
tina previstas no calendário
devem procurar os postos de
saúde na data indicada no car-
tão de vacinação. Quem pre-
cisa tomar o reforço deve es-
perar até o dia 19 de setem-
bro.

As autoridades de saúde
esperam vacinar, na segunda
etapa, aproximadamente 14,7
milhões de crianças -95% de
todas com menos de cinco
anos de idade. Serão cerca de
115 mil postos de vacinação.
A primeira etapa aconteceu no
dia 20 de junho.

VENDO CHÁCARA
COM 6.000 METROS QUADRADOS A 14 KM

DE POUSO ALEGRE E A 300 METROS
DA RODOVIA FERNÃO DIAS.

VALOR: R$ 12.000,00

TRATAR COM HUGO
CEL. (35) 9844-8778

Edição 196.pmd 14/8/2009, 20:0110



 Pouso Alegre, 15 a 21 de agosto de 2009  A Tribuna - Página 11

Quem disseQuem disseQuem disseQuem disseQuem disse
o quê .o quê .o quê .o quê .o quê ...........

Promessas foram feitas, caras e bocas também, até ensairam
gestos. Só que agora o prefeito só sai quando a obra já esta em

andamento. Enquanto isto o Monte Azul esta lá
abandonado.Será que les se lembram onde fica o Monte Azul.

Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca
com um lenço, preferencialmente descartável.

“Durante a campanha as promessas que foram
feitas de coisas do executivo, foram promessas

que não foram promessas, que não foram
feitas de uma forma correta.”

(Vereador Teixerinha)

O IPTU E O LIXO IPTU E O LIXO IPTU E O LIXO IPTU E O LIXO IPTU E O LIXOOOOO

Dr. Gustavo de Andrade
Cirurgião Dentista

CRO - MG 24559

Rua Silviano Brandão, 426 - Sala 14 - Centro
Pouso Alegre/MG - Fones: 3425-1436 / 9807-4112

ODONTOLOGIA ESTÉTICA
APARELHOS FIXOS E MÓVEIS

ADULTOS E CRIANÇAS

Massagista - Esteticista - Design de Sobrancelha
Manicure - Pedicure - Depilação e Dia da Noiva

Rua Evaristo Valdetário, 430 - Sto. Antônio Tel: (35) 3421-2320

DA REDAÇÃO

A rodada de segunda-fei-
ra (10) da Taça EPTV de Fut-
sal do Sul de Minas Gerais,
definiu mais 13 classificados
para a próxima fase da com-
petição.

Pouso Alegre, com a vi-

Tomás de Aquino 4 x 1 Cás-
sia.

As equipes que perderam
estão desclassificadas da
competição.

Nesta quinta-feira (13),
foram realizadas mais cinco
partidas, completando a III
fase IV da 20ª Taça EPTV de

Taça EPTV de Futsal: mais 13
equipes estão na próxima fase

tória de 3 x 1 sobre Itajubá, é
uma destas quipes. Confira os
resultados e as equipes que se
classificaram (em negrito).
Caxambu 5 x 1 São Louren-
ço; Estiva 3 x 0 Carmo da
Cachoeira; Guaxupé 2 x 1
Muzambinho; Lavras 9 x 1
São Gonçalo do Sapucaí e São

Futsal.
Os resultados e cidades

classificadas foram:
Alfenas x Poços de Caldas;
Baependi x Areado; Concei-
ção dos Ouros x Cambuí; San-
to Antônio do Amparo x Con-
ceição do Rio Verde e Três
Pontas x Fama.

Prefeitura cobra coleta
mas não oferece condições

LÉO NUNES

Esta é a situação  enfren-
tada pelos moradores do Con-
junto Habitacional Dr. Custó-
dio Ribeiro,próximo ao bairro
Colina Verde. Eles receberam,
na última semana, o carne do
IPTU. Nele, além do valor do
imposto e do expediente, a
cobrança da Coleta de Lixo no
valor de R$ 45,70.

Um grupo de moradores
da Rua Tenente Callai esteve
esta semana na redação do
Tribuna. Além de cobrarem
da atual administração melho-
rias para o bairro e também
para as ruas de acesso (sem
calçamento e meio fio, eles
não contam com os coletores
de lixo, já que o local é ina-
cessível para os caminhões de
lixo da cidade.

“Para depositarmos nos-
so lixo doméstico, somos
obrigados a caminhar mais
de 500 metros até a trans-
versal, onde existe um cole-
tor”, reclama uma moradora
que está grávida de 9 meses.

Outro morador, indignado,
não questiona a cobrança, des-
de que haja a contra-partida
da Prefeitura: “Não me im-
porto em pagar o imposto,
mas esses R$ 45,70 não são
condizentes com a condição

em que vivemos no conjun-
to. Já solicitamos por diver-
sas que a Prefeitura resolva
o problema de calçamento e
também de coletores, mas
eles sequer dão respostas”,
disse.

Um dos moradores con-
tou que certa ocasião uma
moradora passou mal e os
Bombeiros foram acionados-
para atendê-la, mas não con-
seguiu: “O carro dos Bom-
beiros quando chegou, ficou
preso na lama e foi preciso
um guincho ser chamado
para socorrer o veículo. É
o final do mundo”, enfatizou
ironicamente.

Devido a falta de chuvas,
os moradores convivem com
muita poeira no Loteamento
Custódio Ribeiro II: “Aqui é
oito ou oitenta. Se chove, a
gente não consegue chegar
ou sair de casa; quando
não chove, é poeira para
todos os lados”, lamentou a
moradora.

FOTOS:
Acima, fac simile da co-

brança da coleta de lixo do
morador da Rua Tenente
Callai; centro e abaixo, a Rua
Tenente Callai: quem encon-
trar um coletor de lixo ganha
um prêmio do Tribuna (uma
assinatura anual).

Tijuca está na semi-final da
4ª Taça Sest Senat de Futsal

LÉO NUNES

A equipe de Futsal do Ti-
juca está na fase semi-final da
4ª Taça Sest Senat de Futsal,
que está sendo realizada na
quadra do Sest/Senat.

Para chegar até esta fase,
a equipe do Tijuca venceu seus
quatro jogos anteriores (12 x
0 HS, 7 x 3 Nova Minas, 6 x 1
Juventus e, nas quartas-de-fi-
nal, 10 x 0 Pelicano).

O encontro pela semi-fi-
nal será neste domingo (16),
contra a equipe do Boca Júni-
ores. A outra partida será en-
tre a Árvore Grande x Orolab
(Conceição dos Ouros). A fi-
nal acontecerá no próximo
domingo (23).

Da atual equipe do Tijuca,
quatro atletas estão vestindo
a camisa do Pouso Alegre na
disputa da Taça EPTV de Fut-
sal: Tchurly, Rafael Mandi,
Juliano e Dudu. Fazem parte
ainda do elenco do Tijuca, os
atletas Tchonda, Melão, Luis
Alfredo, João Paulo, Izaias
Puinha e Topa. O técnico da
equipe é Albino e o apoio está
sendo dado pela Escola de
Samba Unidos da Tijuca, atra-
vés de seu presidente, César.

A equipe do Tijuca parti-
cipou, no mês de julho último,
em Ouro Fino, da 31ª edição
da Taça Inverno, realizadas
no Clube Montanhês.

Ao final da competição, a
equipe de Pouso Alegre ficou

com a terceira colocação, não
chegando às finais devido aos
inúmeros cartões amarelos
sofridos pela equipe, o que pro-
vocou importantes desfalques.

A equipe do Tijuca já par-

ticipou neste ano de várias
competições e coqnuistou a
maioria delas.  A qualidade de
seus atletas foi tão importante
que quatro deles compõem o
plantel da equipe do P.Alegre.

Tijuca: de olho em mais um título

É que tem gente no PT com mania de perseguisão. O prefeito
quando recebe uma informação deveria ficar agradecido, mas

parece mesmo que ele gosta é de ser bajulado, e ai na
prefeitura esta cheia de puxa saco.

“Quando a gente sobe aqui e fica indignado que
cortou as horas extras; quando a gente sobe aqui
e fala que temos uma secretária arrogante, isto não
é querer cassar o prefeito”

 (Hélio da Van)

O vereador poderia citar um rol de coisas que foram prometidas
e não foram cumpridas. Poderia citar umoutro rol de coisas

erradas. Como diz o ditado Querm cala concente. Mas a GEP é
promessa e o prefeito não cumpri.

“Eu posso citar várias coisas de errado que
acontecem. Uma delas por exemplo, o
prefeito prometeu mandar a GEP até janeiro/
fevereiro e até hoje não chegou”

 (Vereador Raphael Prado)

Disse uma verdade, inclusive estamos mostrando um acidente
que ocorreu na Comendador em função destes

estacionamentos em esquina. É isto que o chefe do transito tem
de ver.

“Esses carros que estão estacionados na
esquina (...) estas coisas tem de ser olhadas”

 ” (Moacir Franco)

Este problema de quadras abandonadas já vem de loga data.O
prefeito deve pensar que os vereadores que reclama são uns

chatos. Mas na verdade eles representam os chatos dos
eleitores que precisam da atenção do prefeito. É ou não é?

“O descaso com as praças, com as quadras
do São Cristóvão, Jardim Yara, Jardim

Esplanada, campo do Santa Bárbara, tudo
caindo, tudo destruído...”

(Laercio Poteiro)
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SessãoSessãoSessãoSessãoSessão
PipocaPipocaPipocaPipocaPipoca

2ª Divisão: Guarani empata
na estréia contra Tricordiano

Caramelo

Divã

Gênero: Comédia

O Enigma de Compostela
A. J. Barros

APOIO:

Boa
Leitura

nobel_pousoalegre@yahoo.com.br
R.Com.José Garcia 272/lj 4
Centro - Pouso Alegre - MG
37 500 000

Telefax: (35) 3425-9387

Gênero: Comédia

Em 2014 o Brasil sediará pela segunda vez uma
edição da Copa do Mundo de Futebol, e a partir de
do ano que vem os estádios do Mineirão e do Inde-
pendência na cidade de Belo Horizonte estarão fe-
chados para reforma visando o mundial, Atlético,
América e Cruzeiro terão que jogar fora da capital
durante a disputa do Campeonato Mineiro, Copa
Do Brasil e Brasileirão.

Por enquanto a cidade escolhida pelos 3 clubes
é Sete Lagoas, com um estádio com capacidade para
apenas 10 mil pessoas e com a ajuda do governo
passará a abrigar 25 mil, trazendo benefícios e vi-
sibilidade para a cidade.

Enquanto isso nossa cidade que conta com o ter-
ceiro maior estádio de Minas Gerais, continua pen-
sando pequeno afinal, Guarani e Pouso Alegre Fu-
tebol Clube não poderão disputar seus jogos em
“casa”, tendo que jogar respectivamente em Poços
de Caldas e Santa Rita do Sapucaí.

Sem um estádio para a prática de futebol, Pou-
so Alegre perde espaço e oportunidades de visibili-
dade, crescimento, ajuda benefícios e várias outras
coisas boas que o futebol profissional pode trazer.
Já imaginou se os dois clubes da cidade cheguem à
primeira divisão do campeonato mineiro e na hora
de enfrentarem os “grandes” não ter “casa”. E os
torcedores terem que se deslocar para Andradas ou
Poços para ver Cruzeiro ou Atlético.

 E se tivéssemos pessoas competentes na prefei-
tura que aproveitassem oportunidades como essa e
trouxessem Atlético e Cruzeiro para disputarem pelo
menos uns 5 jogos no Manduzão, Pouso Alegre se-
ria noticia nacional, um Atlético x Palmeiras, com o
pusoalegrense Aranha no gol do Galo, ou um Cru-
zeiro x São Paulo jogando pelo campeonato brasi-
leiro, lotaríamos facilmente o estádio, atrairia turis-
tas de várias regiões, traria publicidade, renda no
comércio entre outros. Oportunidade que poderia
ser muito bem aproveitada só que aqui parece ser
difícil tratar com respeito o futebol profissional, ain-
da mais quando a maioria que governa a cidade é
amadora.

Rodrigo Herculano é Jornalista

Futebol em
Pouso Alegre

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoNo lendário Caminho de Santia-
go, que existe há mil anos, uma série
de crimes faz um investigador des-
vendar um segredo que dura mil
anos. Enquanto uma seita misteriosa
assassina padres, freiras e turistas ao
longo do caminho, voltas ao passado
contam com grande emoção históri-
as ligadas às origens do Cristianis-
mo, quando várias seitas se enfren-

taram, todas falando em nome de Jesus Cristo. As Cru-
zadas, a seita dos cátaros, a história de papas guerreiros,
tudo isso se cruza com uma história de ação e mistória
alucinante, da qual o leitor não consegue lagar. O autor
pesquisou arquivos históricos durante 10 anos, inclusive
no Vaticano, e fez o caminho de Santiago, de 800 quilô-
metros, quatro vezes, duas a pé e duas de carro.

Beirute. Cinco mulheres
costumam se encontrar regu-
larmente no salão de beleza Si-
belle: Layale (Nadine Labaki),
amante de um homem casado
e que sonha com o dia em que
ele se separará; Nisrine (Yas-
mine Elmasri), que está pres-
tes a se casar mas não é mais
virgem e não sabe como con-

tar isto ao noivo; Rima (Joanna Moukarzel), que sente
atração por mulheres; Jamale (Gisèle Aouad), que
tem medo de envelhecer; e Rose (Sihame Haddad),
que abriu mão de sua vida para cuidar da irmã mais
velha. No salão os temas prediletos do quinteto são
o amor, sexo e os homens.

Mercedes (Lília Cabral)
é uma mulher casada e com
dois filhos que, aos 40 anos,
tem a vida estabilizada. Um
dia ela resolve, por curiosida-
de, procurar um analista. Aos
poucos ela descobre facetas
que desconhecia, tendo que
contar com o marido Gusta-
vo (José Mayer) e a amiga
Mônica (Alexandra Richter)
para ajudá-la.

JOSÉ HENRIQUE

O Guarani Futebol Clube
fez no domingo (9), seu jogo
de estréia pela Segunda Divi-
são do Campeonato Mineiro,
enfrentando a equipe do Tri-
cordiano, no estádio Ronaldão
em Poços de Caldas.

O time pouso-alegrense co-
meçou com uma equipe forma-
da por jogadores que já estavam
mais preparados, pois atuavam
por um time que disputou recen-
temente o Campeonato Paulista
da Segunda Divisão, o Velo Clu-
be de Rio Claro.

No primeiro tempo, o Tri-

cordiano desperdiçou muitas
chances de liquidar a fatura,
com quatro chances claras de
gol. Quem assistiu à partida viu
um Tricordiano ainda desen-
trosado, mas com um bom po-
tencial de desenvolvimento,
ainda pecando nas finalizações
e armações táticas, o que é
normal segundo o técnico da
equipe de Três Corações An-
selmo Silva.

A partida terminou empa-
tada em 2 a 2 com dois gols de
Valdez para a equipe do Gua-
rani, e para o Tricordiano quem
marcou foi Potita e Éder Pau-
lista que salvou o Tricordiano

da derrota marcando aos 47
minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o
Guarani folga. Já o Tricordia-
no encara o Varginha, no es-
tádio Elias Arbex, em Três Co-
rações.

SÚMULA

Guarani 2 x 2 Tricordiano
Data: 09/08/2009 (domingo)
Local: Estádio Dr. Ronaldo
Junqueira (Poços de Caldas)
Arbitragem: Wanderson Soa-
res (FMF), auxiliado por Se-
bastião Trindade e Marcos
Fernando Lessa (FMF).

Gols: Valdez, 2 (G); Potita e
Élder Paulista (T)

Guarani
Gomes; Fabiano, Thiago Re-
cife (Paulo), Eron e Regivam;
Michel, Wellington Costa
(Enzo), Valdez e Marcelo;
Rodrigo (Daniel) e Buiú.
Técnico: Émerson Alcântara.

Tricordiano
Flávio; Binho, Adinaldo (Ale-
mão), Élder Paulista e Luiz
Fernando (Diogo); Weverton,
Souza, Murrá e Dudu; Rafael
Silva e Potita (Luiz Mineiro).
Técnico: Anselmo Silva.
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Champions Factory abre filial na cidade
LÉO NUNES

O Mestre Artur Mariano
esteve no sábado (25), em
Pouso Alegre para oficializar
a nova filial que teve a pre-
sença do professor Lamar da
Silva, responsável pela filial de
Varginha, para prestigiar o
evento e para a Graduação de
Grau que aconteceu no mes-
mo evento.

O responsável pela filial de
Pouso Alegre é o co-instrutor
Dino Pezão.

TRI CAMPEÃ

A Champions Factory é a
primeira academia oficial a se
tornar tri campeã consecutiva
de uma das etapas nacionais
da CBMT. No sábado (01/08),
ela se tornou tri campeã con-
secutiva da Copa dos Campe-
ões de Muay Thai 2007, 2008
e 2009, realizada pela Confe-
deração Brasileira de Muay
Thai, no Rio de Janeiro.

A Academia parabeniza
todos os atletas do Rio, Minas
e Manaus que vieram dar o
melhor para tornar e manter a
Champions Factory no lugar
mais alto do pódio .

RESULTADO OFICIAL

Os vencedores da fase
disputada no Rio de Janeiro,

representando Pouso Alegre
pela Champions Fatcory fo-
ram:
Classe Juvenil: 14 a 15 anos,
3 rounds de 1 minutos (luvas,
caneleira e capacete) - Até
50kg - Ana Carla Correa.

Classe D: de 0 a 3 lutas, 3
rounds de 1 minuto (luvas, ca-
neleira e capacete) - Até 70kg
Jéferson Gabi (Marlene Lo-
pes) decisão dividida Rogerio
Pereira (Champions Factory)
Odvaldo Mariano 70 kg
(Champions Factory) unanimi-
dade Tiago dos Santos
(Marlene Lopes), Ronaldo
Matos (Champions Factory)
decisão dividida Alan Jéferson
Correa (Top Brother) - Até
75kg - Adriano Soares (Boxe
Thai) unanimidade Willian
Alves (Champions Factory) -
Acima de 90kg - Dino Pezão
(Champions Factory) - Até
85kg - Lamar da Silva - 85
kg (Champions Factory ) WO
Renato Binho (Boxe Thai)

Equipes
1º - Champions Factory 172 pts
2º - Boxe Thai 122 pts
3º - Top Brother 49 pts
4º - Muay Thai Arraial 39 pts
5º - Beto Padilha 26 pts
6º - Champion Team e Marle-
ne Lopes 13 pts

As aulas são ministradas
na Academia G-Force, na
Avenida Dr. Lisboa (Centro),

Pouso Alegre, pelo professor
Dino Pezão, com turmas pela
manhã, tarde e noite.

DA REDAÇÃO

O CESAL – Escola de Fute-
bol Salvador Lopez de Estiva,
participou entre os dias 25 de ju-
lho a 02 de agosto da 2º Super-
copa Regional de Futebol de
Base, realizada na Cidade de Ca-
choeira de Minas. Participaram
do torneio as equipes de: Cacho-
eira de Minas - E.M.F Santarri-
tense/Sapucaí Mirim - R.A Soc-
cer/Cachoeira - Nova Cidade/
Santa Rita -  Paraisópolis – Fla-
mina/P.Alegre nas categorias:
Fraldinha; Mirim e Infantil. 

2º Supercopa Regional de Futebol de Base
A Equipe do CESAL não

conseguiu se classificar
nas  ca tegor ias  Fra ld inha
e Mirim. A Equipe Infantil foi
para a final contra o E.M.F San-
tarritense após passar pelo Fla-
mina-P. Alegre na semifinal. 

A Equipe do CESAL abriu o
placar logo no primeiro tempo
com gol do atacante Lucas Lis-
boa após escanteio. No segundo
tempo, Lucas sofreu pênalti após
driblar o goleiro e Junior Marcos
e ampliou o placar na cobrança.
O jogo ficou emocionante e após
pressão do Santarritense em um

LÉO NUNES

Aconteceu em Seattle/
EUA, no último dia 20 de ju-
lho, o 10º Hwarang Tae Kwon
Do International Champi-
onship, evento que reuniu atle-
tas de diversos países para dis-
puta deste evento organizado
pela International Tae Kwon
Do Federation.

Como representante do
Brasil, de Pouso Alegre e da

Aluno da Impacto é campeão mundial
Kwon Do, o grão mestre Jung
roul Kim, o diploma de honra
ao mérito, que abrilhantou ain-
da mais o feito deste atleta
exemplar que com muito es-
forço e dedicação conquistou
sua vitória.

O atleta chegou em Pou-
so Alegre com o fim de seu
intercâmbio onde foi recebido
por familiares, amigos e pela
Academia Impacto com mui-
ta festa e alegria.

contra-ataque o CESAL fecha o
placar em 3 x 0 com mais um gol
de Lucas Lisboa, consagrando

Campeã Infantil da Supercopa. O
atleta Junior Marcos levou o Tro-
féu de artilheiro do Campeonato.

Academia Impacto, o aluno
Cristiano da Dalt Castro, que
reside no Canadá como in-
tercambista, disputou o cam-
peonato nas modalidades de
kiurygui (luta) e poom se
(formas) onde sagrou-se
campeão nos combates na
categoria de faixa verde até
faxia vermelha  juvenil de 30
a 45 kg, e ainda levou na ba-
gagem a medalha de bronze
em formas.

Logo após o evento a atle-
ta comunicou este feito a sua
família, amigos e seu mestre
Fernando Rigotti, que junta-
mente com os demais alunos,
vibraram com esta conquista
na terra do Tio Sam.

Se não bastasse toda esta
alegria, o atleta Cristiano jun-
tamente com o mestre Fer-
nando Rigotti, receberam das
mãos do presidente da Con-
federação Brasileira de Tae
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