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Leia na pág. 5

Vale do Sol 
O empreendimento imobiliário

do ano, em Pouso Alegre e Região.
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Leia na Página 2

Jair Santiago, Télcio 
Lopes e Adalberto Faria 

www.clubedacasa.com.br

Presente em
toda região.

Cordislândia
(35) 3244 1299
Rua Henrique Araujo, 51

Pouso Alegre
(35) 3449 4800
Rodovia JK / BR 459, Km 103

São Gonçalo do Sapucaí
(35) 3241 1427
Rua Cel. Pedro Machado, 75

O jovem 
empresário

Thúlio 
Freitas da 

UP Piscinas 
é um dos 

destaques da 
coluna social 
e empresarial

Thúlio Freitas
proprietário 

da Loja da UP 
Piscinas de PA

Dra. Marcela
Ferreira

Carmen
Abrahão

Dr. Jailson
Vieira

Luiza Dias
(Mãe)

Leia na Págs. 6 e 7
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias 

(Mãe)*

Um Feliz Dia 
das Mães!

Nesse domingo dia 12/5, em meu nome 
e em nome de minha fi lha e genro, Luiza 
Dias e Italo Barcellos, proprietários des-
se jornal, desejo a todas as mães um Feliz 
Dia das Mães. Aproveito para lembrar a 
minha saudosa mãe, a qual tenho ótimas 
lembranças, como por exemplo, seu jeito 
carinhoso de ser e que soube, ao mesmo 
tempo, juntamente com meu pai (que era 
um português mais durão), dar a mim e a 
todos meus irmãos uma educação para a 
vida. Por isso aconselho a todas as jovens 
mães a ensinarem seus fi lhos em casa, in-
cansavelmente, enquanto jovens, porque 
senão, o mundo será cruel com eles. A es-
cola não é lugar para a educação essencial 
e sim o leito do lar. Neste ninho, ensinem 
seus fi lhos a serem independentes; serem 
fortes e corajosos, isso fará com que eles 
não sofram tanto com as adversidades da 
vida. Para fechar, é importantíssimo que 
toda mãe seja o exemplo que ela quer de 
seus fi lhos. 

Maio Solidário 
da Dalmóbile

Esta semana, fi quei sabendo por inter-
médio de minha fi lha, Luizinha, que 
meu querido amigo Welington Silva e 
sua querida esposa Silvana Araújo, pro-
prietários da Dalmóbile de Pouso Alegre, 
iniciaram a sua famosa campanha MAIO 
SOLIDÁRIO que consiste na arrecadação 
de agasalhos, cobertores, entre outros 
suprimentos. Este ano será em benefício 
aos Vicentinos e contará com o apoio e 
parceria da Boutique Karech e da ACIPA 
Mulher (cuja presidente é a querida Már-
cia Camargo).
Mais informações: (35) 3422-6975, ou pelo 
e-mail: dalmobile@dalmobilepa.com.br

Para divulgar eventos benefi centes, envie um 
email para: diasnews@diasnews.com.br

Saúde da Mulher

Dra. 
Marcela

Ferreira *

A síndrome alcoolismo fetal (SAF) é o 
conjunto de sinais e sintomas apresentados 
pelo feto em decorrência à ingestão de 
álcool pela mãe durante a gravidez e 
durante o período preconcepção. Entre 
os sintomas encontram-se o déficit de 
crescimento, alterações em características 
faciais e atraso no desenvolvimento 
n e u r o p s i c o m o t o r.  A t u a l m e n t e  é 
considerada a maior causa de déficit 
intelectual prevenível no mundo. Não 

* Dra. Marcela Ferreira atende na Clínica Corpus localizada na Av. Alfredo Custodio de Paula, 333. 
Pouso Alegre - MG - Tel.: (35) 3427-6100.  Siga a Dra. Marcela nas redes sociais, 

com a descrição: @doutoramarcelaferreira - E-mail: dra.marcelaferreira@hotmail.com

Dr. Jailson
Vieira * 

* Dr. Jailson Vieira é Nutricionista Clínico e Esportivo 
(CRN 13108 - 9ª região), formado pela UBM. Foi nutricio-
nista de Furnas SA e gerente de planejamento da CSN. 
A Clínica Dr. Jailson Personal Nutri fi ca na Rua Enge-
nheiro Celso G. Vilela 98, Centro - Veja mais resultados 
no www.drjv.com.br. Tel.: (35) 3422-7012 e 9 9866-4762 
(Ligações/WhatsApp). Facebook.com/DrJailson Vieira.

Este fi nal de semana é o Dia das Mães!  Atu-
almente, para muitos, o dia não passa de 
mais uma data comercial, em que a busca 
pelo sucesso de vendas supera a refl exão 
sobre o papel de uma mãe. Vivemos uma 
geração que passa por uma crise profun-
da de valores, onde os pais nem sempre 
recebem o devido respeito que merecem. 
Queria aqui neste breve espaço, homena-

Carmen 
Abrahão*

Confi ra o RESULTADO
de nossos pacientes!

Singela homenagem 
ao Dia das Mães!

gear a todas as Mães que estiveram em 
contato de alguma forma comigo pesso-
almente ou no meu trabalho na farmácia! 
E em especial homenagear a minha Mãe! 
Pessoa especial na minha vida! Humilde, 
trabalhadora, forte, sincera! Que eu possa 
sentir e ter o seu amor por muitos anos 
ainda da minha vida! Que Deus proteja a 
Senhora e a todas as Mães! 

* Carmen Abrahão é Graduada em Farmácia pela Unifal de Alfenas-MG. Pós-graduada em Farmácia Magistral pelo 
Instituto RACINE-São Paulo e em homeopatia pelo Instituto Paulista de Homeopatia (APH). Empresária desde 1991, 

proprietária da Dermadia Manipulação - Rua Afonso Pena 241. Pouso Alegre - Tel.: (35) 3423-7500

existe cura para a síndrome do alcoolismo 
fetal, mas o tratamento pode incluir 
medicamentos para alguns sintomas, 
terapia comportamental, treinamento dos 
pais. Essas são as medidas iniciais para um 
acompanhamento ideal. Já se sabe que, 
assim como existem fatores de risco, há 
fatores protetores como relacionamentos 
familiares estáveis, rotina familiar estável, 
diagnóstico precoce e acompanhamento 
especializado.

O que é Síndrome do 
alcoolismo fetal?

Bem Estar

A abóbora é TOP!
A abóbora contém, entre as suas 
propriedades, uma carga enorme de 
vitaminas e minerais, baixo índice de 
calorias, nada de colesterol e zero de 
gorduras saturadas. É um alimento que: 
Melhora a visão e a saúde dos olhos; 
Previne doenças coronárias; Ajuda a 
perder peso; Pode contribuir para a 
melhora da saúde sexual masculina, pois 
é rico em Zinco, estimulando a produção 
de testosterona; Melhora a qualidade do 
sono; Auxilia no sistema imunológico.
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Vale do Sol
Um empreendimento imobiliário 

único e sem comparação

para venda destinados 
a sítios aos arredores 
de Pouso Alegre, por 
exemplo, não são devi-
damente regularizados. 
Sob o ponto de vista 
técnico, esse fator gera 
muita credibilidade, fa-
zendo com que o Vale 
do Sol se posicione, 
com grande vanta-
gem, como uma ótima 
oportunidade para se 
investir. A longo prazo, 
por ser um loteamen-
to novo, a cada fase 
concluída, consolidará 
seu potencial de valo-
rização, principalmente 
porque está localizado 
em um vetor de cres-
cimento da Região. A 
médio prazo, pela sua 
tranquilidade e segu-
rança, será uma ótima 
opção para residência 
ou para uma segun-
da moradia/sítio, pois 
possui fácil acesso, há 
15 minutos do centro 
de Pouso Alegre (em 
horário de trânsito nor-
mal). Junta-se a isso a 
vista privilegiada, o fato 
de possuir normas de 
construção, como por 
exemplo, os lotes não 
podem ser desmem-
brados, lotes bem ex-
tensos, em média, com 
mil metros quadrados 
cada um, possibilitan-
do projetos diferencia-
dos. E fi nalmente, o in-
vestimento possui um 
ótimo custo-benefício, 
pois inicialmente estão 
sendo comercializados 
a partir de R$ 70 mil e 
ainda você pode fi nan-
ciar diretamente com a 
incorporadora, através 
de pequena entrada e 
parcelas fi xas sem cor-
reção, em até 120 me-
ses. Saiba mais detalhes 
do empreendimento 
e garanta já o seu lote 
no Plantão de Vendas 
(35) 9 9954-1707 ou 
na Imóveis Lopes, Rua 
Prof. Mendonça 133, 
loja 8, centro comercial 
Itália Centro de Pouso 
Alegre-MG. Ou consul-
te também, através das 
imobiliárias parceiras 
do empreendimento.

Fotos e textos: Luiza 
Dias e Italo Barcellos.

Seguindo um antigo di-
tado japonês a respeito 
do grau de mestre, que 
diz: “Não existe nada, 
nenhuma distância, nem 
mesmo um fi o de cabe-
lo, que possa se interpo-
lar entre a visão de um 
homem e sua ação”, os 
empreendedores e ami-
gos Adalberto Faria e 
Jair Santigo, superaram 
todas as difi culdades 
e colocação em ação 
o que há muito tempo 
planejaram: um dia fa-
zer um grande negócio. 
“Tomamos atitude e há 
alguns anos compramos 
uma grande área de ter-
ra, entre os municípios de 
Pouso Alegre-MG e São 
Sebastião da Bela Vista
-MG”, revela Santigo e 
Adalberto complemen-
ta, “em um processo caro 
e burocrático, prepara-
mos detalhadamente 
toda a documentação ne-
cessária para lançar um 
loteamento através da 
empresa que fundamos, 
a Incorporadora Pro-
gresso. Todo o trabalho 
valeu a pena, pois temos 
em mãos um empreen-
dimento único”. Dessa 
forma, lançaram há pou-
cos meses, o loteamento 
aberto Vale do Sol, um 
empreendimento que 
entregará infraestrutu-
ra completa  com água, 
esgoto, luz, praça e 
academia ao ar livre e o 
projeto 100% aprovado 
e regularizado por todos 
os órgãos competentes 
(com escrituras individu-
alizadas por lote!). Para 
realizar a gestão comer-
cial do empreendimen-
to, eles se uniram com o 
empresário e corretor de 
imóveis, Télcio Lopes, 
proprietário da Imóveis 
Lopes de Pouso Alegre. 
Em pouco tempo o em-
preendimento se tornou 
um sucesso de vendas 
e já comercializou uma 
grande quantidade de 
lotes (veja mapa atua-
lizado com os 173 lotes, 
visitando a Imóveis Lo-
pes). E não poderia ser 
diferente, afi nal, o pro-
jeto é encantador, aten-
de a uma demanda re-
primida, pois a maioria, 
senão todos os terrenos 

Loteamento devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rita do Sapucaí-MG, sob o número: R-5-20.334, FLS. 227, Livro nro. 2 AAAR. 
Parcelamento direto com a incorporadora, com entrada mínima de 10% e o saldo em até 120 meses, taxa de 1% ao mês, sujeito a análise de crédito.



Só notícia BOA para 
Pouso Alegre, confi ra!

Temos um ótimo trânsito nas prin-
cipais instituições de Pouso Alegre 
e destaco nesta edição, várias notí-
cias boas.
UNILEVER - Um projeto de incen-
tivo de autoria do Executivo Muni-
cipal, comandado pelo prefeito Ra-
fael Simões (através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
do Sr. Dino Francescato) e aprova-
do pela Câmara de Vereadores de 
PA, proporcionará mais empregos 
e investimentos na ampliação da 
fábrica da Unilever em Pouso Ale-
gre. Isso garantirá a geração de 200 
empregos diretos e 150 indiretos. 
A estimativa é que sejam investi-
dos R$ 127 milhões diretamente 
na construção desta ampliação da 
fábrica.
CEIM Recanto Feliz: Nessa semana, 
o Centro Municipal de Educação 
Infantil Recanto Feliz, no Bairro 
Belo Horizonte, que atende 160 
crianças, de 0 a 5 anos de idade, foi 
entregue à população, totalmente 
recuperado na parte elétrica, hi-
dráulica, pintura do prédio, insta-
lações da cozinha, berçário e secre-
taria. Além da construção de uma 
cobertura no pátio (playground) e 
um acesso à parte interna da escola. 

Luiza Dias
Curta nossa página no

Facebook.com/Diasnews O casal de 
proprietários 

das Óticas 
Diniz na 

região, Gera 
Borges 
e Neide 

Loureiros, 
juntamente 

com os 
fi lhos, Raul e 
o pequeno 

e belo 
Juan que 

aniversaria 
dia 15/6.

Dia 8/6 é o aniversário do 
Deputado Federal do Sul de 

Minas, Olavo Bilac Pinto. 
Um parlamentar que ainda 

nos faz acreditar que existem 
bons políticos nesse País. 

Extremamente comprometido 
e coerente a um propósito 
maior, que é: trabalhar para 

o bem da coletividade, sempre 
apoiando sua Região, o Sul de 
Minas (principalmente na área 

da saúde). Assim, Bilac vem 
atingindo grandes resultados.  
Felizmente o cidadão comum 

sabe da importância das 
reformas que o País precisa 
e que Bilac apoia. Primeiro 

foi a Trabalhista, que já está 
surtindo resultado prático, 

dando mais segurança jurídica 
ao País, já a Nova Previdência 
precisa ser aprovada, para não 
nos transformarmos em uma 
segunda Grécia (já visitei esse 

País e vi um povo devastado 
pela demagogia de políticos 

que prometeram o impossível 
e agora eles estão literalmente 
quebrados). Siga assim Bilac, 
autêntico, justo e coerente, 

pois sempre terá o apoio dos 
mineiros inteligentes que o 
elegeram. Pois como diz um 

amigo comum nosso: “A gente 
precisa de Política e Políticos com 

P maiúsculo”!

Brindes dia 16/6, 
para a querida 
e elegante bela 
Maria Eunice 

Cherbele que na 
foto aparece ao 

lado de seu esposo, 
Élio. Sou colunista 
social há quase 25 
anos e em muitas 
ocasiões cobri as 

ações de Eunice em 
suas ações sociais. 
Tenho ótimas lem-
branças de poder 
ter feito parte de 

sua história.

Considero o empresário 
Thúlio Freitas, proprietá-
rio da Loja UP Piscinas de 

Pouso Alegre, um dos jovens 
empresários mais promissores 

da Região. Isso porque é de 
uma ética e educação ímpares, 

o que refl ete muito em seus 
negócios e aumenta a credibi-
lidade de sua empresa. Pessoa 
de boa fé, vem passo-a-passo, 
bem à mineira, crescendo de 
forma exponencial. A UP Pis-

cinas possui fábrica na Região 
e, sem dúvida, possui o melhor 

custo benefício em piscinas 
de fi bra. Eu sou cliente dele e 

com muita satisfação dou esse 
testemunho positivo.

Ditinha e Ubiratã (Bira) da UD Jóias, tradicional empresa de joias de Pouso 
Alegre. Felicidades para o carismático Bira, que brinda niver dia 28/5.

*** Merece aplausos! O asfaltamento em Pouso Alegre segue! A Prefeitura comunicou que cerca de 800 metros de asfalto e sinalização viária foram 
executados na Avenida Vicente Simões. Outra via que recebeu recapeamento foi a Rua Vítor Laraia, alternativa para escoamento do trânsito no centro. No 
Bairro Pousada dos Campos, importante atalho entre a região do Santa Edwiges até o Faisqueira, oito ruas recebem recapeamento. A Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Públicos deverá manter o cronograma de serviços por outros bairros da cidade, priorizando as vias de maior tráfego de veículos.
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Legendas
1 - A bela Josiani Maglioni e seu 
esposo Toninho dos Supermerca-
dos Alvorada. Ele que aniversaria 
dia 13/6 e comemora o crescimento 
da rede.

2 - Brindes dia 9/6 para a empresária 
Lilian Souto Maia que na foto está 
ladeada pelo seu esposo e sócio Fer-
nando Maia. Ambos são proprietários 
da Sorrisus Clínicas Odontológicas de 
Pouso Alegre-MG

3 - Brindes dia 18/5 para a querida 
empresária Giceli Pires, proprietária 
da conceituada Terra Eventos e Co-
municação. Na foto ela e seu sempre 
festivo esposo, Maykel Sena, pro-
prietário da Papelaria Lápis de Cor.

4 - Bem antecipadamente, muitos 
brindes dia 17/6, para a atuante 
Elaine Asbahr (Superintendente de 
Lazer e Turismo da Prefeitura de Pouso 
Alegre), que na foto está ao lado de 
seu esposo Alexandre Asbahr da 
Band FM.

5 - Suely Ferreira e seu namorado, o 
famoso Ricardo Borges (maitre do 
Marques Plaza Hotel). Ele que ani-
versariou dia 6 de abril e aproveitou 
para curtir sua namorada em viagem 
pela nossa Região.

6 - Muitos brindes dia 10/6 para o 
querido Hamiltinho Magalhães (Se-
cretário de Controladoria da Prefeitura 
de Pouso Alegre).

7 - Dia 16/6 será o aniversário de 
Luiz Nascimento, proprietário da 
Estilo Automóveis, concessionária 
da Volkswagen de Pouso Alegre

8 - Quero destacar nesta edição o 
Bill Gouveia, que aniversaria dia 
22/5. Ele que é um grande talento no 
atendimento e operação de restau-
rantes, braço direito nos renomados 
Restaurante Pier e no Villa Rica, 
além de ser pessoa de confiança 
minha e do Italo. Este ano ele está 
todo feliz, nasceu sua filha Alice, 
uma belezinha de menina!

3 4

5 6 7 8

*** Ninguém merece! Eu sinceramente desisti de assistir televisão e não entendo porque muitas pessoas ainda perdem horas na frente de uma 
novela todos os dias, ou de um futebol vendo uma galera correndo atrás de uma bola que ninguém consegue controlar direito. O pior é o “jornalismo”, 
principalmente uma emissora que se diz “a dona da verdade”, e que persegue todo o político de “direita”. Tem jornalista que tem tanta satisfação em 
falar mal do Bolsonaro, por exemplo, que chega dar uma balançadinha na cabeça (rs, rs, rs). Mas cá entre nós, o choro continua sendo sempre livre!
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Reforma do Teatro Municipal 
de Pouso Alegre tem início

A Prefeitura de Pouso Alegre iniciou em 
abril/2019, as obras de reforma do Teatro 
Municipal da cidade. As obras incluem pin-
tura interna e externa, troca de carpetes e 
cortinas, substituição da madeira do palco, 
restauração das partes elétrica, de som, de 
iluminação e do telhado. Patrimônio público 
tombado há cerca de 20 anos, o Teatro Muni-
cipal passou por reformas em 2016 e foi en-
tregue à população em dezembro do mesmo 

ano. No entanto, já no início de 2017, após 
um temporal, diversos problemas técnicos 
e de segurança na estrutura foram constata-
dos e impossibilitaram a liberação do prédio. 
Conforme a superintendente de Cultura, Re-
gina Franco, “O teatro, e todos os teatros que 
existem dentro do teatro, têm em comum o 
fato de nos propor uma sociedade do desfru-
te e do prazer do pensamento”.
Fonte: Parte texto do Site - Prefeitura de PA

Lei de Incentivo à Cultura de Pouso 
Alegre traz mais um projeto cultural 

A Superintendência Municipal de Cultura, 
através da Lei de Incentivo à Cultura lança 
mais um projeto cultural de resgate às memó-
rias de Pouso Alegre. O livro “Catedral de Pou-
so Alegre: Espaço de Fé e Sociabilidade”, 
do historiador Fernando Henrique do Vale 
será lançado oficialmente no dia 15 de maio, 
às 19h, no Auditório José Saponara (antigo 
Fórum) e traz um relato histórico da igreja que 
se tornou um dos mais importantes símbolos 

religiosos de Pouso Alegre. Do pequeno orago 
do Arraial, à Igreja Matriz de taipas, que, anos 
mais tarde com a criação da Diocese, se torna 
Catedral, ao grande sonho de Dom Octávio 
Chagas de Miranda, que com a ajuda da popu-
lação local e diocesana, por quase 40 anos de 
trabalhos e obras, nascia o majestoso templo 
que até os nossos dias pode sem contemplado 
por todos.
Fonte: Parte texto do Site - Prefeitura de PA

Atleta do Univás Gladiadores entrega doação de centenas de litros de leite ao HCSL
O colaborador Diego Leandro Januário de 
Paulo que joga pelo Univás Gladiadores, time 
de futebol americano que se sagrou campeão 
do interior de Minas no último domingo, dia 
5 de maio, foi o escolhido para representar a 
equipe na entrega de centenas de caixas de lei-
te, arrecadadas durante a partida disputada no 
Manduzão, para serem doadas ao Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio (HCSL). Ele entregou 
a doação no dia 7 de maio ao vice-presidente 
da Fundação de Ensino Superior do Vale do 
Sapucaí (FUVS), Eliéser de Castro e Paiva, e 
ao conselheiro da FUVS, Lucas Silveira. “Primei-
ramente, gostaria de deixar meus cumprimentos 
pelo título conquistado pelo Univás Gladiadores e 
agradecer os atletas e a torcida por essa doação 
que vai ajudar muito nossos pacientes mais caren-
tes nesse momento difícil que estamos passando 

aqui no Hospital. Gente do bem unida para ajudar 
nosso Hospital. Ficamos muito gratos e felizes com 
essa iniciativa. Obrigado de coração”, agradeceu 
o vice-presidente da FUVS. Lucas Silveira 
lembrou que o Hospital passa por grave crise 
financeira, pois desde setembro do ano passado 
não recebe os repasses do Governo Estadual. A 
dívida ultrapassa a marca de R$ 37 milhões de 
reais. “Vivemos um momento difícil, mas a todo o 
momento estamos recebendo manifestações de 
carinho e atenção da comunidade local e regio-
nal. Todos entendem e respeitam a importância 
do serviço prestado pelo nosso Hospital. Essas 
iniciativas nos dão força para continuarmos nossa 
batalha e manter os serviços desse Hospital, que 
são imprescindíveis para saúde de Pouso Alegre e 
Região”, conta o conselheiro da FUVS.
Fonte/fotos: ASCOM da FUVS/Univás
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Foi uma grande satisfação 
percebermos o sucesso da 
reportagem de capa que 
realizamos com o vereador 
Rodrigo Modesto. Foram 
muitos leitores que fi caram 
admirados com o elevado nível 
de pensamento do promissor 
vereador. Não poderia ser 
diferente, pois quando fi zemos 
sua entrevista, ao entrar no 
sua sala, vimos na sua mesa 
um “livrinho” de Aristóteles, 
sobre Política. Em conversas 
preliminares, assim como nós, 
Rodrigo é ávido leitor, o que 
foi uma satisfação saber. Com 
certeza, a condição superior da 
oratória dele se deve muito a esse 
bom hábito. No outro dia, depois 
da entrevista, nos perguntamos: 
“será que o segredo de Rodrigo 
é ler Aristóteles?”. De fato, a 
humanidade deveria voltar às 
raízes e ler o fi lósofo dos fi lósofos, 
pois o mundo perdeu a razão, 
relativizando a verdade. 
Afi nal, como parafrase ou 
Rodrigo na tribuna da Câmara, 
há algumas semanas, “Quem fala 
a verdade, não merece castigo”. 
Realmente, nobre vereador, falar 
a verdade é um hábito perdido 
em nossa sociedade do fakenews, 
de oposições que se não podem 
falar mal, “inventam”, entre outras 
falsidades modernas.

Rodrigo
Modesto

“Será que o segredo 
de Rodrigo é ler 
Aristóteles?”

Capa de destaque

ENCONTROS

Dia 9/5 fomos jantar no Restaurante Sertanejo 
em Pouso Alegre-MG e encontramos uma mesa 
com autoridades notáveis. Na foto acima: o prefei-
to de Pouso Alegre Rafael Simões e sua querida 
esposa e primeira-dama, Ana Maria Simões; Ana 
Lúcia (Vice Coordenadora do Curso de Farmácia); 
o Professor Pitágoras (Coordenador do Curso de 
Farmácia da Univás e Vice-Diretor da Unidade Cen-
tral); Eliéser de Castro e Paiva (vice-presidente da 
FUVS); Dr. Walter José (presidente da FUVS) junta-
mente com sua esposa e fi lha; além do deputado 
estadual de Pouso Alegre e Região, Dr. Paulo Val-
dir. Os anfi triões do Sertanejo, Eudécio e Sirlene 
Silva (de pé na foto), recepcionaram o grupo, que 

depois de participarem de um evento benefi cente 
na UNIVÁS/FUVS, desfrutaram o famoso e delicioso 
churrasco da casa, feito no espeto corrido individu-
alizado. Na ocasião, conversamos brevemente com 
o prefeito Rafael, Dr. José Walter e Dr. Paulo para 
sabermos das novidades da Prefeitura, FUVS e 
Assembleia de Minas. Rafael conduz avidamen-
te uma obra atrás da outra; a FUVS logo anuncia-
rá uma negociação fi nanceira ímpar, que ajudará 
muito a instituição e o Dr. Paulo nos narrou deta-
lhes suas primeiras experiências na Assembleia de 
Minas e a infraestrutura e equipe que montou para 
nos representar 100% em BH, fazendo valer os an-
seios do povo de Pouso Alegre e Região.



SOLUÇÕES 

’ÁGUA
preservando o me io ambiente

Você já conhece a Soluções D'água?
Somos uma empresa especializada em realizar serviços de:

Para saber mais, entre em contato:

Abastecimento Irrigação Limpeza

Controle de emissão
de poeira Combate a incêndio Aluguel: 

Pipa/ Bombeiro

SOLUÇÕES 
’ÁGUApreservando o me io ambiente

Rua Professor Geraldo Camargo , 999/1 - Bairro Ipiranga  
Pouso Alegre - MG | Tel.: (35) 3422-5255 | (35) 9 9945-9904 - www.solucoesdagua.com.br
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