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João Gustavo Coelho
(sócio-proprietário)

EM BREVE INAUGURARÁ ESCOLA 
MODELO EM POUSO ALEGRE!

Um ano 
da bela

LOUISE,
filha de

Leandro
e Kátia

líderes da 
Banda
Doctor

XIP! Kátia, Louise e Leandro Páginas 8 e 9

RESTAURANTE 
FERNANDÃO: 
a consolidação 
de um padrão 
de qualidade 

superior!

O empresário Lúcio Robson de Oliveira Página 11
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias 

(Mãe)*

Frio e Solidariedade
 
Existe uma diferença grande entre as pes-
soas que estão em situação de rua. Uma 
parte são jovens, fortes e com condições 
de trabalhar dignamente, mas não que-
rem emprego que exija esforço. Por isso, 
sou a favor da campanha da Prefeitura 
de Pouso Alegre, que busca conscienti-
zar a população a não dar esmolas e sim 
mostrar o caminho para essas pessoas. 
Bom, depois, tem outros casos, de pesso-
as que estão na rua e possuem proble-
mas psicológicos graves e/ou forte de-
pendência das drogas, que as impedem 
de pensar e administrar as próprias vidas. 
Esses precisam, sim, de muita ajuda! Vou 
dar um exemplo. Esses dias, uma de mi-
nhas filhas avistou à noite, do segundo 
andar da casa dela, um moço bem magro, 
sujo, dormindo na calçada, apenas de cal-
ção, tênis sem meia e uma camiseta rega-
ta. Em meio a um frio de 4 graus, ele deli-
rava falando sozinho e tinha ao lado uma 
garrafa, que ela deduziu que poderia ser 
um tipo de aguardente. Ela observou um 
trio de mulheres que passou e depois 
voltou e lhe deram um cobertor. Mais 
tarde, minha filha fez uma sopa e ela e o 
marido dividiram a sopa com ele, além 
de ofereceram outros alimentos quentes 
e calóricos. O moço quando foi abordado, 
estava confuso e perguntou se eles eram 
da Pastoral ou da Assistência Social da 
Prefeitura. Caro leitor, tem muita gente 
que acha que por existirem esses grupos 
de ajuda e o poder público, não precisa-
mos fazer nada. Turma, a quantidade de 
gente nessas condições, em todo o País, 
é muito grande! Conversando com ami-
gos da área social, fiquei preocupada. A 
missão deles é quase como enxugar gelo. 
Pensa bem: eles oferecem para essas pes-
soas: abrigo no albergue, banho, alimenta-
ção, sob a condição que a pessoa tenha o 
mínimo de higiene, não consuma drogas e 
siga regras de convivência. Mas, eles não 
aceitam a ajuda. Por quê? Não conse-
guem largar o vício! Depois, as leis impe-
dem o tratamento compulsório e o desti-
no dessas pessoas é viver como zumbis. 
Eu queria saber se os doutores que criam 
estas leis já tiveram parentes em tais con-
dições.  Tenho certeza que não!

Para divulgar eventos beneficentes, envie um 
e-mail para: diasnews@diasnews.com.br

Seu
Direito
em 
Foco!

Dra.
Larissa

Amorim*

Segurança e 
saúde no trabalho: 
direito garantido 
na Constituição 

Federal
 
As normas de proteção, segurança 
e saúde do trabalhador estão dis-
ciplinados na Constituição Federal, 
quando tratam da dignidade da pes-
soa humana e dos valores sociais do 
trabalho e estabelecem como direito 
essencial a redução dos riscos ineren-
tes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança. Em 
complemento, a CLT em seu capítu-
lo V aborda também a segurança e 
medicina do trabalho e traz várias 
normas e regras para a proteção do 
trabalhador.
Entre as diversas normas de segu-
rança do trabalho, estão: a obrigato-
riedade da empresa de fornecer aos 
empregados, gratuitamente, equipa-
mentos de proteção individual (EPI) 
adequado ao risco do trabalho, a 
obrigatoriedade dos exames médicos 
na admissão e demissão e durante o 
contrato de trabalho dos funcioná-
rios, as regras de iluminação, ergome-
tria e conforto térmico do ambiente 
de trabalho, a caracterização de ativi-
dades insalubres e periculosas, entre 
outras.
O descumprimento das normas por 
parte do empregador constitui em 
notificação por parte dos órgãos fis-
calizadores do trabalho, podendo a 
empresa ser punida através de multas 
administrativas.
Porém, a cobrança de observar as 
normas não é obrigatória somente ao 
empregador. O descumprimento das 
normas de segurança por parte do 
empregado pode constitui ato falto-
so, pois a responsabilidade de manter 
o ambiente de trabalho protegido e 
seguro deve ser tanto do empregador 
quanto do trabalhador. 

Larissa Balsamão Amorim, OAB/MG 144.432 - 
e-mail: larissa@kleberdantas.adv.br

Destaque
Nosso destaque desta edição 
é para o Dr. Leandro da Silva 

Daniel. Renomado odontólogo, 
especialista em próteses e im-
plantes, professor universitário 
em duas cidades, atuante inte-

grante e coordenador da área de 
cursos da ABO de Pouso Alegre. 
Além dessas funções exaustivas, 
está terminando seu mestrado e 
vem realizando uma gestão mui-
to elogiada, focada na eficiência 

financeira e administrativa, como 
presidente do Clube de Campo 
Pouso Alegre. Muitas novidades 
serão divulgadas pela atual dire-
toria nesse semestre, dentre elas 
a inauguração de uma academia 

de primeiro mundo. O Clube, 
hoje, possui a cota de associado 

mais valorizada na cidade e 
Região.

Dr. Leandro da Silva Daniel

Grupo Celinho leva mais um Mérito Lojista

Na noite do dia 6 de julho, sábado, na ci-
dade de Itajubá, aconteceu a cerimônia de 
entregas do Mérito Lojista, pesquisa de 
opinião e premiação promovida pelo CDL 
(Clube de Diretores Lojistas de Itajubá), 
onde o Celinho Autopeças de Itajubá foi 
premiado com a melhor Autopeças da ci-
dade. “Agradecemos a toda população Ita-
jubense pelo prêmio”, comentou em nota 
Antônio Célio dos Reis, sócio do Grupo 
Celinho.Celinho e Miriam dos Reis

Sr. Raymundo (pai de Celinho), Celinho/Miriam, Toninho (gerente) e Lidiane Chagas (marketing)
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Italínea apresenta seu novo showroom!
A Italínea Pouso 
Alegre reuniu parceiros 
e profissionais do setor 
para apresentar seu 
novo showroom.  No 
evento, os convidados 
puderam conhecer o 
conceito moderno e 
inovador presente nos 
ambientes inspirados 
na coleção 2020, recen-
temente lançada pela 
marca. 
O novo showroom, 
projetado pela 
arquiteta Manoela 
Abrahão, traduz toda 
versatilidade da Italínea 
trazendo ambientes 
que inspiram desde 
projetos mais amplos 
até apartamentos mais 
compactos. Para conhe-
cer o novo showroom, 
visite a loja da Italínea 
na Rua José Nascimen-
to de Paula 17, rotatória 
da Medicina.

Fotos e texto:
Divulgação da Marca

A arquiteta Manoela Abrahão, ladeada por Silvana e Welington (Italínea)
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 Depois de inovar o mercado na Re-
gião, a Franklin American School se consoli-
dou como escola de inglês referência em Po-
ços de Caldas e Pouso Alegre. Agora se prepara 
para mais um grande salto: inaugurará em bre-
ve uma escola modelo, transferindo-se da Rua 
Adalberto Ferraz em Pouso Alegre, para uma 
nova e ampla sede, localizada na Rua Coronel 
Otávio Meyer 263 - Centro (Rua da Galeria Sho-
pping).
 Criada há oito anos em Poços de 
Caldas, onde é líder de mercado, a escola é de 
propriedade do pouso-alegrense, engenheiro 
formado pelo Inatel, João Gustavo Coelho e 
o americano Mike Roos, experiente adminis-
trador e professor de inglês para estrangeiros 
nos EUA. Já há cinco anos, se consolidou em 
Pouso Alegre e conquistou um público muito 
exigente, que definitivamente deseja fluência 
no idioma. Não menos que isso.
 Mike, que é um grande empreende-
dor, observou o grande número de escolas de 
inglês no Brasil, mas por outro lado, um baixo 
índice de brasileiros que falam com fluência o 
idioma. Então, criou um plano de negócios e 
definiu como diferencial que a Franklin teria 
somente professores com o inglês como lín-
gua mãe. Ou seja, professores que nasceram 
ou viveram grande parte de suas vidas em um 
país cujo idioma falado é o inglês.
 Os professores até entendem o por-
tuguês e se comunicam na nossa língua (com 
aquele típico sotaque estrangeiro), no entan-
to, falam um inglês nativo, perfeito, o mesmo 
inglês falado no dia-a-dia em seu país de ori-
gem. Essa ênfase na conversação fez e faz toda 
a diferença, na medida em que possibilita aos 

Franklin 
American 

School:  
a primeira 

escola 
americana 

do Sul 
de Minas
Criada para quem 

realmente quer 
falar inglês! Rita Paz e seu esposo João 

Gustavo (sócio-proprietário), 
juntamente com Ariadne 

Ferroni (coordenadora
administrativa).

alunos chegarem ao exterior e conversarem 
com americanos como se fosse um deles. 
 Outro diferencial da escola é que 
as turmas são formadas com poucos alunos, 
para que a aprendizagem seja efetiva. Turmas, 
a partir de cinco anos de idade, são formadas 
com até no máximo sete alunos por classe.
 Além disso, a escola agregou fama 
de ser muito exigente e isso atraiu pais e alu-
nos conscientes da importância da fluência em 
inglês, não só para o vestibular, mas principal-
mente para serem bem sucedidos em inter-
câmbios, viagem internacional ou entrevistas 
de emprego em multinacionais.
 Além de jovens, a escola atende 
adultos que desejam aperfeiçoar seu inglês 
para viagens de turismo ou negócios, ou sim-
plesmente para quem deseja falar um segun-
do idioma. A Franklin também prepara alunos 
para exames de proficiência, como o TOEFL.“-
Temos tanta convicção da efetividade de nossa 
forma de trabalho, que costumamos falar, que 
devolvemos todo o dinheiro investido pelo alu-
no, se ele seguir nossas regras de ensino e, depois 
disso, não aprender”, declarou enfaticamente 
em entrevista, o empresário João Gustavo 
Coelho.
 
Mais informações: 
Unidade Pouso Alegre: Novo endereço: Rua 
Coronel Otávio Meyer 263 - Centro (na rua do 
PA Shopping). Tel.: (35) 3422-3019. What’sApp: 
(35) 9 9842-4424. 
Unidade Poços de Caldas: R. Assis Figueiredo 
520 - Tel.: (35) 3714-1226. 
Site: www.franklininstitute.com.br - Facebook.
com/FranklinInstituteMG

João Gustavo ladeado pelos professores Will e Mirella.
Ambos nasceram ou viveram grande parte de suas vidas nos EUA.

Fachada da Unidade Franklin American School de Poços de Caldas. 
Em breve a inauguração da nova unidade modelo de Pouso Alegre.



Reforma da Previdência! 
 
Com 379 votos a favor e apenas 131 
contra, o governo do presidente Bol-
sonaro aprovou, com ampla maioria 
(precisava 318 votos), a parte mais 
difícil da Reforma da Previdência, 
que foi a aprovação do Texto Base 
na grande “arena de gladiadores”, que 
é o plenário da Câmara. Veja bem, 
Bolsonaro, com toda a imprensa e 
esquerdistas contra ele, conseguiu 
passar a  mais difícil e impopular de 
todas as reformas, desde a democrati-
zação do Brasil. Sarney e Collor nem 
sonhavam fazê-la. Itamar já fez muito 
criando o Plano Real (não esqueçam, 
foi no governo dele que o Real nasceu). 
Depois, Fernando Henrique esquen-
tou a cadeira por 8 anos e passou pelo 
vexame de não passar a Reforma da 
Previdência dele, por um voto (de-
pois descobriram que foi devido a abs-
tenção de um deputado da base dele), 
e o pior, FHC abriu caminho para o 
desgoverno dos “Lulamoluscos”, 
que ficaram cerca de 14 anos no po-
der e saquearam os cofres públicos 
(diziam que queriam reformar para 
não desagradar o mercado, mas o foco 
não era consertar o Brasil, e sim, acabar 
com ele). Dólar na segunda-feira: R$ 
3,80, no dia da votação, sem saber 
do resultado: R$ 3,75, ou seja, 1,30% 
de desvalorização em 3 dias! Bolsa, 
acima dos 100 mil pontos (histórico). 
Alguém ainda tem dúvida que nos-
so País saiu do atoleiro e vai voar?

Luiza Dias
Curta nossa página no

Facebook.com/Diasnews

Guilherme Dias proprietário do Mercadão das Baterias comemora cinco 
anos em Pouso Alegre como referência no setor de soluções em baterias.

*** Merece aplausos, por enquanto, a sensibilidade do governador de Minas, Romeu Zema, que depois de críticas bem colocadas realizadas por forma-
dores de opinião e população a respeito de sua lentidão para tomar decisões, assumiu sua responsabilidade como governador e, veio até a Região, se 
reuniu com prefeitos, para falar sobre a dívida milionária que o governo Petista, do Fernando Pimentel deixou com os municípios e hospitais de Minas. 
Mas é preciso agir! Vender estatais, cortar ainda mais gastos e no mínimo, fazer um plano de pagamento desses recursos. Senão, a casa vai cair!

Brindes dia 27/7, 
para o carismá-
tico empresário 

Maykel Sena 
(proprietário da 
Papelaria Lápis 
de Cor), ele que 

está na foto 
ao lado de sua 
bela esposa, a 

competente em-
presária da área 

de comunicação, 
Giceli Pires 

(proprietária da 
Terra Eventos e 
Comunicação)

Olha que lindo esse 
casal, dia 19/7 a 

querida Marinete 
faz aniversário e dia 
20/7, é a vez do seu 

esposo e sócio na Le 
Postiche, o carismá-
tico José Ibrahim. 

Marinete é uma 
daquelas mulheres 

raras, que reúne: 
beleza, elegância e 
sensibilidade. José 

Ibrahim é um gentle-
man, inteligentíssimo 
e exímio observador.

Mas, o melhor de 
tudo: são meus 

amigos!

Além de bem sucedidos, o casal Neide Loureiros e Gera Borges, proprietários 
das Óticas Diniz da Região, são pessoas maravilhosas. Brindes para o Gera 

que no dia 21/7, comemorará mais um ano de vida, sempre sendo um 
exemplo de trabalho e dedicação à família. Apreciador de esportes, viagens, 

boa gastronomia, Gera fez por merecer, desde cedo foi muito batalhador. 
Hoje, juntamente com a Neide são proprietários de 8 lojas da Diniz no Sul de 
Minas e Norte de São Paulo, fruto de muito empreendedorismo, investimento 

em tecnologia e o atendimento ao cliente que revolucionou Pouso Alegre e 
Região, quando eles vieram de Belo Horizonte para cá.

Brindes dia 16/7, 
para o querido 

Marcos Martins 
(sócio proprie-

tário da Padaria 
Cardeal), ele 

que está ao lado 
de sua esposa, 

Jaqueline 
empresária em 
Natércia. Mar-
quinhos, assim 
como seu sócio, 
o Zezinho, são 

dois dos em-
presários muito 
simpáticos de 
Pouso Alegre.

Destaque para o 
casal Dr. Marcus 
Furtado, compe-

tente advogado da 
área previdenciária, 

entre outros, e a bela 
empresária Dani 

(que fez aniversá-
rio dia 3 de julho). 

Marcus é dotado de 
uma grande simpa-
tia, além de outros 

empreendimentos é 
sócio do renomado 
vereador pouso-ale-

grense, o também 
advogado, Dr. Rodri-

go Modesto.
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Legendas
 
1 - O empresário Silvio dos 
Reis (sócio proprietário do Gru-
po Celinho), juntamente com 
sua bela esposa, Inês dos Reis. 
Brindes para ela que aniversaria 
dia 21/7.

2 - Dia 19/7, é aniversário do 
querido Ricardo Zaniboni. Ele 
que na foto está ao lado de sua 
esposa, a querida Vanessa Za-
niboni. Olha que curiosidade, 
eles estão morando nos EUA e 
esta semana, vimos o Ricardo 
atravessar a R. Adolfo Olinto 
com uma das filhas. Saudades 
deste querido casal! Vale aqui o 
registro de quem gosta muito 
deles e que torce para que 
estejam sempre bem com suas 
meninas!

3 - Muitos brindes, dia 29/7, 
para a querida Camila, que na 
foto, está ao lado de seu queri-
do esposo Thomas.

4 - Brindes dia 21/7 para o 
gerente de marketing dos 
Supermercados Alvorada, 
Alisson Dias, que na foto está 
ao lado de sua esposa, Daniela.

5 - Maria do Carmo Marchi faz 
aniversário dia 16/7. Conhecida 
como Maria das Unhas, ela 
que mora no coração de muitos 
pouso-alegrenses. 

6 - Muitos brindes para a com-
petentíssima odontóloga Dra. 
Márcia Biagioni, que faz ani-
versário dia 25/7.

7 - Uma das mulheres empre-
endedoras de Pouso Alegre, a 
querida Ana Maria da Noite 
de Gala aniversaria dia 26/7.

8 - Brindes dia 23/7 para o se-
nhor José de Oliveira Caproni, 
sócio proprietário da empresa 
de homecare Hospitalar de 
Pouso Alegre.

3 4

5 6

*** Ninguém merece! O mimimi dos esquerdistas em relação a presença do presidente Bolsonaro na final da Copa América. Olha bem, ele é a 
autoridade máxima do País, não está preso, foi convidado para estar presente no estádio e no campo, foi ovacionado com o  coro “mito” pelos jogadores e 
comissão técnica (na hora da foto da taça) e amplamente aplaudido pela maioria dos  torcedores no estádio. Claro, tinha meia dúzia de vaias, um aperto 
de mão distante do Titi. Como diz, com goleada da Reforma da Previdência, o País decolando, o choro é livre.

7 8
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Aniversário 
de Louise

Faz um ano que nasceu a Louise, fruto 
do amor e união de dois queridos ami-
gos, Kátia e Leandro, líderes da Banda 
Doctor Xip de Pouso Alegre.

Louise desde pequena demonstra ser 
uma menina inteligente, cheia de graça e 
personalidade. Não poderia ser diferente, 
com os pais artistas e tão talentosos.

O evento para comemorar o aniversário 
dessa pequena notável, aconteceu dia 
7/7, domingo, no Buffet Maravilhas. 
Aliás, eu não sabia que o buffet era tão 
bacana, com briquedos novos e diferen-
ciados para a garotada, um ambiente 
separado, mas visível, onde ficam os pais. 

Foi um dia brilhante, céu azulzinho, gen-
te amiga, que puderam desfrutar um 
delicioso almoço, doces diversos para a 
criançada (e os não tão crianças assim), 
além de uma moda de viola e a alegria 
que traz a criança para a vida da gente.

Faz tempo que não tínhamos um domin-
go tão diferente e o niver da Louise foi 
muito especial e singelo.

Desejo a minha xará francesinha, muita 
saúde e alegria, juntamente com seus 
pais e se Deus me der saúde, que eu 
possa estar presente em outras comemo-
rações e momentos marcantes de suas 
vidas. 

Obrigado senhor, pela alegria de quase 
25 anos poder retratar e celebrar mo-
mentos de felicidade na vida de pessoas 
amigas e do bem! Espero estar cumprin-
do honrosamente esta missão de vida!

Luiza Dias.

by Luiza Dias

* Treinamentos em Segurança do Trabalho
* Gestão em Saúde Ocupacional
* Contamos com um módulo que prepara
as informações de Medicina e Segurança
do Trabalho para a transferência ao
Ambiente Nacional do eSocial

Av. Vicente Simões 780, Jardim Guanabara, Pouso Alegre-MG
orcamento@isominas.com.br ou agendamento@isominas.com.br

(35) 3425-6828 ou (35) 9 98843-8755

TE
L.

:

Linda foto essa! Esta colunista e minha 
querida amiga Kátia e a belezura da Louise.

Louise com sua mãe Kátia, ladeada por seus avós maternos Francisca e Vanderlei

Titia Luiza e sua xará francesinha, 
Louise, brincando de CQC.

Kátia, Louise, Alejandro Lorenzzo 
(irmão do saudoso Baby e de 
coração da Louise) e Leandro
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Rubens (Binho), Danusa e o belo filho do casal, Luiz Gustavo

Kátia, Leandro e Louise, ladeados de Amanda/Wanderson 
(cunhada e irmão da Kátia), as sobrinhas Sofia e Beatriz

Leandro e Kátia juntamente com Gean e sua filha, a bailarina Lívia

Turma animada do Buffet Maravilhas juntamente com a garotada

Italo Barcellos, meu 
esposo e esta 

colunista, juntamente 
com a princesa Louise

Louise aprendendo desde cedo a fazer performance em foto!

Leandro, Kátia e Louise juntamente com Adriano/Taíse e filhos Louise, Leandro, Kátia e seus grandes amigos, Márcia e Gilberto ladeado pelos filhos Vítor e Yasmin
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A Avenida Sebastião de Paula, no Bairro São João, começa a ser 
aberta pela Prefeitura de Pouso Alegre. A via beneficiará cerca 
de 30 mil pessoas, moradores e comerciantes de vários bairros 
do chamado Complexo São João. Orçada inicialmente a R$ 
3.580.000,00, a obra sairá ao custo final de R$ 2.490.000,00 para 
os cofres públicos. O objetivo principal da abertura da nova ave-
nida é garantir a mobilidade urbana daquela região que, hoje, 
conta apenas com a Rua Três Corações como principal via de 
acesso ao São João. Pelo projeto, a avenida terá cerca de um qui-
lômetro de extensão, canteiro central iluminado com lâmpadas 
de LED e quatro vias, para subida e descida de veículos. O pra-
zo de conclusão é de 180 dias. Além da mobilidade, a Prefeitura 
avalia que a obra atrairá novos investimentos ao local, que conta 
com mais de 30 empreendedores no Distrito Industrial/São 
João. “É importante frisar que a obra é dos moradores e foi proje-
tada e estudada tecnicamente, para ser utilizada da melhor forma 
possível”, esclarece o prefeito Rafael Simões.

Serviços de capina elétrica atenderá 
vários bairros e começa pelo São João

Prefeito municipal de Pouso Alegre, Rafael Simões, entrega homenagem a parente do saudoso 
Adelson dos Reis Matias. Na foto, a secretária de Saúde da Prefeitura, Silvia Regina, ao fundo, Dr. Pau-
lo (deputado estadual), Bilac Pinto (deputado federal) e Oliveira (presidente da Câmara de Vereadores).

Nova avenida do São João começa a ser construída 

A Prefeitura de Pouso Alegre deu início a capina 
elétrica em ruas e bairros de toda a cidade. O 
trabalho é realizado na chamada área de domí-
nio público, por uma empresa contratada, com-
preendendo ruas, sarjetas e guias de calçadas. 
A primeira etapa dos serviços ocorrerá em ruas 
do Bairro São João. A capina elétrica, também 
conhecida por “capina ecológica” traz inúmeros 
benefícios para as áreas abrangidas, tais como: 
eliminação total de ervas daninhas, baixo custo 
e ausência de uso de herbicida. Além de am-
bientalmente correto, o método permite um 
alto grau de segurança e auxilia no controle de 

pragas e animais peçonhentos. Os resultados 
são percebidos em pouco mais de uma sema-
na. Durante a execução dos trabalhos, os mora-
dores devem evitar o estacionamento de carros 
nas ruas. O horário do serviço será das 07:00 às 
18:00 em ruas residenciais e das 18:00 às 23:50, 
em ruas comerciais ou de grande fluxo. As ruas 
do São João por onde os serviços terão início 
são as ruas: Natércia; Rua Caldas; Sabará; Helio-
dora; Antônio Barreiro da Silva; Perdões; Maria 
Augusta Ribeiro; Piranguinho.

Texto e Fotos: ASCOM da Prefeitura de PA

Moradores dos bairros Bela Vista, Jacarandá e 
Jatobá, em Pouso Alegre, já contam com aten-
dimento no Centro de Saúde da Família (CSF), 
construído no bairro Jatobá. A unidade rece-
beu o nome de “Centro de Saúde da Família 
Adelson dos Reis Matias”, em homenagem ao 
ex-vereador e enfermeiro falecido no mês de 
junho e que teve marcante atuação no muni-
cípio. Na solenidade de inauguração estiveram 
presentes familiares do homenageado, repre-
sentantes do poder público e personalidades. 
Os atendimentos realizados neste CSF incluem 
procedimentos médicos e odontológicos, en-

fermagem, imunização e uma equipe do NASF 
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Uma 
Ação de Saúde marcou a inauguração e os 
moradores foram atendidos. O CSF do Jatobá 
ocupa área de 474 m² e recebeu investimentos 
de R$ 1,5 milhão, recursos do governo federal e 
complementados com contrapartida da Prefei-
tura. A obra foi iniciada em 2014, porém parali-
sada por falta de pagamento à empreiteira. Em 
2017 foi retomada pelo atual governo munici-
pal, que realizou nova licitação e concluiu.

Texto e Fotos: ASCOM da Prefeitura de PA

Inaugurado em Pouso Alegre “Centro de 
Saúde da Família Adelson dos Reis Matias”

Texto e Fotos:  ASCOM da Prefeitura de PA

A via estava em condições precárias, até era uma área perigosaObra também benificiará 30 empresas do Distr. Industrial do São João Obra de mobilidade urbana, desafogará  a principal entrada do bairro

Foto aérea que retrata melhor a extensão da obra que 
benificiará cerca de 30 mil pessoas do Complexo São João

Em 180 dias serão cerca de 1km, serão construídos canteiro cen-
tral iluminado com LED e 4 vias para subida e descida de veículos
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Consolidado como um dos mais 
tradicionais e qualificados restau-
rantes de Pouso Alegre, o “senhor” 
Restaurante Fernandão, em tor-
no de seus 46 anos de fundação, 
tem atraído diariamente milhares 
de clientes. Muitos são os motivos 
para esse sucesso, sendo que o 
principal é a ótima gestão e em-
preendedorismo de seu proprie-
tário, o empresário Lúcio Robson 
de Oliveira. 

Lúcio, ano a ano, investe na me-
lhoria contínua da infraestrutura 
e operação do empreendimento 
e isso proporciona a manutenção 
de um padrão de qualidade supe-
rior, que atende milhares de turis-
tas e viajantes que circulam pelas 
Rodovias BR 459 e BR 381 (Fernão 
Dias), no entroncamento das mais 
importantes rodovias do Sul de 
Minas.

Além disso, o restaurante é exem-
plo de ótimo atendimento e gas-
tronomia marcante, o que atrai 
famílias de Pouso Alegre e Região, 
empresários e executivos das in-
dústrias, que desejam degustar 
suas delícias. Destaque para a fa-
mosa Feijoada do Fernandão, 
que sempre é muito apreciada no 
período de frio, para o delicioso 
Churrasco, além de opções que se 
revezam diariamente, como: a ba-
calhoada; pernil e leitão a pururuca 
desossado e recheado; verduras; le-
gumes; peixes e frutos do mar (como 
kani, mexilhão e camarão); a comi-
da oriental, entre outros.

O Fernandão possui um estacio-
namento amplo e seguro, com 
rampa de acesso e facilidade de 
trânsito em todas suas dependên-
cias, toaletes com total acessibili-
dade, ideal para famílias que pos-
suem integrantes com dificuldade 
de locomoção. Está aberto 24 ho-
ras, localizado na Rodovia Fernão 
Dias, Km 850. Telefone (35) 3422-
5960. O buffet opera das 11 às 15 
h e à noite das 18 às 23 h, todos os 
dias inclusive feriados. 

Fotos e Texto:
Italo Barcellos e Luiza Dias

Imperdível! O festival de delícias do Restaurante 
Fernandão, que comemora 46 anos de história

O empresário 
Lúcio Robson de 

Oliveira, sendo 
entrevistado por 

Reginaldo Santos
em importante 

evento empresarial

O delicioso
churrasco do
Fernandão

Leitão à 
Pururuca, 
clássico da 

culinária 
mineira

A Feijoada do 
Fernandão é a 
mais apreciada

de Pouso 
Alegre e Região

A mais variada
seleção de
Saladas e 

Legumes da 
cidade

A Comida 
Oriental leva 

a assinatura de 
quem é expert 

no assunto!

A Bacalhoada
e Peixes 
marcam

presença no 
cardápio
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Fazer. Essa é a força que nos 

move junto com mais de 30 mil 

empresas parceiras para 

transformar o País por meio 

da inovação, simplificando 

negócios em diversos segmentos. 

Porque o Brasil que faz junto

cresce junto.
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