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15 ANOS DO HOSPITAL 
E CLÍNICA KALLÁS

Preparando a terceira geração de uma história empreendedora e de credibilidade que já dura 60 anos.

Dr. Elias Kallás 
e seis de seus 

netos que estão 
se formando.
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Fazer 
o Bem
Faz Bem!

O idioma Inglês no 
contexto dos 171 

anos de Pouso Alegre

Nossa cidade completará 171 anos 
em 19 de outubro. Quantas pessoas 
e fatos passaram por aqui! Quantas 
histórias recheadas de alegria e tristeza 
promoveram o crescimento de Pouso 
Alegre. Avançamos e nos tornamos um 
grande polo econômico do Sul de Mi-
nas. E estamos num ponto de inflexão: 
1- desafios do crescimento sustentável 
com oportunidades para todos; 2- ou, 
nos tornarmos mais um grande centro 
repleto de problemas econômicos, 
sociais e ambientais. Caminhando pela 
cidade encontramos estrangeiros que 
vieram pra cá para mudar suas vidas, 
buscando oportunidades, falando in-
glês fluente ou precário, mas sempre se 
comunicando e se pondo à disposição 
para conseguir uma colocação que 
possa dar sustento à sua família. Há 
aqueles que chegam com sua língua 
pátria apenas e encontram mais difi-
culdades na comunicação. E os pouso
-alegrenses que querem viajar para o 
exterior? Vão estudar, trabalhar, passar 
férias. Buscam sempre a comunicação 
com outros, e encontram no inglês a 
sua melhor chance de sucesso. E nós, 
da Franklin American School, também 
estamos participando dessa evolução. 
Estamos aqui há 6 anos. É pouco tem-
po, se comparado aos 171 anos, mas 
o suficiente para nos colocar entre os 
que acreditam no destino deste lugar.

João Gustavo Coelho - Diretor e Sócio 
Proprietário da Franklin American School - 
Rua Coronel Otávio Meyer 263 - Centro (rua 

da Galeria PA Shopping) - Telefone: 3422-
3019 / What’sApp: 9-9842-4424

Gustavo 
Coelho*

Inglês de Fato

Dra. Rita Celma é médica cirurgiã do 
Hospital e Clinica Kallás e membro da 

Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular.

Dra. Rita
Celma*

Medicina & VidaSeu
Direito
em 
Foco

Dra. 
Adaysa

Fernandes*

Parabéns, Pouso 
Alegre! 171 

anos de franco 
desenvolvimento!

O Escritório Kleber Dantas Advo-
gados Associados sente um orgulho 
imenso em fazer parte da história dessa 
cidade. Pouso Alegre de belezas incom-
paráveis e naturalmente rica, banhada 
pelo Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Cervo, 
Mandu e Itaim. Cidade de clima tropi-
cal, que aquece os corações dos que 
aqui nascem e vivem.

Dra. Adaysa Fernades - advogada - OAB/MG 105.974. email – adaysa@kleberdantas.adv.br

Terra de povo amigo e acolhedor, mas 
acima de tudo gente honesta e traba-
lhadora que no campo ou na cidade 
faz Pouso Alegre se destacar no cenário 
cultural, econômico, político e social.
Hoje, a cidade é uma das que mais cres-
ce em população, no estado e no país. 
Com cerca de 150 mil habitantes, so-
mos o segundo município mais popu-
loso do Sul de Minas e o 17º maior do 
estado. 
Pouso Alegre é referência em saúde e 
educação para as cidades vizinhas. É 
polo regional nas áreas comercial e in-
dustrial, e se destaca na prestação de 
serviços e na agricultura.
Também temos orgulho de afirmar que 
Pouso Alegre é berço da justiça no Sul 
do nosso Estado. O Escritório Kleber 
Dantas Advogados Associados es-
creve sua história há quase 50 anos, 
prestando serviços jurídicos nesta terra 
que abriga o Fórum da Justiça Comum, 
o Ministério Público, a Justiça do Traba-
lho, o Ministério Público do Trabalho, 
a Justiça Federal, o Ministério Público 
Federal, além da 24ª subseção da OAB. 
Por toda essa história de sucesso, que-
remos desejar parabéns a nossa amada 
Pouso Alegre!

Feliz Aniversário 
Pouso Alegre!

É uma felicidade imensa falar de Pouso 
Alegre, uma grande família de cidadãos do 
bem que a fazem ser destaque em nossa 
Minas Gerais. Tenho 83 anos e testemunhei 
muitas coisas por aqui. Vi o Rio Mandu re-
ceber centenas de pessoas que ia lá pescar, 
tomar banho e lavar roupas, tenho sauda-
des de andar de bicicleta e cumprimentar a 
todos, a maioria pessoas conhecidas. A gen-
te sabia de cor o nome das pessoas. Então, 
Pouso Alegre cresceu e hoje somos mais 
de 150 mil, mas continua tendo uma cultu-

Saúde e 
Qualidade de Vida

Hábitos saudáveis geram vida sau-
dável. Combater a má circulação 
também é promover uma saúde de 
qualidade. Então, vamos falar da saú-
de das pernas?
Diariamente, no Hospital e Clínica 
Kallás, passam por mim homens e 
mulheres em busca de soluções para 
um problema bastante comum na 
sociedade moderna, que são as dores 
nas pernas e as varizes.
Essas queixas devem ser abordadas, 
inicialmente, com medidas básicas e 
uma boa orientação preventiva, tais 
como o combate ao sedentarismo e 
a obesidade. Por isso, reveja os seus 
hábitos!
A atividade física regular, as dietas ba-
lanceadas e, eventualmente, o uso de 
meias elásticas auxiliam na prevenção 
das queixas.
Medicamentos podem ser necessá-
rios e também são boas ferramentas 
em vários casos, mas, a exemplo dos 
demais métodos, só poderão ser pres-
critos após exames específicos.
Lembre-se, sempre haverá tratamento 
para as varizes. Contudo, o médico 
deverá avaliar cuidadosamente cada 
caso antes de apresentar qualquer 
solução.
Visite a nossa página na internet. 
Siga-nos no Facebook, Instagram e 
WhatsApp.

ra de acolher todos que a visitam ou que 
escolhem viver aqui. Mudam as pessoas, 
mas pouco a pouco, bebendo diariamente 
a “água do Mandu”, elas vão se adaptando a 
essa cultura do bem. Trabalhei muito para 
criar seis filhos, todos encaminhados, falo 
com orgulho. E por ser filha desta terra, 
unindo a tradição Portuguesa de meu pai, 
“Mané Bicicleteiro”, que foi um desbrava-
dor, vejo nossa cidade também levantar a 
bandeira do desenvolvimento, a exemplo 
do excelente trabalho que vem sendo re-
alizado pelo atual prefeito Rafael Simões. 
Quando imaginaríamos a estrada do Pan-
tano ser calçada? Ou a questão do Campo 
da Lema resolvida, ressuscitando o futebol 
e fortalecendo nossa saúde com a constru-
ção de um Pronto Socorro só para Pouso 
Alegre? Quando, com dinheiro próprio, a 
cidade tinha sido amplamente: asfaltada, 
limpa, embelezada, sinalizada e recebendo 
infraestrutura como está sendo agora? E as-
sim por diante. 
Vejo no noticiário, tantas cidades quebra-
das e nossa Pouso Alegre firme! Precisamos 
mesmo levantar as mãos para os céus e 
agradecer!
Dia 19/10 vamos fazer uma grande festa! 
A música já está garantida pela Prefeitura, 
que presenteará o povo com o show gratui-
to da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. 



COMÉRCIO & INDÚSTRIA:

Materiais de Construção:
Clube da Casa - A Construtora
Rod. BR 459 KM - 103
Tel.: 3449-4800

Farmácia de Manipulação:
Dermadia
R. Afonso Pena, 241
Tel.: 3423-7500

Cafeteria e Brigaderia Gourmet:
Docerrê
R. Maria Guilhermina Franco, 96
Matriz: 9 9925-0125

Loja de Materiais Elétricos:
Elétrica Sapucaí
R. Adalberto Ferraz, 135 
Tel.: 3422-1188

Indústria Gráfica:
Eurográfica Rótulos e 
Embalagens Industriais
Tel.: 3647-1424 e 3022-2232

Autopeças e Centro-Automotivo:
Grupo Celinho
Lojas em Pouso Alegre e Itajubá
Tels.: 3425-2566 e 3423-8355

Malas, Bolsas e Acessórios:
Le Postiche
SerraSul Shopping 
Tel.: 3427-5530

Construtora de Consultórios
Médicos de Alto Padrão:
Lemos Construtora
R. Cel. Brito Filho, 467
Tels.: 9 8822-0059 ou 3421-5045

Buffet e Comida Oriental:
Restaurante Porteira Grill
R. Comendador José Garcia, 919
Tel.: 3423-1001

Supermercado:
Supermercados Alvorada
Central de Compras: 3425-0825
supermercadosalvorada.com

Loja de Piscinas:
UP Piscinas
Rodovia JK (BR 459), KM 105
Tel.: 3425-2102 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Emissora de Rádio:
Band FM 101,1 do Sul de Minas
Trav. Evaristo da Veiga 40, 9º Andar
Tel.: 3422-2718

Buffet de Eventos:
Buffet Cabana Hall
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook: CabanaHallEventos

Decoração de Eventos:
Cabana Hall Decorações
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook: CabanaHallEventos

Fisioterapia e Pilates:
Clínica Espaço Ativo
Dr. Luciano Moreira e 
Dra. Ana Carolina Bizarria
R. Aristotelina Riberio Pires, 569
Tel.: 3423-5495

Ortodontia e Diagnóstico Bucal:
Clínica Ortoface - 
Dr. Arlindo da Motta Paes 
e Dr. Fabrício da Motta
R. Bueno Brandão, 98 
Tel.: 3423-3331

Cooperativa de Crédito:
Credisan
R. Adalberto Ferraz, 395
Tel.: 3421-0140

Foto e Vídeo-produções:
Destak Produções Fotos e Vídeos
R. Persano Tavares Galvão, 220
Tel.: 3422-9467

Odontóloga Implantodontista:
Dra. Roberta Castro
Av. Prefeito Sapucaí, 200 
Tel.: 3421-5906

Estética e Locação de 
Equipamentos para Estética:
Elektra Laser - Dra. Natália Prado 
Matos.
Av. Celso Gama de Paiva, 125 
Tel.: 9 9981-7334

Gestão de Condomínios:
Gama Gestão Condominal
R. Aristotelina Ribeiro Pires, 11/1
Tel.: 3025-0959 e 9 9917-9357

Clínica de Gastroenterologia:
Gastroclínic Nascimento
R. Cel. Alfredo C. de Paula, 245
Tels.: 3423-6405 e 3422-5727

Segurança e Vigilância:
Grupo CiaSeg
R. São José, 135
www.grupociaseg.com.br
Tels.: 3422-1076 e 3421-1117

Segurança Eletrônica e 
Corretora de Seguros:
Grupo Gilsan
Tels.: 3423-5512 ou 3647-0007

Hospital e Clínica:
Hospital e Clínica Kallás
Av. Prefeito Sapucaí, 150 
Tel.: 3422-1764

Imobiliária:
Imóveis Lopes
R. Professor Mendonça 133 - Lj. 8
Tel.: 9 9954-1707

Salão de Cabeleireiros:
Instituto de Beleza Clauzi Cunha
R. João Basílio, 22 - Tel.: 3423-0598

Cursos de Programação 
Neurolinguística:
Instituto Nacional da PNL - 
Vanderson Andrade 
www.inpnl.com.br 
Tel.: 9 2000-3058

Medicina do Trabalho:
Isominas Saúde Empresarial
Av. Vicente Simões, 780
Tels.: 3425-6828 e 9 8843-8730

Encomendas Expressas:
Jadlog
R. Ruth de Andrade Ribeiro, 45
Tel.: 3425-3285 e 3425-0941

Manutenções e Ar Condicionado:
JP Ar Condicionado
R. Cel. Octávio Meyer, 297
Tel.: 3425-3392 e 9 8721-1400

Buffet Infantil:
Kids Point
R. Cel. Joaquim R. Duarte, 235
Tel.: 3425-6525

Treinamento Tático e 
Curso de Tiro Defensivo:
Marciel Lopes 
(representante legal da 
International Confederation 
Tactical Courses)
e-mail: previdente.cict@live.com
Tel.: 9 9715-9633 

Outdoors e Paineis de LED:
MinasDoor
R. dos Lírios, 27 - 
Tel.: 3421-2312

Transportadora:
Nova Minas
Av. dos Alecrins, 940
Distrito Industrial - 
Tel.: 2102-1000

Clínica Odontológica:
Oral Clinic
R. João Basílio, 191
Tel.: 3421-7029

Comunicação Visual:
Rezende Comunicação
R. Comendador José Garcia, 1072
Tel.: 3421-7874

Locação de Automóveis para 
Casamentos e Eventos em Geral:
SheikCar Locações
Tel.: 9 8818-6730

Universidade:
UNIVÁS
www.univas.edu.br
Tel.: 0800-039-1010

Loteamento Aberto:
Vale do Sol
R. Professor Mendonça 133 - Lj. 8
Tel.: 9 9954-1707

Radiadores e Ar Condicionado
Automotivo:
Vasquinho
Av. Pinto Cobra, 400
Tel.: 3425-5551/3421-3535

Produção e Locação de 
Equipamentos para Eventos:
Visual Áudio
Av. Joaquim Moreira Queiroz, 35
Tel.: 3422-7600
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Hospital e 
Clínica Kallás

O primeiro Day Hospital da 
Região comemora 15 anos de 

fundação, lastreado por 60 anos 
que o renomado médico Dr. Elias 

Kallás se dedica à saúde.

Dr. Elias Kallás possui 83 anos, 60 deles 
dedicados à medicina, tornando-se um 
dos médicos mais renomados da Região, 
um excelente cirurgião cardiovascular 
que tem seu nome marcado, também, 
na área acadêmica, como professor da 
Faculdade de Medicina da Univás. Jun-
tamente com sua esposa, a querida Lydia 
Kallás, apoiaram e incentivaram a dedi-
cação aos estudos empenhada por seus 
seis filhos, o que resultou em histórias 
empreendedoras marcantes, a exemplo 
de três deles:  Ibrahim Kallás, Alexandre 
Kallás e Elias Kallás Filho, proprietários 
do Hospital e Clínica Kallás, localizada 
em Pouso Alegre-MG. A Clínica, que está 
comemorando 15 anos de fundação, se 
destaca pelo atendimento clínico atra-

vés de profissionais renomados em vá-
rias áreas especializadas da saúde, com 
destaque para: Dr. Ibrahim Kallás (que 
é cirurgião geral); Dr. Alexandre Kallás 
(angiologista); Dra. Cristina Kallás Hueb 
(ginecologista); Dra. Rita Celma (angio-
logista e medicina estética); Dr. André 
Kallás (Clínico Geral e Cardiologista); Dr. 
Elias Kallás (cirurgião cardiovascular) e 
Dra. Karina Simões (ortodontista). Ofe-
rece também exames complementares, 
como: eletrocardiograma; ultrasom; labo-
ratório de análises clínicas e teste ergomé-
trico. E finalmente, desponta como pio-
neira ao implantar um Hospital Dia na 
Região, ou seja, cirurgias onde o paciente 
é operado e recebe alta em até 24 horas, 
com toda a infraestrutura montada e ho-

mologada para a realização de procedi-
mentos cirúrgicos mais complexos. Nes-
se setor já foram realizados mais de 6 mil 
procedimentos cirúrgicos, tendo como 
vantagens, se comparado a internações 
convencionais, a possibilidade de o pa-
ciente receber alta precoce, o que resulta 
em um menor risco de infecção hospita-
lar. Para chegar a excelência, o Hospital 
e Clínica Kallás possui uma equipe de 
enfermagem treinada e capacitada para 
proporcionar ao paciente bem estar e to-
tal acolhimento.
As fotos dessa matéria refletem a conti-
nuação dessa bela história, tendo como 
destaque, o pioneiro Dr. Elias Kallás e 
seis de seus netos. Eles estão se capa-
citando em várias áreas da saúde, para 

formarem no futuro a terceira geração 
de uma família lastreada pelo estudo, 
trabalho e valor a experiência, essencial 
hoje em dia, pois só a experiência gera 
tranquilidade em momento de tomada 
de decisão, algo fundamental quando o 
que está em jogo é a saúde e a vida das 
pessoas.

Informações sobre o Hospital/Clínica:
www.clinicakallas.com.br. Avenida Pre-
feito Sapucaí, 150 (ao lado do INSS) - Bair-
ro Alfredo Custódio de Paula - Pouso Ale-
gre-MG. Tel.: (35) 3422-1764 e What’sApp 
(35) 9 9996-5677

Texto/fotos: 
Italo Barcellos e Luiza Dias

Dr. Eliás Kallás ladeado pelos netos (terceira geração dos Kallás): Daniela, Maria Silvia, Camila e Isabella (na frente) e Felipe e Gabriel (atrás)



15 ANOS DO 
TOP 2019 !

Esta edição marca o início da divul-
gação dos DESTAQUES e APOIA-
DORAS do TOP Dias News® 2019. 
É um grande orgulho, realizarmos 
há 15 anos ininterruptos um even-
to empresarial que retrata o espírito 
empreendedor da Região. Quando 
criamos esse evento fizemos nascer 
um modelo único, ORIGINAL e con-
quistamos a confiança dos empresá-
rios. Mesmo nas crises econômicas 
passadas, que não foram poucas, 
estávamos lá, firmes, organizando o 
TOP. Ações baseadas na ética, hones-
tidade e COMPROMISSO na relação 
com fornecedores e participantes, 
nos fez conquistar CREDIBILIDADE, 
que nos orgulha e aumenta ainda 
mais nossa responsabilidade. A busca 
de gente boa, empresários que estão 
realmente fazendo a diferença nos 
seus respectivos ramos de atuação, 
nos fez sempre apresentarmos o me-
lhor NETWORKING da Região. Reunir 
empresas renomadas não nos fez me-
nos humildes, pelo contrário, continu-
amos com os pés no chão, cientes da 
necessidade de inovação constante, 
convictos que só o tempo separa pro-
jetos originais, daqueles que são ba-
seados em princípios menores. Bem 
vindo 15 anos do TOP 2019!

Luiza Dias
Curta nossa página no:

Facebook.com/Diasnews

*** Merece aplausos Pouso Alegre, é claro, que dia 19/10 comemora 171 anos de emancipação! Haverá uma grande festa para o povo, com o show 
gratuito da famosa dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, presente da Prefeitura da cidade, que hoje é muito bem administrada pelo prefeito 
Rafael Simões. Considerado um fenômeno como gestor público, Rafael vem realizando uma gestão baseada em resultados, através de ações e grandes 
obras, que transformaram P. Alegre na “Locomotiva do Sul de Minas”. A cidade está limpa, linda, organizada, enfim, nossa autoestima está a 1000%.

Brindes dia 20/10 para meu querido sobrinho e afilhado Fernando Dias 
que na foto está ao lado do seu lindo filhote, o João Pedro, e sua querida 

e bela esposa, a odontóloga Marcela Gheller. Nando é um verdadeiro 
vencedor, esforçadíssimo, se tornou piloto da aeronáutica e em seus voos 
à jato já defendeu as fronteiras do Brasil. Depois de servir a Pátria, decidiu 

ser piloto de avião da LATAM e logo em seguida realizou, juntamente com 
sua esposa, sua maior realização: geraram a belezura desta foto, o JP. Feliz 

aniversário Nando, que seus objetivos e da Marcela continuem sendo 
realizados (e sei que são muitos!). Com seu pensamento independente e 

focado no que é justo e de direito, você é um dos orgulhos da sua tia!

Brindes dia 23/10 para Sidney Flores que na foto está ao lado de seus 
sócios na TOTVS Sul de Minas, Wilson Godoy e Armando Tessaroli

Destaque para o 
casal Reynaldo 

Simonini Amaral 
(Gráfica Amaral) e 
a belaTatiane, cujo 
trabalho através da 
gráfica vem enal-
tecer ainda mais 
a tradição desta 
grande marca. 

Logo serão divul-
dados novidades a 
nível nacional que 
Reynaldo, sempre 

muito empreen-
dedor, noticiará. 

Aguardem!

Super Destaque

Um registro ilustre que fiz no Restaurante Lugano do Hotel Marques Plaza, 
dos amigos: o industrial Ivan Albers, Geraldo P. Alvarenga, Luciano P. Garcia,  

Dino Francescato e o empresário Macário Benedito M. Ferreira

Brindes dia 25/10 para o querido Reginaldo dos Santos, que atua como: dire-
tor da ASCOM da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí; diretor da Nova Difusora 
FM, comandando juntamente com Isa no Papo Reto da D2, ufa!, entre outros.

VEL!
SISTÍ
IRREORIENTAL

Rua Comendador José García, 919 - Centro - Pouso Alegre

Rodízio 
Especial e FIT, confira!

De Terça a Domingo
das 18:30 às 23:30.
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Legendas
 
1 - Brindes dia 17/10 para o empre-
sário João Gustavo Coelho, articu-
lista do jornal (leia artigo na pág. 2 
dessa edição) e sócio proprietário da 
Franklin American School, a escola 
americana de inglês de Pouso Alegre.

2 - O carismático e querido Zé Batis-
ta, compositor, músico e radialista 
da Univás FM, aniversaria dia 24/10.

3 - Brindes dia 18/10 para o Dr. Rodri-
go Modesto: renomado advogado, 
que também é vereador e há quase 3 
anos realiza excelente trabalho como 
líder do prefeito Rafael Simões na 
Câmara de Vereadores de P. Alegre. 

4 - Parabéns para o Dr. José Luiz Fa-
gundes Junior, renomado advogado 
de Pouso Alegre e atuante diretor da 
ACIPA, aniversaria dia 22/10.

5 - Dia 21/10 será aniversário do 
empresário Júlio Diniz, proprietário 
da Minasdoor.

6 - Um dos mais experientes con-
tadores de Pouso Alegre, com uma 
carteira de renomadas empresas, 
Cleber Massafera comemora aniver-
sário dia 15/10.

7 - Brindes dia 16/10 para meu cunha-
do Carlos Alejandro, que na foto 
aparece ao lado de Adriana Dias.

8 - A competente Secretária de Saú-
de do Município de Pouso Alegre, 
a querida Sílvia Regina, comemora 
aniversário dia 16/10.

9 - Magali Coutinho aniversaria dia 
21/10 e está a mil com seus lindos 
artesanatos.

10 - Muitos brindes dia 26/10 para 
a querida Cláudia Bueno Garcia 
da Imobiliária Domínio. Uma mu-
lher empreendedora que se divide 
entre os negócios da família com a 
filantropia.

11 - Brindes para o Arcebispo Me-
tropolitano da Pouso Alegre, Dom 
José Luiz Magela, que aniversaria, 
vejam só, exatamente no dia do 
aniversário da cidade, 19 de outubro.

3

4 5 6

*** Ninguém merece! Um “perfil falso do facebook” fez um comentário maldoso durante um post de fotos que fizemos da 20ª Feira das Nações de Pouso 
Alegre. Banimos o perfil e excluímos o comentário. Não aceitamos ações de má fé, caluniosas e mentirosas, com intenções político-oposicionista por trás. 
A Feira das Nações pertence a APAS, braço assistencial das Lojas Maçônicas da cidade e não pertence a nenhum órgão público, embora receba apoio de 
alguns. Toda a renda da entrada e da alimentação vendida é revertida para CARIDADE. Ou seja, é muita má fé criticar um evento do bem como esse!

7
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Para celebrar o aniversário de 171 anos de Pou-
so Alegre, comemorado no dia 19/10, a Prefei-
tura tem em sua programação diversos eventos 
culturais, exposições de arte e feiras de artesana-
to que acontecerão na cidade. A programação 
inclui também o mega-show gratuito da dupla 
sertaneja Zezé de Camargo & Luciano, no dia 
19 de outubro, no Pátio da Rodoviária (veja pro-
gramação completa no site da Prefeitura, www.
pousoalegre.mg.gov.br). O Jornal Dias News, 
há 16 anos, é um defensor aguerrido de Pouso 
Alegre, e há quase 25 anos enaltece a cidade 
através do trabalho como colunista social da sua 
sócia proprietária, Luiza Dias. Uma cidade que 
tem seu coração aberto, acolhendo muito bem 
seus visitantes, principalmente pessoas que de-
cidem viver suas vidas na Terra do Rio Mandu. 
Um município polo que é essencialmente forma-
do por trabalhadores, que buscam humildemen-
te a prosperidade através do esforço próprio e 
da união de pessoas do bem. E falando no bem, 
sinceramente, em comparação, não há povo mais 
solidário, prova disso são as inúmeras instituições 
filantrópicas atuantes e os eventos e ações bene-
ficentes que realizamos durante todo o ano. Já 
nos últimos dois anos e meio vivemos um mo-
mento áureo, pois ao eleger um gestor compe-

Aniversário de 171 anos 
de Pouso Alegre: haverá 

uma grande festa na cidade!

tente para a Prefeitura, que é o prefeito Rafael 
Simões, conseguimos perceber o quanto po-
demos ser grandes e fortes como cidade, o que 
nos tornou uma verdadeira “locomotiva do Sul 
de Minas”. Isso está deixando a população entu-
siasmada, principalmente os empreendedores, 
prova disso é que somos elogiados não só pela 
limpeza, organização e gestão eficiente, mas por 
proporcionar qualidade de vida para seus cida-
dãos e um ótimo ambiente de negócios para os 
inúmeros empreendedores e executivos que a ci-
dade atrai. Nossa vocação para a implantação de 
indústrias e gerar empregos foi aprimorada com 
o trabalho conjunto de Rafael Simões e seu se-
cretário de Desenvolvimento, senhor Dino Fran-
cescato, que em um encontro informal nos falou 
que dados do Ministério do Trabalho apontam 
que Pouso Alegre é o município que mais gerou 
empregos em 2019 na grande região Sul Mineira, 
bem a frente do segundo lugar. Tudo isso prova 
que estamos no rumo certo, dando resposta ao 
voto de confiança da população, que em 2016 
aderiu 70% dos votos válidos nas propostas de 
gestão do atual Prefeito. Término do  calçamento 
da Estrada do Pantano; Acordo do Campo da Lema, 
libertando nosso futebol e construindo um Pronto 
Socorro naquele local; através de capital próprio 

está asfaltando, limpando e requalificando toda a 
cidade, principalmente bairros mais carentes como: 
São Geraldo, São João e Cidade Jardim; Construção 
da Av. Faisqueira e Requalificação do Centro; Es-
colas sendo construídas, finalizadas e reformadas; 
Postos de Saúde construídos, finalizados e reforma-
dos e a Saúde em dia com a população; Repasses e 
apoio ao Hospital Samuel Libânio, para que ele não 
deixe de atender a população mais carente; Alinha-
mento com a Câmara Municipal, governo Estadual 
e Federal em benefício a Pouso Alegre; Elegemos 
um deputado estadual, o Dr. Paulo e outro federal, 
Bilac Pinto,  que hoje é a segunda pessoa mais im-
portante de Minas; há um calendário de eventos e 

atividades de lazer para o povo, a exemplo do Natal 
mais belo da Região e o Reveillon que reúne milha-
res de pessoas na Av. Pref. Tuany Toledo e apoio a  
importantes eventos; Atração de novas indústrias, 
agregando mais musculatura ao polo farmacêuti-
co de Pouso Alegre; Incentivo e apoio a expansão 
de indústrias existentes; Incentivo ao homem do 
campo; Novo Plano Diretor, entre muitos outros. 
Em suma, antigamente não tínhamos tantas ra-
zões para comemorarmos o aniversário da cida-
de, agora temos e muitas. Feliz Aniversário Pou-
so Alegre! Pois não somos de esquerda, nem de 
direita, muito menos de centro: SOMOS P’RA 
FRENTE!

Cidade desponta, bem a frente, como sendo a que mais gera empregos na Região.

Rafael Simões, prefeito de Pouso Alegre: uma gestão marcada pelo desenvolvimento 
sustentável, geração de empregos e investimento em saúde, educação e infraestrutura.
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Pouso Alegre, parabéns pelo aniversário. 
A BRZ tem muito orgulho em fazer parte dessa história.

Imagens meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações devido à rede elétrica não estar representada. Por se tratar de bem a ser construído, pode sofrer alteração sem aviso prévio. As perspectivas e ilustrações artísticas mostram ambientes e vegetação de porte 
adulto. O porte na entrega do empreendimento será igual ao projeto paisagístico. Mobiliário da área de lazer incluído. Somente farão parte do imóvel as peças e os materiais contidos no memorial descritivo do empreendimento. Todos os apartamentos do 1º andar serão
entregues com piso cerâmico. Nos demais andares, o piso será laminado e/ou cerâmico. Incorporação Imobiliária devidamente registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Pouso Alegre (MG). Portal Recanto das Jades: R.4 da matrícula nº 101.778 e Portal Recanto 
das Camomilas: sob R.6 da matrícula nº 89.882.

Venha ser Premium com a BRZ.
Visite nosso estande e apto. decorado:
Rua Adalberto Ferraz, 488 (ao lado do Mercado Municipal) - Centro - Pouso Alegre - MG

Foto real Foto real

3421-3013(35)

brzempreendimentos.com
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20ª Feira das Nações de Pouso Alegre

Confira nossa cobertura da maior e mais importante Feira Gastronômica da Região

Abrindo o mês de aniversário dos 171 anos de Pouso Alegre, 
ocorreu do dia 4 a 6/10 a 20ª Feira das Nações de Pouso Alegre. 
Um evento que é 100% beneficente, organizado pela APAS, braço 
filantrópico das Lojas Maçônicas de Pouso Alegre. A Feira voltou 
a ser presidida pelo experiente empresário Alex Rezende e foi mui-
to bem sucedida esse ano, proporcionando a todas as instituições 

Feira das Nações foi um grande sucesso!
filantrópicas parceiras, que representavam a gastronomia de dife-
rentes países, muito sucesso nos resultados de arrecadação. A Fei-
ra contou com o patrocínio de várias empresas e principalmente o 
apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, através do prefeito Rafael 
Simões, ele que fez a abertura oficial do evento, juntamente com 
o deputado estadual de Pouso Alegre e Região, Dr. Paulo, o vere-

ador Bruno Dias, Alex Rezende (presidente da Feira), Osvaldo de 
Carvalho (presidente da APAS) e Luciano Aleixo (vice presidente 
da Feira), além de voluntários e líderes das entidade filantrópicas. 
O prefeito enalteceu o trabalho dos voluntários e das instituições 
filantrópicas parceiras da Feira, além do público presente que pres-
tigiou o evento.   Veja mais fotos no Facebook.com/DiasNews

Prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, realizou a abertura  
oficial do evento e foi muito aplaudido entre os presentes

Alex Rezende (pres. da Feira), Rafael Simões (prefeito de PA), 
Osvaldo de Carvalho (pres. da APAS) e Dr. Paulo (deputado estad.)

Alex Rezende (presidente da Feira), Rafael Simões (prefeito de PA), 
Osvaldo de Carvalho (pres. da APAS) e Dr. Paulo (dep. estadual)

Alex Rezende (presidente da Feira das Nações de Pouso Alegre 
2019) e sua esposa Juliana, ladeado pelos filhos Giovana e Gabriel.

Neide/Gera (proprietários das Óticas Diniz) e o filho Juan, o prefeito 
Rafael Simões e seus filhos, juntamente com Filipe (pres. da ACIPA)

Robson Chiarini (segundo da esquerda para a direita) e alguns 
integrantes da sua “tropa de elite” do GRUPO CIASEG de segurança.

A empresária Sabrina, sua linda filha Sara e Filipe Vargas (presidente 
da ACIPA e voluntário no restaurante Espanhol na Feira das Nações)

Irmãos Maçons e voluntários no restaurante da Alemanha: Cesar 
Bernardes, Luciano Aleixo, Osvaldo de Carvalho e Vitor Hugo

Com muita competência equipe de limpeza, do renomado GRUPO 
THV, marcou presença realizando um ótimo trabalho durante o evento
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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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