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Leia na Pág. 5

Rafael Simões inaugura a estrada do Distrito com 
show de Gian & Giovani para milhares de pessoas

Leia na Pág. 10

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

Sicredi chega em 
Pouso Alegre

Instituição financeira cooperativa abre suas portas em uma das cidades que mais cresce no País

Autoridades participaram no momento simbólico de desenlace da fita inaugural: Dr. Paulo (Deputado Estadual de Pouso Alegre e Região), 
Rafael Simões (Prefeito de Pouso Alegre), vereador Rafael Abolafio (representando a Câmara de Vereadores) e Filipe Vargas (presidente da ACIPA)

Presidente da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, 
Eugenio Poltronieri

A Vice-presidente, 
Angelita Marisa Cadoná

O Prefeito Municipal de 
Pouso Alegre, Rafael Simões 

Rafael Simões, prefeito de Pouso Alegre, juntamente com a primeira dama do município, Ana Maria 
Simões e os cantores Gian & Giovani, no show de inauguração da nova Estrada do Pantano
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Luiza
Dias 

(Mãe)*

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

Homenagem para Dr. 
Elias e Dona Lídia Kallás

Estive presente no TOP 2019, evento em-
presarial realizado há 15 anos pelo Dias 
News. Participei de todas as edições e 
esse ano a minha satisfação foi muito 
grande. Primeiro pela emoção da minha 
filha ao citar meu nome em seu discurso. 
Depois, pela referência a minha pessoa 
realizada pelo prefeito Rafael Simões 
e finalmente porque a família dos meus 
queridos amigos, Dr. Elias Kallás e  Dona 
Lídia Kallás (foto abaixo), foi lembrada 
pelas 54 empresas, que escolheram o 
Hospital e Clínica Kallás como a capa 
de maior destaque no último ano. Dentre 
àquelas editadas pelo Jornal Dias News 
(veja foto ao lado), que todos sabem, é 
de propriedade de minha filha caçula, 
Luiza Dias (a Luizinha) e do meu gen-
ro Italo Barcellos. Aproveito aqui para 
agradecer a família Kallás, que no evento 
estava muito bem representada por um 
dos filhos de Lídia e Dr. Elias, o simpático 
Ibrahim Kallás. A generosidade deles e 
disposição de sempre socorrer o próximo, 
são marcas dessa família que muito me 
ajuda pessoalmente e me auxilia a ajudar 
a quem eu intermedio pedidos especiais. 
Muito obrigada pela amizade sincera!

Fazer 
o Bem 
Faz 
Bem

Dra. 
Marcela

Ferreira *

A bexiga hiperativa é caracterizada pela urgên-
cia de fazer xixi. Considerada uma síndrome, 
quando não tratada, pode vir acompanhada 
de incontinência urinária, atrapalhando o dia 
a dia profissional, a vida a dois, convívio social 
e a qualidade de vida. Agora, uma pesquisa da 
universidade de Campinas, com portadoras da 
síndrome concluiu que ela está ligada a dis-
túrbios mentais. Das 274 participantes, 59,8% 
tinham depressão e 62,4% mostraram sinais de 
ansiedade. Os números expressivos servem de 
alerta: Abordar os aspectos psicológicos é im-
portante no tratamento dos sintomas urinários, 
mas, muitas vezes, acaba sendo deixado de lado 
pelos profissionais da saúde.  Os especialistas 
dizem que não dá para saber se a bexiga hipera-
tiva causa depressão e ansiedade ou o contrário. 
Mesmo assim, conseguiram observar que, 
quanto maior a intensidade de um desses 

transtornos, maior a probabilidade de o outro se 
manifestar. O fato é que, embora esta síndrome 
de bexiga hiperativa tenha se popularizado, é 
ainda pouco abordado os impactos comporta-
mentais que a moléstia provoca na vida diária 
de quem convive ou apreendeu a conviver 
com este transtorno. Receio, isolamento social, 
desistência de participar de viagens de grupos, 
comprometimento do sono e retração sexual 
são alguns dos comportamentos relatados nos 
consultórios.

* Dra. Marcela Ferreira atende na Clínica Corpus locali-
zada 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

Estamos aqui com mais uma dica para você 
que quer perder aquela gordurinha para o 
verão. Você conhece a dupla ID-alG e o Me-
tabolize ? 
Quando usamos juntos, são ótimos para a 
perda de peso saudável. ID-alG é o extrato de 
um dos mais nobres ingredientes encontrados 
na natureza, a Alga marrom. Ela é considerada 
um superalimento, pois possui características 
nutricionais excepcionais e substâncias ca-
pazes de propiciar uma melhor qualidade de 
vida. O ID-alG: 
• Inibe a absorção de gordura e carboidrato; 
• É potente na ação antioxidante e efeito 
termogênico; 
• Ajuda na redução da absorção de gorduras 
e carboidratos; 
• Tem ação antioxidante e efeito termogênico. 

O Metabolize é um suplemento nutricional, 
composto de Zinco, Magnésio, Cromo e nano 
probióticos que ajudam a manter a boa forma, 
proporcionam equilíbrio para o organismo e 
auxiliam na manutenção da saúde. Também 
ajudam a aumentar a energia e a manter o 
metabolismo em constante atividade! 
Entre em contato com a Dermadia para saber 
como os dois juntos podem ajudar no seu 
emagrecimento e na melhora da sua saúde.

Dica para perder 
aquela gordurinha!

* 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

Bexiga Hiperativa

Carmen 
Abrahão *

“ID-alG e o 
Metabolize,

 quando usamos 
juntos, são ótimos 

para a perda de peso 
saudável

Abordar os aspectos 
psicológicos é importante 

no tratamento dos 
sintomas urinários, mas, 

muitas vezes, acaba sendo 
deixado de lado pelos 
profissionais da saúde.

Destaque da Quinzena
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Sicredi chega em Pouso Alegre

 A noite do dia 22 de no-
vembro ficou marcada pela chegada 
do Sicredi, instituição financeira 
cooperativa, à cidade de Pouso Ale-
gre. A cerimônia de inauguração 
da terceira agência da Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG em solo minei-
ro, contou com participação expres-
siva de autoridades, representantes 
de entidades, empresários e demais 
pessoas do município. 
 Durante o ato, as autorida-
des presentes foram representadas 
pelo Prefeito Municipal Rafael 
Simões, Vereador Rafael Abolafio, 
Presidente da ACIPA – Associação 
do Comércio e Indústria de Pouso 
Alegre, Luiz Filipe Vargas, Deputa-

do Estadual Paulo Valdir Ferreira, 
bem como o Presidente da Sicredi 
Alto Uruguai RS/SC/MG, Eugenio 
Poltronieri, Vice-presidente An-
gelita Marisa Cadoná, o primeiro 
Presidente da Cooperativa Irvalino 
João Miotto e o Gerente da Agên-
cia, Felipe Lazzaretti. 
 As boas-vindas foram con-
duzidas pelo Gerente Felipe Lazza-
retti, que falou sobre o propósito da 
Cooperativa ao iniciar sua atuação 
na cidade. “Acreditamos que quando 
somamos forças, crescemos juntos. E 
ao crescer juntos, conseguimos cons-
truir uma sociedade melhor. Essa é a 
nossa proposta, é nisso que o Sicredi 
acredita”, enfatizou Lazzaretti.

 O Prefeito Municipal, Ra-
fael Simões manifestou a alegria 
em receber o Sicredi. “O Sicredi 
chegou para ser um parceiro, para 
que possamos movimentar ainda 
mais a Locomotiva do Sul de Minas, 
que é Pouso Alegre. Tenho certeza, que 
todos que estão aqui vieram prestigiar 
este momento e desejar sucesso, pois 
o povo daqui é muito hospitaleiro 
e trabalhador, e com certeza será 
parceiro desta instituição. Muito 
obrigado por terem escolhido Pouso 
Alegre”.
 “Enquanto instituição fi-
nanceira cooperativa, nós buscamos 
sim o resultado econômico, mas, 
trabalhamos fortemente a valori-

zação das pessoas. Dentro da ética, 
do relacionamento, do respeito, da 
satisfação dos nossos associados e da 
sociedade como um todo, através dos 
nossos comportamentos, dos nossos 
programas de relacionamento, por-
que entendemos que a forma de fazer 
resultado financeiro, não é vendendo 
produtos e sim, fazendo o associado 
comprar pela satisfação de ser dono 
de um empreendimento que faça a 
diferença”, afirmou o Presidente 
Poltronieri durante seu discurso.
 O pároco local, Celso An-
tonio Lelis Diogo, conduziu uma 
bênção ecumênica e em seguida 
aconteceu o desenlace da fita inau-
gural, marcando a chegada do Si-

credi na capital dos bons negócios. 
 O público foi recepciona-
do para um jantar de confraterniza-
ção junto ao Summit Hall. Como 
diferencial, uma comitiva de sócios-
fundadores, ex-dirigentes, conse-
lheiros e colaboradores vindos do 
Sul, puderam prestigiar o momento 
e recepcionar todos os convidados 
com um relacionamento simples e 
próximo.
 A agência, que conta com 
uma estrutura ampla e moderna 
para melhor atender a todos, está 
localizada na Rua Comendador 
José Garcia, n. 391, no centro de 
Pouso Alegre, com horário de 
atendimento das 9h às 15h30.

Presidente da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, 
Eugenio Poltronieri, destacou o importante 

papel de uma cooperativa de crédito

A Vice-presidente, Angelita Marisa Cadoná, 
agradeceu a receptividade da 

comunidade mineira  

Presidente da ACIPA Luiz Filipe Vargas 
participou do momento representando 

todas as empresas associadas da entidade 

O Gerente da Agência de Pouso 
Alegre, Felipe Lazzaretti, 
conduziu as boas-vindas 

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, 
Rafael Simões, destacou a 

alegria em receber o Sicredi 
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O atual Presidente da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG e o primeiro Presidente 
da Cooperativa, Irvalino João Miotto, após o desenlace da fita inaugural 

O ato 
inaugural 

contou com 
participação 

expressiva de 
público.
Acima a 

equipe do 
Sicredi.

A instituição financeira cooperativa abre suas portas em Pouso Alegre, dando andamento ao seu plano de expansão em Minas Gerais.



Luiza Dias
Curta nossa página no

Facebook.com/Diasnews

TOP 2019, 15 anos!
Muito obrigado!

Não poderia ter sido tão maravilhosa 
a comemoração dos 15 anos do even-
to empresarial TOP Dias News, que 
dá a mim e ao meu esposo e sócio, 
Italo Barcellos, uma grande satisfação 
em realiza-lo. O evento foi um suces-
so! Para você ter ideia do prestígio, 
tivemos a presenças das principais 
lideranças representativas da Região 
e Estado, dentre elas: o prefeito de 
Pouso Alegre Rafael Simões, o de-
putado da Região, Dr. Paulo e a ilus-
tríssima presença, pela primeira vez, 
de um Secretário de Governo do Es-
tado de Minas Gerais, nosso querido 
amigo Bilac Pinto. Além disso, a nata 
empresarial da cidade foi apresenta-
da a centenas de pessoas. Todos, em-
presários e altos executivos focados 
em suas atividades principais, um dos 
motivos pelos quais eles são profissio-
nais de sucesso perene. Como acredi-
tamos que foco é fundamental, des-
de o término do evento, estávamos 
focados na produção desta edição 
do Dias News, em tempo recorde 
de uma semana ela está pronta para 
você apreciar. Em paralelo, está sendo 
produzida a REVISTA DE COBERTU-
RA DO TOP 2019 que será impressa 
pela EUROGRÁFICA e distribuída em 
dezembro/2019. Até lá!

*** Merece aplausos o prefeito Rafael Simões. Vou fazer o que? O homem é uma Locomotiva de fazer obras! Veja bem, um “filósofo” ex-político de PA, 
disse esses dias no Face: “O homem público tem que saber: já foi o tempo que o povo queria pão e circo. Hoje necessitam de saúde e educação de qualidade, 
segurança para preservar a vida e políticas públicas para o bem estar social.”  Ou seja, ele está falando bem de Rafael, que é um exemplo de político que em 3 
anos realizou muito investimentos, resgatando esses 3 setores, e agora traz lazer para a população. Afinal, como diz os Titãs “a gente, não só quer comida...”

Muitos brindes para a 
bela estilista Cris Lo-

pes, que aniversaria no 
dia 13/12, e é proprie-

tária da The Hall Store, 
que fica localizada na 

rua do Marques Plaza, 
em Pouso Alegre. A loja 
chama muito a atenção 
dos que por lá passam 
pela beleza de suas vi-
trines, onde são expos-
tos vestidos de noiva 
e festa.  Cris, produziu 

nos últimos anos, meus 
vestidos do TOP e se 

supera a cada ano. Na 
última semana fiquei 

extremamente satisfei-
ta com o trabalho dela. 
Voltei a usar vermelho 
no TOP, que é minha 

cor predileta e ela sim-
plesmente arrasou na 

criatividade e elegância 
da peça. Todas as fotos 
da cobertura do evento 

serão publicadas em 
uma linda revista (im-

pressa e digital) e serão 
postadas no Facebook 

do Jornal. Aguarde!

Destaque para 
o casal Adriano 

Rodrigues (Visual 
Áudio) e a carismá-

tica Taís.  Ele que 
no próximo dia 25, 
brindará a data de 

seu aniversário. 
A Visual é referên-
cia na prestação de 
serviços e produ-

ção de eventos 
em Pouso Alegre 
e Região, tendo 

empresas e insti-
tuições de renome 
na sua carteira de 

clientes.

Super Destaque

O empresário Célio e Fabiana Prado ladeados pelos filhos Jair e Pedro 
Henrique da JP Manutenções e Ar Condicionado. Pedro aniversaria dia 15/12. 

Fazendo as contas, quando ele nasceu, quatro dias depois eu casei.

Dia 17/12 é o ani-
versário do querido 

Edmundo Mota, 
proprietário da 

Destak Produções 
Foto e Vídeo. Que-

ro aqui enaltecer 
seu trabalho, que 

além de ser especia-
lista em formaturas, 

também atua na 
área de foto e vídeo 
empresariais. Mas, 

também quero 
destacá-lo princi-
palmente como 

pessoa, um cara do 
bem, merecedor de 

toda a confiança, 
pois tem em seus 

princípios de vida a 
responsabilidade e 
trabalho. Um amigo 
para todas as horas, 

juntamente com 
sua querida esposa 

Daijane.

Dia 7 de dezembro será o aniversário do querido Professor Aldo Morelli, 
gestor na faculdade FAI, um profissional extremamente qualificado e 

competente, que edifica a instituição. Na foto ele e sua esposa Joana Morelli.



1 2

Legendas
 
1 - Muitos brindes, dia 3/12, para a  
querida empresária Cibele Maglio-
ni, que na foto está ao lado do seu 
esposo o simpático Marcos Alvin, 
ambos sócios-proprietários dos 
Supermercados Alvorada.

2 - Brindes dia 3/12, para o querido 
empresário da radiodifusão Alexan-
dre Asbahr (Band FM Sul de Minas) 
que na foto está ao lado de sua 
esposa, Elaine Asbahr (competente 
Superintendente de Lazer e Turis-
mo de Pouso Alegre que, aliás,  está 
muito bonita na foto). 

3 - Dia 4 de dezembro será aniver-
sário do querido Cesar Bernardes 
da Vasquinho Radiadores e Ar 
Condicionado, que está prestes a 
inaugurar sua terceira unidade em 
Pouso Alegre. Na foto, ele, sua bela 
esposa Patrícia Bernardes e os 
fofinhos de seus lindos filhos!

4 - Muitos brindes dia 17/12 para o 
querido Mauro Rosa, gerente do 
Alvoradinha, em Pouso Alegre. Na 
foto, ele e sua bela esposa, a fisio-
terapeuta Dra. Gislaine Cristina 
Martins Rosa.

5 - Destaque para o renomado pu-
blicitário João Paulo, da Pública 
Comunicação, que aniversaria dia 
4/12.

6 - A bela Ana Cecília, filha da Sílvia 
Regina (Secretária de Saúde de 
Pouso Alegre), comemorará aniver-
sário dia 3/12.

7 - Vânia Foch e seu esposo Sa-
bastião Foch. Felicidades para ela 
que aniversaria dia 1/12. Ambos 
são meus padrinhos de casamento 
(aliás, dia 19/12 comemorarei com o 
Italo, 21 anos de casamento).

8 - Gilberto, sócio proprietário 
do Restaurante Costela no Bafo, 
receberá muita batida de sininho 
dia 30/11, com certeza em uma 
mesa recheada de alegria, saúde e 
felicidade.

3 4

5 6

*** Ninguém merece a Eleição antecipada que a oposição está fazendo, criando Fake News, sobre o atual governo municipal, que está, sem dúvidas, 
fazendo a melhor gestão da história de Pouso Alegre (pensando sempre na coletividade). Oposição séria deveria colocar lado-a-lado listas de ações 
(relevantes e sem fazer bonito com o chapéu dos outros) realizadas em cada governo e comparar competências. Mas, a estratégia da turma do quanto pior 
melhor é: mentir para ver se cola. Por sorte, a população reconhece o ótimo trabalho que está sendo realizado pela atual gestão!

87
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Milhares de pessoas participam do show com Gian e Giovani 
na entrega da estrada do Distrito de São José do Pantano

Milhares de pessoas compareceram ao show da dupla sertaneja Gian 
e Giovani, no Distrito de São José do Pantano no domingo (24/11). 
O show marcou a entrega do asfalto que liga a estrada do Pantano à 
Rodovia MG-290. Foram 14 quilômetros de pavimentação que vão 
beneficiar cerca de 15 mil pessoas, entre produtores rurais e popula-
ção que utilizam a estrada diariamente, como o principal acesso ao 
centro da cidade. Durante o show, que também contou com presença 

de autoridades municipais e estaduais, o Prefeito Rafael Simões 
anunciou um investimento de R$ 1 milhão ao Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio, feito através de intervenção direta do deputado 
estadual Dr. Paulo e do secretário de governo do estado, Bilac Pinto. 
O Pantano, como é conhecido, é um dos principais produtores de 
morango da região e outros alimentos. A estrada que dá acesso ao 
distrito estava, há décadas, em condições precárias de trafegabili-

dade. Rafael Simões agradeceu aos produtores que contribuíram 
com a obra do asfaltamento, cedendo parte das propriedades para 
o alargamento da estrada. Ele também lembrou da importância do 
asfalto para os bairros adjacentes. “Essa obra tem uma grande impor-
tância para o Pantano e todos os bairros circunvizinhos. O escoamento 
da produção finalmente será feito com maior eficiência e menor custo, 
graças à rapidez do transporte daqui pra frente”, declara.

Fotos e Texto: ASCOM Prefeitura Municipal

Oliveira, Igor (Dir. Executivo Fuvs), Deputado Est. Dr. Paulo, Sílvia Regina,  
Bilac Pinto (Secretário de Governo de Minas) e o prefeito Rafael Simões

Anunciado 
investimento 

de R$ 1 milhão 
ao Hospital das 
Clínicas Samuel 

Libânio

O prefeito Rafael Simões e o Secretário Dionísio foram homenageados
pela população do distrito pouso-alegrense de São José do Pantano

Gian e Giovani, juntamente com o prefeito Rafael Simões/Ana Simões  
e a competente secretária de Lazer e Turismo, Elaine Asbahr

Ana Maria Simões (primeira dama de Pouso Alegre) 
foi homenageada, também, recebendo Flores

Dr. Paulo, o sempre presente deputado estadual de Pouso Alegre e Região, 
o secretário de Agricultura Antônio Dionísio Pereira e Gian e Giovani

Gian e Giovani ladeia o Chefe de Gabinete da  
Prefeitura de Pouso Alegre, Dimas da Fonseca

Milhares de pessoas, de todos os bairros  
de Pouso Alegre estiveram presentes

Gian e Giovani realizaram um show muito apreciado por todo 
público presente, oriundo de vários bairros de Pouso Alegre

Parte da longa estrada que leva ao Distrito de São José do Pantano 
e que também atende vários bairros ao longo da estrada
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Sicredi melhora a oferta de crédito 
e serviços financeiros na Região

Pouso Alegre, com o tem-
po, atraiu todas as principais 
marcas de bancos comerciais 
tradicionais de varejo. No 
entanto, pouca gente sabe, 
mas a maior parte do lucro, 
decorrente da atividade ban-
cária de bancos comerciais, é 
destinada para sua matriz, são 
recursos que saem de nossa ci-
dade, e não voltam mais. Mas, 
há alguns anos Pouso Alegre 
começou a atrair cooperativas 
de créditos, a exemplo da re-
cente inauguração da agência 
do Sicredi (veja reportagem 
de capa desta edição), uma 
instituição financeira coope-
rada, ou seja, que oferecem a 
mesma segurança dos bancos, 
pois é controlada pelo Banco 
Central, e os mesmos serviços 
oferecidos por eles, mas com 
condições mais justas do uso 
de crédito e serviços, afinal 
o cliente tem a posição de 
cooperado, ou seja, passa a 
ser dono, tendo voz sobre 
as decisões do negócio e 
participa dos resultados da 
instituição. O Sicredi é uma 
potência do cooperativismo. 
Prova disso, é que patrocina 
os jogos do Campeonato 
Brasileiro de Futebol, tendo 
como bandeira o fato de ser 
a cooperativa de crédito mais 
antiga do País (116 anos), o 
que aumenta ainda mais sua 
credibilidade. Além disso, a 
agência de Pouso Alegre tem 
como gerente o jovem Felipe 
Lazzaretti, que juntamente 
com sua equipe possuem 
como marca registrada o óti-
mo atendimento, algo que 
caracteriza a cultura da ins-
tituição. Também não pode-
ria ser diferente, conforme a 
revista Você S/A, pelo oitavo 
ano consecutivo o Sicredi 
está em primeiro lugar entre 
as cooperativas de crédito, na 
pesquisa “Melhores Empre-
sas para Você Trabalhar”. 
Ao lado, foto de fachada e 
infraestrutura das instalações 
internas da agência de Pouso 
Alegre, localizada na Rua Co-
mendador José Garcia 391, 
no centro de Pouso Alegre, 
com horário de atendimen-
to das 9h às 15h30. 

Fotos: ASCOM do Sicredi.
Texto: Jornal Dias News.

Regis Mauro. Saudades padrinho!

Com muito pesar recebemos 
a notícia que nosso querido 
padrinho de casamento, 
Régis Mauro, partiu, não 
está mais entre nós. Régis foi 
esposo da Táta Beraldo, co-
nhecidíssima pelo excelente 
trabalho que realizou no SE-
BRAE da Região, até que teve 
que se desligar da instituição 
para se dedicar totalmente a 
cuidar de Régis, que se en-
contrava adoentado. Embora 
seja uma situação muito tris-
te, gostaríamos de lembrar 
a alegria e nosso privilégio 
de termos convivido muitos 

momentos felizes ao lado de Re-
gis, marcados sempre pelo seu 
semblante com um sorriso bona-
chão contemplativo da vida, do 
companheirismo, do altruísmo 
e principalmente da amizade. 
Uma alegria contagiante que 
também era compartilhada por 
Táta, transformando-os em um 
casal marcante em seu tempo. 
Ficamos muito sensibilizados 
ao ver Táta, muito abalada, ter 
que se despedir do seu amor. 
Nem podemos imaginar ainda, 
a tristeza de Táti, sua filha, no 
sepultamento do pai em Itaju-
bá. Mas acreditamos na força e 

na união de duas mulheres 
guerreiras, e principalmente 
dispomos o apoio em dizer 
para nossa querida amiga e 
madrinha, que conte conos-
co nesse momento doloroso. 
Imaginamos que não é fácil! 
Mas, Táta, acredite nos desíg-
nios de Deus para suas vidas, 
que com certeza, também é 
desejo de Regis, que agora 
é LUZ, que você  e sua filha 
prossigam de forma missio-
nária seus destinos, usando 
seus talentos e  carismas 
arrebatadores, para auxiliar o 
mundo a ser sempre melhor!

De Luiza Dias e Italo Barcellos para Táta e Tati Beraldo.

Táti, o saudoso Regis e Táta Beraldo

Uma das instituições financeiras cooperadas de maior credibilidade do Brasil
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Prefeitura de Pouso Alegre, na gestão de Rafael Simões,  
reduzirá custos com aquisição de usina móvel de asfalto

A Prefeitura de Pouso Alegre estreou na tarde 
de terça-feira (26 de novembro) a sua usina móvel 
de micro pavimentação, ou usina móvel de asfalto, 
que é um conjunto de equipamentos mecânicos e 
eletrônicos instalados sobre um caminhão e inter-
conectados de forma a produzir misturas asfálticas.
A estreia do equipamento recém adquirido foi na 
estrada que liga o bairro Maçaranduba à Rodovia 
Fernão Dias. O primeiro quilômetro de pavimen-

tação da via recebeu a massa asfáltica produzida 
pela nova usina móvel. O equipamento, da marca 
Romanelli, tem capacidade de produzir 7 metros 
cúbicos, foi adquirido com recursos próprios da 
Prefeitura e representa um grande avanço para 
o programa de recuperação e pavimentação de 
vias públicas e estradas municipais. “Nós adquiri-
mos os equipamentos necessários para nos auxiliar 
neste serviço. A usina já está em atividade e vai ser 

muito útil ao município. Vamos produzir o asfalto 
que levará qualidade de vida aos moradores da 
nossa cidade”, relata o prefeito Rafael Simões. 
Segundo o secretário de Infraestrutura, Obras e 
Serviços Públicos, Rinaldo Oliveira, a nova usina 
proporcionará muita economia para o município 
que, anteriormente comprava o asfalto de em-
presas terceirizadas. “O mais importante vai ser a 
economia que vai significar para o município. Pode-

remos, com essa economia, produzir cada vez mais 
asfalto para a cidade”, informou. Outro secretário a 
comentar sobre a aquisição foi Antonio Dionício 
Pereira, de Agricultura e Abastecimento. Durante 
o asfaltamento da primeira etapa da estrada do 
bairro Maçaranduba, afirmou que “a usina tem 
capacidade de atender plenamente a necessidade 
de produção com a vantagem de reduzir em muito 
os custos das obras”.

Estrada do bairro Maçaranduba recebe asfalto da Prefeitura  
de Pouso Alegre no trecho da primeira etapa dessa obra

A Prefeitura de Pouso Alegre deu início no dia 
26 de novembro aos serviços de asfaltamento da 
primeira etapa da estrada que liga o bairro rural 
Maçaranduba à Rodovia Fernão Dias. O trecho 
pavimentado corresponde a um quilômetro, do 
total de 2,5 e será concluído nesta semana. A obra 
está sendo realizada com recursos do município, 
que agora utiliza equipamento próprio, uma usi-

na móvel de micro pavimentação recentemente 
adquirida.
Tão logo concluiu a pavimentação da estrada do 
Distrito do Pantano até a Rodovia MG-290, a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 
deu início à obra tão esperada pelos moradores do 
bairro Maçaranduba. A segunda etapa, equivalen-
te a 1,5 quilômetros, deve ser feita nos próximos 

dias, pois o solo já está sendo preparado, bem 
como alargamento do leito da estrada.
São 2,5 quilômetros de extensão que, asfaltados, 
vão beneficiar centenas de moradores e produto-
res rurais de uma vasta região. O bairro é grande 
produtor de morangos e hortaliças e tem na 
agricultura familiar o sustento de muitas famílias.
Segundo os agricultores Luciano Barbosa da 

Silva e Moacir Rodolfo Pereira, que são produ-
tores de morango, nos períodos de chuva toda a 
produção tinha dificuldade de chegar aos centros 
consumidores por falta de condições de tráfego 
na ligação até a Rodovia Fernão Dias. Para eles 
o problema de escoamento da produção estará 
resolvido, além de que a população também terá 
mais qualidade de vida com a estrada asfaltada.
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