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Vacina contra Covid-19: 
Idosos com mais de 60 anos em 
Pouso Alegre devem se cadastrar
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Fazer o 
Bem Faz 
Bem

* Maria Luiza Dias da Silva é pessoa do bem, sua vida 
é exemplo de honestidade, dedicação ao trabalho e 

fraternidade às pessoas e aos animais.

Luiza Dias
(Mãe)*

Prefeitura de 
Pouso Alegre inicia 

atendimentos com o 
Castramóvel em 2021

Todo mundo sabe meu amor pelos ani-
mais. A boa notícia é que a Prefeitura 
de PA inicou suas atividades prevendo 
25 cirurgias diárias de castração. Desde 
sua criação já foram 5 mil castrações no 
município.  Para que tenha acesso ao 
serviço, o responsável pelo animal deve 
antes fazer o cadastro na sede da Defe-
sa Social – que fica na Av. Abreu Lima, 
nº 84, centro – de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 17h, ou no local de atendi-
mento. Os documentos necessários são 
cópias do RG, CPF e comprovante de 
residência. O atendimento é realizado 
no Castramóvel, veículo totalmente 
equipado, locado no pátio da Secretaria 
Municipal de Agricultura, na Rua Três 
Corações, 1.345, no Bairro São João.

Vacinação de idosos 
com mais de 90 

contra a Covid-19 
começa

Meninos e meninas com mais de 90 
anos, atenção: nessa semana Pouso 
Alegre iniciou à vacinação contra a 
Covid-19 nos idosos com mais de 90 
anos. O município recebeu 670 doses 
destinadas ao público com mais de 90 
anos de idade, que serão vacinados 
nos seguintes Postos de Saúde: Cidade 
Jardim, São João, São Cristóvão, Pão de 
Açúcar e Colinas de Santa Bárbara. Para 
ser vacinado, o idoso deverá apresentar 
o Cartão SUS do município ou fazer o 
cadastro pela Internet no site da Prefei-
tura. Idosos acamados devem se cadas-
trar no site para receber a vacina em do-
micílio. Idosos de outras faixas etárias 
serão vacinados conforme disponibili-
dade de vacinas, que são enviadas para 
Pouso Alegre pelo Governo do Estado.

Investimentos 
que resultam em 

solidariedade
Somos comprometidos com o crescimento 
dos municípios onde estamos presentes. 
Hoje, o Sicredi possui 300 produtos e servi-
ços financeiros à disposição dos associados, 
que vão desde conta-corrente e cartões, até 
investimentos, seguros, consórcios, máqui-
na de cartões e conta 100% digital, aten-
dendo pessoas físicas, empresas e produto-
res rurais.
Neste contexto, são várias opções de inves-
timentos que a Cooperativa disponibiliza, 

Cuide
do Seu
Dinheiro!

Felipe Lazzaretti é gerente do Sicredi em Pouso Alegre, que fica na Rua Comendador José Garcia n.º 391 
Site: www.sicredialtouruguai.com.br - Face e Instagram: @sicredialtouruguai

como produtos de renda fixa (poupança, 
RDC/CDB, LCA, fundos de investimentos RF) 
e renda variável (fundos de investimentos em 
multimercado, inflação, Ibovespa) sempre 
garantindo a segurança e a confiabilidade 
aos investidores, através também do Sicredi 
Fundos Garantidores e o Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito.
Para quem investe com o Sicredi, além de sair 
ganhando por garantir bons rendimentos, 
também apoia entidades sociais. Através da 
“Juntos Fazemos o Bem” - iniciativa que busca 
apoiar instituições locais e regionais -, ao re-
alizar suas aplicações financeiras o associado 
indica uma entidade de sua escolha, a qual re-
ceberá uma doação financeira. É importante 
salientar que a doação é feita pela Coopera-
tiva, sem ônus ao associado. Comprovando a 
eficácia e o envolvimento das pessoas com a 
ação solidária, em 2020, por exemplo, a ação 
solidária contemplou 249 entidades, dos três 
Estados de atuação, que receberam R$ 667 
mil em recursos por meio dessas doações.
Em Pouso Alegre, já temos cadastradas: a Ban-
da Filarmônica Vale do Sapucaí, a Casa São 
Rafael, a FUVS (Hospital das Clínicas Samuel 
Libânio), a Shine e o Sindicato do Comércio 
do Vale do Sapucaí. As demais entidades que 
tiverem interesse de serem beneficiadas, po-
dem fazer seu registro na agência local ou 
buscarem informações através do telefone 
(55) 9.9663-0312. Faça parte desta rede de 
cooperação e solidariedade!

Felipe
Lazzaretti *

Dr. Kleber 
Dantas*

Dr. Kleber Dantas Junior - Advogado - OAB/MG 
55.818  - e-mail: kleber.jr@kleberdantas.adv.br

Carnaval é feriado?

Ainda estamos vivendo o quadro de 
pandemia e, dado ao aumento do nú-
mero de pessoas contaminadas pela 
COVID-19 ocasionado principalmente 
pelas festas de final de ano, o Governo 
de Minas determinou que não haverá 
recesso (feriado) de Carnaval para o fun-
cionalismo público estadual. Em Pouso 
Alegre, o Prefeito Municipal também fez 
o mesmo, com a aprovação pela Câma-
ra Municipal da Lei nº 1.132, visando a 
não aglomeração de pessoas nos dias do 
“momo”. Apesar do Carnaval ser uma fes-
ta popular que faz parte da nossa cultura, 
a segunda, terça e quarta-feira não são 
consideradas feriados nacionais. Cabe 
a cada município legislar a respeito. Ou 
seja, decretar feriado ou ponto facultati-
vo nestes dias. Mas, caso em uma cidade 
não seja decretado o feriado de Carnaval 
nos três dias de folia, poderá o comércio 
e a indústria terem expediente normal? A 
princípio não. Pois, o Poder Executivo não 
pode determinar que os estabelecimen-
tos que exercem atividades particulares, 
sejam no comércio, indústria ou serviço, 
abram as portas. O Poder Público Munici-
pal pode determinar o fechamento des-
tes estabelecimentos, como ocorre em 
casos de lockdown. Esta medida extrema 
e de urgência para qualquer situação 
pode ser usada, mas não se pode valer do 
caminho inverso, obrigando a sua aber-
tura. Neste contexto, como o Carnaval 
faz parte do “calendário de festividades”, 
muitas atividades econômicas passaram 
a estabelecer a data em suas convenções 
coletivas. Desta forma, esses dias ficaram 
formalizados como sendo de folga para 
os seus funcionários. Com isso, para que 
os estabelecimentos possam funcionar 
normalmente sem gerar nenhuma san-
ção econômica para o empregador, será 
necessária a negociação sindical com os 
que representam as categorias econômi-
cas. Assim, fica a dica: cuidem-se e previ-
nam-se. Evitem aglomerações para que 
baixe o número de contaminação pela 
Covid-19 e, no próximo ano, possamos 
todos voltar a brincar o Carnaval e apro-
veitar os dias de folga.

Foco no
Direito
Empresarial

 Dia 2 de fevereiro, em Belo Horizonte, 
o deputado Estadual de Pouso Alegre e Região, 
Dr. Paulo, acompanhado do prefeito de Pouso 
Alegre, Rafael Simões, a secretária Municipal 
de Saúde de Pouso Alegre, Sílvia Regina; o pre-
sidente da Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, Deputado Carlos 
Pimenta; Diretor Executivo da FUVS (Fundação 
de Ensino Superior do Vale do Sapucaí), Igor 
Oshiro, mantenedora do HCSL (Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio); se reuniram com o 

Buscando melhorias 
para a Saúde na Região

secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, 
Dr. Carlos Eduardo Amaral, em busca de me-
lhorias para a saúde de nossa região no pós-pan-
demia.  
 Na reunião trataram de investimentos 
para o HCSL, que atende vários municípios da 
região, e do Sistema de Regulação de pacientes 
que dependem dos serviços de alta complexida-
de na Macrorregião de Pouso Alegre, com o ob-
jetivo de dar mais agilidade aos atendimentos 
de saúde para aqueles que precisam do SUS! In
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Todo dia, um cardápio diferente
com 3 opções balanceadas

E mais!
Cardápios especiais Fit,  Low carb
e Vegetariano

Nossa cozinha na sua casa

@cozinhanacasa Cozinha na Casa

35 98411-9280

Refeições e lanches 
preparados com o carinho 

e cuidado de casa!

Peça pelo Delivery

Uma pesquisa coordenada pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) iniciou-se em 
Pouso Alegre e tem como objetivo estimar o 
percentual de pessoas que já foram infectadas 
pelo SARS-CoV-2 (Coronavírus), com o deta-
lhamento de gênero, idade, região geográfica e 
condição econômica, além de poder determinar 
a porcentagem de assintomáticos e avaliar sin-
tomas e letalidade.
A cidade de Pouso Alegre é uma das 132 cida-
des escolhidas para participar do mais amplo 
estudo realizado no país sobre a prevalência da 
infecção pelo SARS-CoV-2 (Coronavírus causa-
dor da Covid-19). Todo o trabalho é coordenado 
pela Unifesp e a pesquisa, denominada EPICO-
VID-19 BR, pretende avaliar aproximadamente 
150 mil pessoas em todo o Brasil. 

Estudo sobre a infecção populacional pelo 
Coronavírus é realizado em Pouso Alegre

Em Pouso Alegre, a coleta dos dados para a pes-
quisa está sob responsabilidade do Méthodos 
Laboratório, que irá coletar amostras de san-
gue de voluntários em diversas regiões demo-
gráficas da cidade. O coletador, profissional do 
Méthodos, abordará casa a casa, de bairros pre-
viamente selecionados e estará devidamente 
identificado com crachá, uniforme, jaleco com a 
logo do laboratório e possuirá em mãos carta da 
Unifesp com explicações sobre o projeto.
Nas residências voluntárias os participantes res-
pondem a um questionário e todos os morado-
res podem ser testados. Posteriormente, os vo-
luntários podem ter acesso aos seus resultados, 
se assim desejarem.
De acordo com os pesquisadores, o estudo tem 
como objetivo auxiliar as medidas de políticas 
públicas e de isolamento. Os resultados auxi-
liam no entendimento da imunidade coletiva, 
da taxa de contágio e também no retorno das 
atividades.
Até a atual fase do estudo, a nível nacional, os 
20% mais pobres apresentam o dobro de risco 
de infecção em comparação com os mais ricos; 
60% dos casos têm sintomas e mais da metade 
dos entrevistados com anticorpos para a Co-
vid-19 declarou ter tido dor de cabeça (58%), 
alteração de olfato ou paladar (57%), febre 
(52,1%), tosse (47,7%) e dor no corpo (44,1%).

Texto: Divugação da Pesquisa
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 Essa semana, após 40 dias 
de sua gestão, como novo presidente 
da ACIPA (Associação do Comércio 
e Indústria de Pouso Alegre), dando 
sequência a gestão do empresário Fi-
lipe Vargas, tivemos a oportunidade 
de entrevistar, com exclusividade, Dr. 
Ibrahim Kallás, renomado médico 
cirurgião geral e empreendedor, que 
juntamente com uma renovada dire-
toria está se dedicando para enfrentar 
e transpor os novos desafios que a As-
sociação, quase centenária, enfrenta-
rá nos próximos três anos.
 Dr. Ibrahim é casado com 
Dra. Rita Celma, pai de Gabriel e Isa-
bella, é filho do renomado médico e 
também professor universitário, Dr. 
Elias Kallás e da querida Ligia Kallás. 
Sócio da Clínica Kallás tem em seu 
histórico muitas experiências empre-
endedoras (veja quadro na foto ao 
lado). Dessa forma, não foi por acaso 
que seu nome foi consenso em 2020 
para que ele fosse convidado a ser o 
novo presidente para a Gestão Triê-
nio 2021/2023, eleito em chapa úni-
ca.
 Como grande desafio, logo 
que assumiu, foi procurar amenizar 
o número de dias em Lockdown de-
cretado pela Prefeitura Municipal de 
Pouso Alegre. Graças a sua experiên-
cia como médico e empreendedor, 
juntamente com uma diretoria ativa, 
de forma ponderada e embasada em 
justificativas técnicas, conduziu uma 
negociação que levou, na medida 
do possível, a reabertura gradual das 
atividades econômicas no município. 
“Ouvimos os associados, analisamos os 
cenários em todos os âmbitos e elabo-
ramos um documento, baseado em es-
tatísticas, o qual levamos até a Prefeitu-
ra, justificando que tecnicamente, com 
medidas pontuais, seria possível a volta 
ao trabalho; usamos inclusive dados da 
própria Prefeitura e mostramos que as 
informações estavam alinhadas com o 
“overbook “do HCSL e que haveria a pos-
sibilidade de termos o comércio aberto 
com segurança”, revelou o presidente 
da ACIPA. Nessa situação ficou claro 
que sem diálogo não haveria forma 
de se chegar a um acordo e entendi-
mento por parte de todos envolvidos: 
Prefeitura, HCSL, empresários e popula-
ção.
 Dr. Ibrahim comentou, 
como todos nós agora sabemos, que 
a maior causa do atual aumento da 
contaminação da COVID-19 foram as 
aglomerações do Natal, final do ano 
e férias. No momento, a Diretoria da 
Acipa, Acipa Mulher e Acipa Jovem, se 
unem a outras entidades para apoiar 
o Decreto de cancelamento do ponto 
facultativo do Carnaval e conscienti-
zar seus associados e a população em 
geral que é fundamental não se aglo-
merarem, seja qual for a circunstância.
 Pode-se dizer que a atual 
diretoria da ACIPA é uma das mais 
qualificadas de sua história, “um ver-
dadeiro time de campeões”, como ele 
diz (veja lista dos diretores na página 

Dr. Ibrahim Kallás,
presidente da ACIPA

Perfil Profissional  
do novo Presidente

Dr. Ibrahim Kallás é um verdadeiro 
pluriapto. Chegou a Pouso Alegre 
pelo exército como tenente na 
arma de artilharia no início da 
década de 1980. Foi aviador e 
vice-presidente do aeroclube de 
Atibaia, SP. Teve uma experiência 
como produtor rural, criando gado 
leiteiro e cavalos da raça quarto 
de milha. Formado em medicina 
pela então Faculdade de Ciências 
Médicas Dr. José Antônio Garcia 
Coutinho, especializou-se em 
cirurgia geral, obtendo também 
os títulos de mestre e doutor em 
cirurgia pela Universidade Federal 
de São Paulo. Ainda muito jovem 
foi chefe do pronto-socorro de 
cirurgia e coordenador da residência 
médica no HCSL. Além dos cursos 
Empretec e Qualidade Total 
pelo Sebrae é pós graduado em 
Engenharia Clínica e Biomédica 
pelo INATEL. Atuou em várias 
frentes empreendedoras, dentre 
elas a Reme Urgente, Reme UTI 
no Ar e Scheme Tecnologia da 
Informação. Na Clínica Kallas 
Hospitalar, participou da criação 
do primeiro Day Hospital na 
região e um dos poucos em Minas 
Gerais, na época. Incansável na 
busca do conhecimento é professor 
universitário e está sempre aberto a 
novas ideias.

Conheça o novo 
presidente e a 
nova diretoria da: ACIPA
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5 e fotos na capa). Para Dr. Ibrahim 
“temos como característica valorizar as 
ideias inovadoras das pessoas, tanto por 
competência, quanto por engajamento 
a exemplo da nossa maior aproximação 
com a ACIPA Jovem, além disso, o que 
essa nova diretoria tem como caracterís-
tica marcante é o alinhamento de ideias”. 
Essa afirmação do Presidente, lembra 
o livro “Princípios” do revolucioná-
rio empresário Ray Dalio, que tem a 
“Meritocracia de Ideias” como norte da 
trajetória de sucesso da sua empresa, 
que é a mais renomada do mercado fi-
nanceiro mundial. Essa postura vai im-
pulsionar ainda mais a ACIPA, que nos 
últimos três anos foi modernizada pela 
gestão do agora ex-presidente Filipe 
Vargas, que costumamos falar que: 
“colocou a ACIPA no século XXI”.
 Quando questionado sobre 
quais as principais ações da instituição 
nos primeiros meses de gestão, Dr. 
Ibrahim diz que o que deveria e ainda 
deve ser feito em relação à Pandemia já 
está definido e sendo praticado e que 

PRESIDENTE: Ibrahim Elias Kallás

1º VICE-PRESIDENTE: Ivan Zacheu    

2º VICE-PRESIDENTE: Silvio dos Reis   

1º DIRETOR SECRETÁRIO: José Luiz Paiva Fagundes Jr.  

2º DIRETOR SECRETÁRIO: Ciro Maglioni Vilela

1° DIRETOR FINANCEIRO: Omar Furtado de Oliveira Filho                     

2° DIRETOR FINANCEIRO: Gilbert  dos Reis Vieira    

DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO: 
Luiz Filipe Valias Vargas    

DIRETOR DE SERVIÇOS: Silvestre Cândido de Souza Turbino       

DIRETOR EVENTOS E TURISMO: Rolando Toledo Brandão Filho     

DIRETOR ADMINISTRATIVO: Marco Antônio Dias     

DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO: André Luiz Rosa Rezende  

DIRETOR DE NÚCLEOS SETORIAIS: Rodrigo Fagundes de Alvarenga

DIRETOR DE INDÚSTRIAS: André Luiz Ribeiro

DIRETOR DE COMÉRCIO: Sérgio Andere de Brito    

DIRETOR DE ESPORTES E LAZER: Marcelo Kian Dantas   

DIRETORA DE PARCERIAS, TREINAMENTOS E SUSTENTABILIDADE: 
Giceli Cristina Pires Sena 

Obs.: tendo como Presidente da Acipa Mulher: Giceli Pires e presidente da 
Acipa Jovem: Guilherme Sarkis.

Diretoria da Associação do Comércio e Indústria 
de Pouso Alegre para o Triênio 2021/2023

Dr. Ibrahim Kallás, novo presidente da ACIPA, juntamente com Filipe Vargas, presidente da 
gestão anterior, que nessa nova gestão é: Diretor  de Relações Institucionais e Comunicação

os olhos da atual gestão, dentro de um 
contexto otimista em decorrência da 
atual vacinação, estão voltados para 
a pós-pandemia. “Devemos manter as 
rédeas curtas, com os cuidados devidos, 
mas pensando no amanhã; a Pandemia 
será uma fase, dessa forma precisamos 
pensar em um novo horizonte, pensar 
na vida que está por vir, pois não pode-
mos nos acovardar”. Nesse contexto, 
além das campanhas tradicionais da 
Associação, Dr. Ibrahim comentou 
que em 2022, planejam comemorar, 
de forma marcante, os 100 anos da 
ACIPA. 
 Para finalizar o novo pre-
sidente pontua, “para mim, ACIPA é 
uma âncora importantíssima para o 
desenvolvimento da cidade, e quando 
falo isso me refiro: ao comércio, presta-
ção de serviços, indústria, na atividade 
médica, acadêmica, lazer, moradia, en-
tre outros”.

Fotos/Texto: 
Italo Barcellos e Luiza Dias

Dr. Ibrahim Kallás
entrevistado por 

Luiza Dias



Luiza 
Dias

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Bolsonaro no Patriotas 
e DEM aliado do 

Presidente?

Sim, o mundo na política dá muitas 
voltas e é ingênuo pensar em ideia 
fixa nesse campo. A última especu-
lação é que há uma grande possi-
bilidade de o Bolsonaro ir para o 
Patriotas, o mesmo partido do Dr. 
Paulo, deputado estadual de Pouso 
Alegre-MG e Região. Mas, há outros 
que dizem que ele pode ir para o PTB 
do Roberto Jefferson, “ex-corrupto” 
para uns, ou aquele que entregou 
o PT em uma “bandeja de prata” no 
escândalo de corrupção Petista do 
Mensalão. Outra reviravolta é que 
Rodrigo Maia (DEM), todo pode-
roso “primeiro ministro“ da velha 
mídia e hoje um deputado federal 
inexpressivo, vai sair ou sairão com 
ele do DEMOCRATAS e o partido dá 
sinais que não fará oposição a Bol-
sonaro na segunda metade de seu 
mandato. Afinal, Bolsonaro alinha-
do com os presidentes da Câmara e 
Senado Federal, é improvável qual-
quer medida de impeachment ou 
dificuldade imposta, como Maia im-
putou ao governo em prejuízo total 
ao País. Tomara que essas previsões 
se realizem, afinal, há tanta história 
de traição na política, que às vezes, a 
gente desanima. Nossa convicção é 
que “O Brasil não pode + esperar!”

*** MERECE APLAUSOS 1: o pensamento do ex-primeiro ministro britânico Winston Churchill: “muitas pessoas veem os empresários como VACAS 
a serem ordenhadas, outras como RAPOSAS a serem caçadas, poucos veem como eles verdadeiramente são: CAVALOS que puxam a carroça”. É um aler-
ta para eleitor que cai no papo de político “Robin Hood”, ou que transfere sua fragilidade passando a batata quente para as mãos dos empresários, 
como Dória, que aumentou impostos em São Paulo, ou o Kalil, prefeito de BH, o chiita do trancamento que quer ser governador.

#Ainda 
Precisamos 

nosCuidar
eCuidarQuem
AmamosPois

TudoVaiPassar

Lucimara e seu esposo Thales Rezende do Grupo THV, ele que 
aniversaria dia 25/2 e comemora o sucesso do grupo em todo o Brasil.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Brindes duplos, para Wagner Rezende da Grupo THV, dia 18/2 e 
depois para sua querida esposa Maria Rita, que aniversariou dia 6/2

Destaque para o casal Dr. Claudinei Ferreira e a bela Juliana 
Moscardini Chavasco. Brindes para ela, 27/2, conceituada 

farmacêutica e professora universitária. Ambos são pais de Davi, 
uma belezura de criança que logo terei a honra de retratá-lo 

em foto nessa coluna. Já o advogado de direito empresarial Dr. 
Claudinei é sócio fundador do escritório CFMC Advogados 

Associados, e além de sua competência, se destaca pelos seus 
valores éticos e sua visão humanística do direito, o que lhe concede 
tanta crebilidade. Sua conduta moral, formação filosófica/espiritual, 
são algumas das características que mais lhe engrandessem como 
profissional, sendo um dos mais requisitados no mercado. Além de 

ter sempre como meta primordial, resolver de forma rápida os casos 
mais complicados a favor de seu cliente. Esse é o meu olhar clínico 

para este grande profissional.

Destaque para Nara Syone e seu esposo Adarlan  Rodrigues (que 
aniversaria dia 27/2). Adarlan é presidente do Sicoob Copermec, 

que estará abrindo a 2ª agência em Pouso Alegre esse mês.

Brindes no dia 
22/2 para Tarlis 

Ribeiro VIlela, filho 
de Omar (sócio 
proprietário dos 
Supermercados 

Alvorada). Tarlis é 
um jovem talento, 

não poderia ser 
diferente sendo 

filho do Omar, que 
é um ser humano e 
tanto. Eles sabem, 
admiro e respeito 
muito a Família 

Alvorada!
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MERECE APLAUSOS 2: merece muitos aplausos a notícia que a “Câmara aprova projeto da Prefeitura e cancela ponto facultativo no Carnaval em Pouso 
Alegre” uma sábia iniciativa de Rafael Simões, prefeito de Pouso Alegre, em se antecipar evitando que o mais “aglomerado” dos feriados, cause o caos na saúde 
da cidade. Está proibido a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, restaurantes, chácaras, sítios e locais similares, ou quaisquer festas, blocos 
carnavalescos ou eventos de pré-carnaval, em ambientes abertos ou fechados, seja pública ou particular, no período em que seria celebrado o Carnaval de 2021.
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LEGENDAS
 
1 - Vanessa e Armando Tessaroli, di-
retor da TOTVS Sul de Minas (melhor 
empresa de software de gestão do País). 
Ela, também empresária, uma simpatia 
de pessoa, minha amiga e também ativa 
no Face. Aquariana como eu, comemo-
rou aniversário dia 6/2.

2 - Heriberto Longuinho da Cunha, 
Marcela Gheller (linda filhota do casal e 
minha querida sobrinha) e Ione Miraldo 
Gheller. Ione, sempre antenadíssima no 
que ocorre no política brasileira, brindou 
aniversário dia 3/2.

3 - Esta colunista e minha querida ma-
drinha de casamento, a linda Águeda 
Toledo, que faz aniversário dia 20/2. 
Esses dias tive uma conversa bem baca-
na com ela por telefone. “Matamos” um 
pouco as saudades!

4 - Brindes dia 28/2 para Lyliane Maria 
Pitarello Franco de Oliveira que tra-
balha no setor financeiro do renomado 
escritório de direito empresarial Kleber 
Dantas Advogados Associados.

5 - Muitos brindes, dia 21/2, para a 
competente médica Dra. Caroline do 
Nascimento, filha da querida Lucete e 
do renomado Dr. Luiz Roberto do Nas-
cimento, ambos trabalham com muita 
dedicação na conceituadíssima clínica 
de Gastro Clinic Nascimento.

6 - As lindonas, filha e mãe, Tati e Táta 
Beraldo (minha madrinha de casamen-
to). Táta, competente profissional, luz 
que sempre brilha onde atua, brinda 
niver dia 27/2.

7 - 2020 ficou marcada por muitas vi-
radas de mesa. Selma Azevedo e seu 
esposo Mário Mariano são exemplo 
disso mudando de ramo e se consolidan-
do na produção de comida árabe, com 
a Baruque Culinária Libanesa. Brindes 
para seu niver dia 1º de março.

8 - Brindes dia 2/3 para a querida Lais 
Sena do restaurante Angelina Gas-
tronomia.

9 - Dia 20/2 é o aniversário do querido e 
carismático Pe. Jésus!

10 - O vice-presidente da Acipa, Ivan 
Zacheu brinda niver dia 25/2.

7 8 9 10
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A grande mídia, ou 
velha mídia brasileira, 
chegou ao fundo do 
poço!
 
Ao embarcar em uma matéria 
realizada de má fé em um veículo 
de imprensa de menor expressão, 
sobre compras de leite condensado 
do Governo Federal, a velha mídia 
deu uma “barrigada” (acreditamos 
proposital) e atribui compra total 
do produto em vários ministérios 
como se fosse para consumo pessoal 
do presidente. Muito parlamentar 
também entrou nessa, tentando ver 
se a mentira colava. Mais engraçado, 
depois, é que o fato viralizou como 
piada na internet, inclusive com par-
ticipação de Bolsonaro, a exemplo 
do meme acima (detalhe para a data 
de fabricação/validade na arte, clara 
sugestão do tempo que o presidente 
supostamente ficará no poder).
É a velha cartilha da esquerda: não 
tem o que falar mal, inventam!

FLASH
Notícias relevantes de 

Minas, Brasil e do MundoNEWS

O Facebook, dona de várias mí-
dias sociais, como o Facebook 
e Instagram e APPs de troca de 
mensagens, como o WhatsApp, 
está sendo punido pelo público 
na mudança de sua política de 
“privacidade” (leia-se censura) 

Telegram ultrapassa WhatsApp 
e é o aplicativo mais baixado do 

mundo em janeiro/2021

X
que gerou indignação entre 
usuários em vários países do 
mundo. Resultado, os usuários 
estão migrando para seus 
concorrentes a exemplo do 
Telegram, rival direto do 
WhatsApp.

Bolsonaro
ultrapassa
a 400 mil 
inscritos no 
Telegram
 
Após mudanças na 
política de privacidade 
do WhatsApp. Um dos 
maiores perseguidos 
e censurados pela big-
tech Facebook, Bolso-
naro se beneficia com 
a grande migração 
para o Telegram. Ele 
comemora mais de 
400 mil inscritos, em 
apenas um mês.

Você assiste uma CNN Brasil e acha 
que está sendo bem informado e 
ficou livre das garras nefastas da 
Globo. Cuidado que você pode estar 
sendo induzido para uma armadilha, 
a CNN nos Estados Unidos é adeptas 
a censura institucionalizada da 
“imprensa partidária” politicamente 
correta que não admite debate de 
ideias antagônicas. Dica. Se você quer 
mesmo estar bem informado, um 

bom canal de informação é o pro-
grama Os Pingos Nos Is da Jovem 
Pam, que comemorou a marca de 3 
milhões de inscritos em seu canal do 
Youtube. Além desse, que é o melhor 
programa de opinião política no 
Brasil, assista também, na mesma JP, 
os programas: Direto ao Ponto; Três 
em Um; Pânico (no atual formato), 
entre outros, além da sua ótima 
programação jornalística isenta.

OS PINGOS NOS IS DA JOVEM PAN
Melhor programa de opinião atinge 3 milhões de inscritos no Youtube

CURIOSIDADE DE POUSO ALEGRE
Antônio Corrêa Beraldo projetou a primeira fonte luminosa 
Independência na Praça Senador José Bento e Pouso Alegre

Antônio Corrêa Beraldo nasceu 
em Sant’Anna do Sapucahy (Sil-
vianópolis), Minas, dia 14 de julho 
de 1885. Além de ter sido empresá-
rio no Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul. Em Pouso Alegre instalou 
uma Fábrica de Banha e Chouriço 
português, no antigo Matadouro 
Municipal, foi Prefeito Municipal 
em Pouso Alegre, em 1936, nome-
ado pelo interventor de Minas, Dr. 
João Tavares Corrêa Beraldo. Ele 
inventou e instalou Fontes Lumi-
nosas pelo País, que denominou 
“Independência”. A mais famosa 
para nós é a de Pouso Alegre, em 
1930, sua primeira Fonte Lumino-
sa “Independência”, que doou 
à Prefeitura Municipal da cidade.  
Depois instalou em cidades mi-
neiras como Santa Rita do Sapu-
caí, Lambari, Formiga e Alfenas, 

além de várias cidades nos estados 
de São Paulo, Paraná e vejam só, 
também no Rio Grande do Sul na 
cidade de Erechim e em 1953 na ci-
dade de Sant’Ana do Livramento, 
essa última, cidade natal de Italo 
Barcellos, sócio proprietário do 
Dias News. Essa foi uma notícia 
trazida pelo jovem empreendedor 
pouso-alegrense William Rossi 
(proprietário da empresa Gestalt, 
leia matéria completa na página 11 
dessa edição), tataraneto de Antô-
nio Beraldo. Em uma visão mais 
mística, a pergunta que ficou na 
redação foi: será que a contempla-
ção das fontes de Pouso Alegre e 
Sant’Ana do Livramento de es-
tética da mesma origem criadora 
foi a “fonte” de inspiração que uniu 
Italo e Luiza Dias, casal de pro-
prietários do Dias News?
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PAIdosos com mais de 60 anos em Pou-

so Alegre devem se cadastrar para 
orientar a vacinação no município 
contra a COVID-19. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde vai usar número de 
cadastrados para destinar as doses 
que a cidade receber. O cadastro deve 
ser feito através de um formulário na 
internet com link disponível no site 
da Prefeitura de Pouso Alegre. De 
acordo com os protocolos definidos 
pelo Programa Nacional de Imuni-
zação do Ministério da Saúde, além 
dos trabalhadores da saúde, os idosos 
de 90 anos ou mais serão os próximos 
a ser imunizados. Públicos com de-
mais faixas etárias serão vacinados 
conforme o recebimento de novas 
doses por parte do município.

Vacina contra 
Covid-19: 

Idosos 
com mais de 
60 anos em 

Pouso Alegre 
devem se 
cadastrar
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O estudo desenvolvido pela Apis Flora 
em parceria com o médico nefrologista Dr. 
Marcelo Augusto Duarte Silveira avaliou 
a eficácia do uso do extrato de própolis 
EPP-AF® no tratamento da COVID-19, atra-
vés do produto Propomax® 30 Cápsulas, 
da Apis Flora.
O ensaio, que avaliou 124 pacientes inter-
nados no Hospital São Rafael, do Insti-
tuto D’Or, em Salvador (BA), apresentou 
resultados promissores. Confira:
- Redução de 5 a 6 dias do tempo de inter-
nação;
- Efeito de proteção renal (diminuindo a 
sobrecarga nos rins causada pelas medica-
ções administradas);
- Tendência à diminuição da necessidade 
de respiradores.
Confira o estudo completo nas redes so-
ciais da marca. 
Lembrando que a própolis auxilia na ma-

Extrato de Própolis: 
estudo mostra eficácia no 
tratamento da COVID-19

nutenção do sistema imunológico, mas 
não existem dados sobre sua atuação na 
prevenção da doença. Por isso, continue se 
protegendo e não esqueça de: 
- Usar máscara para prevenir a dispersão de 
gotículas respiratórias ao tossir ou espirrar;
- Lavar e higienizar as mãos com água e sa-
bão ou álcool em gel com frequência;
- Evitar aglomerações;
- Manter o isolamento social.
Caso apresente alguns sintomas caracte-
rísticos de COVID-19 como: febre, tosse 
e dificuldade em respirar, procure aten-
dimento médico imediatamente. Após o 
atendimento, siga as orientações médicas, 
evitando aglomerações de pessoas e fican-
do em casa até os sintomas desaparece-
rem!

Foto: Dias News
Fonte: Facebook da Apis Flora

TÉLCIO LOPES, proprietário da Inatúh 
Viv Brasil, apresentando seu estoque 

de Própolis Propox, entre outros 
(informações e delivery: 9 9762-0065)

Você encontra o produto do estudo (Propomax® 30 Cápsulas), na loja de 
produtos naturais e saudáveis, Inatúh Viv Brasil em Pouso Alegre
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Vacinação contra a COVID-19 em 
Pouso Alegre está em pleno vapor

Radares na “Avenida do Píer” 
começam a multar a partir do dia 15/2

Pouso alegre recebeu no total 7.441 doses para 
aplicação de primeiras e segundas doses no pú-
blico alvo (moradores de asilos e trabalhadores 
da saúde). Na primeira remesse de vacinas, a ci-
dade recebeu 2.370 doses. As segundas doses 
para estes grupos começaram a ser administra-
das no início de fevereiro e devem respeitar um 
intervalo mínimo de 14 dias e máximo de 28.
Em uma segunda remessa, Pouso Alegre re-
cebeu 2.701 doses (no dia 2 de fevereiro), que 
também serão destinadas aos profissionais da 
saúde. As imunizações são realizadas conforme 
a quantidade selecionada para cada unidade e/
ou instituição e a responsabilidade da aplicação 
da vacina é da equipe de imunização da Prefei-
tura.  Em caso de Eventos Adversos após receber 

a vacina, a orientação é para que a pessoa pro-
cure por um serviço médico e entre em contato 
pelo telefone (35) 3449-4305 para notificação 
(de segunda a sexta, das 08h às 12h).  As datas 
para vacinação dependem da chegada das do-
ses e serão publicadas nos meios de comunica-
ção oficiais da Prefeitura, bem como os públicos 
aos quais ela será voltada. Os trabalhadores de 
saúde não contemplados nos grupos acima de-
verão responder o questionário para organiza-
ção e agendamento conforme doses disponibi-
lizadas. Veja o quantitativo de doses recebidas 
por Pouso Alegre:
- 19/01 – 2370 Doses – 1ª Dose
- 02/02 – 2370 Doses – 2ª Dose
- 02/02 – 2701 Doses – 1ª Dose

A partir do dia 15/2, dois radares instalados 
na “Avenida do Píer” passarão a multar con-
dutores que transitarem acima da velocidade 
permitida. Implantação dos equipamentos 
no local faz parte de plano de requalificação 
urbana da Prefeitura Municipal de Pouso Ale-
gre. Os radares já funcionam de forma educa-
tiva, segundo a Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes. Entretanto, a partir do dia 
15 será iniciada a operação dos equipamen-
tos de fiscalização eletrônica de velocidade 
nos seguintes endereços:
• Avenida Ver. Dr. Argentino de Paula, oposto 
ao nº 140 (Sentido Jardim Esplanada – Bairro 

Pousada dos Campos);
• Avenida Polycarpo Gonçalves Campos, de-
fronte ao nº 380 (Sentido Bairro Pousada dos 
Campos - Jardim Esplanada).
Nos pontos a serem fiscalizados a velocidade 
máxima permitida será de 40Km/h. A requa-
lificação urbana nas Avenidas Ver. Dr. Argen-
tino de Paula e Polycarpo Gonçalves Campos 
englobam ainda obras de drenagem urbana, 
reconstrução de canteiros, paisagismo, sinali-
zação viária e melhoria da mobilidade urba-
na.

Texto: ASCOM Prefeitura de Pouso Alegre
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Prefeitura de Pouso Alegre fecha parceria 
com Associação para construção de UBS 

No início do mês de fevereiro, o prefeito de Pou-
so Alegre, Rafael Simões, anunciou que a re-
gião dos bairros São Camilo e São José receberá 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e também 
uma área de lazer. Construção será feita após 
uma parceria da administração municipal com a 
Associação de Moradores dos dois bairros.
A área em que funciona a Associação dos Mora-
dores dos bairros São Camilo e São José fica às 
margens da Avenida Perimetral e será cedida ao 
município para que sejam feitas as construções.
“Nesse momento agora a Prefeitura passa a ser 
parceira do bairro. Nós vamos, de fato, prestar 
um serviço importante na área de saúde e ao 
mesmo tempo levar lazer a todos que lá mo-

ram”, afirmou Rafael Simões.
A UBS e a área de lazer a serem erguidas na área 
cedida vão beneficiar moradores não só dos 
dois bairros, como também de diversas outras 
localidades no entorno. Para o colaborador da 
Associação que realizou o acordo com a Prefei-
tura, Ernani Braga, as obras no local serão de 
grande importância para a população da região.
“Nós teremos a UBS e também essa área de la-
zer, que será muito bem recebida lá, porque o 
bairro é realmente muito carente nessa parte 
recreativa”, destacou Ernani.

Texto e Foto:
ASCOM da Prefeitura de Pouso Alegre

Em vídeo divulgado pela Prefeitura Munici-
pal de Pouso Alegre foi mostrada a retirada 
de dentro da área pluvial da Rua Roberto 
Mariosa em frente a Câmara Municipal de 
Pouso Alegre, toras de madeira que obstru-
íam a passagem de água e que potencial-
mente contribuiu para os alagamentos nas 
imediações daquela região. Fato que precisa 

ser investigado, não só pela Prefeitura, mas 
também pela polícia, pois consideramos um 
ato criminoso. Será uma tentativa de sabo-
tagem contra a atual administração? Tudo é 
possível dado aos interesses pouco republi-
canos dos grupos antagônicos a atual gestão.

Foto: ASCOM PM. Texto: Dias News

Pouso Alegre sendo sabotada?
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 A Gestalt comemora 5 
anos sendo fruto da visão empre-
endedora de seu proprietário, o 
jovem empresário William Rossi, 
que possui raízes ligadas a famílias 
tradicionais de Pouso Alegre (Rossi, 
Beraldo e Modesto). Vendedor nato, 
trabalhou em vários empreendi-
mentos, aperfeiçoando seus conhe-
cimentos comerciais e de gestão, 
até que há 5 anos fundou a Gestalt, 
primeiramente em sociedade e no 
último ano como único proprietá-
rio.
 Nesse recomeço fez uma 
verdadeira reengenharia na em-
presa, contratou consultor empre-
sarial, novos talentos e consolidou 
sua marca que hoje, sem dúvida é 
referência em Fachadas em ACM, 
focando exclusivamente em: Fa-
chadas em ACM; ACM Residen-
ciais (como portas e portões 
sofisticados); Letras Caixa; Facha-
das em Lona; Frontlight; Totens; 
Luminosos; Toldos em geral e re-
forma de estruturas já existentes.
 Com o diferencial de ter 
uma serralheria e equipe técnica 
própria, a Gestalt ganha muito 
em eficiência na prestação desses 
serviços, destacando-se no aten-
dimento comercial personalizado 
e know-how de produção espe-
cializado e único, fundamentais na 
realização de trabalhos especiais, 
que requerem zelo aos detalhes 
do acabamento, onde mostram 
um grande diferencial. Por exem-
plo, possuem equipamentos e co-
nhecimento técnico para fazer a 
usinagem no ACM, ou seja, fazem 
a dobra para compor a identidade 
visual do cliente, ficando o resulta-
do final do trabalho com uma esté-
tica diferenciada. Por isso a Gestalt 
é a empresa mais requisitada no 
segmento, pelas grandes marcas 
empresariais na região, que sabem 
dar valor a um trabalho bem feito 
e uma consultoria especializada, 
pois a Gestalt procura oferecer a 
melhor solução para o que o cliente 
necessita.
 Outro detalhe, é que em 
projetos que tenham um maior va-
lor agregado, na qual o cliente está 
inseguro sobre o resultado final, 
William oferece o projeto em 3D, 
dando mais confiança para o clien-
te investir.

Para mais informações:  
Instagram: @gestaltsv
Facebook: @gestaltsv
e-mail: williamrossi@me.com 
Tel./ZAP: (35) 99220-9999

Texto/Diagramação: Dias News
Foto de William: Dias News
Fotos: Arquivo Gestalt

William Rossi
proprietário da Gestalt

Investir em sua 
fachada, atrai clientes 

e aumenta a renda 
do seu negócio!Valorizar a imagem de sua empresa é a 

melhor medida para retomar o crescimento
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