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Diretores: Luiza Dias e Italo Barcellos.

Pá
gi

na
s 

 9
, 1

0 
e 

11

Pá
gi

na
  3

Talita da Rocha - Responsável pela Agência São João - Pouso Alegre/MG, Felipe Lazzaretti - Gerente da Agência São João - 
Pouso Alegre/MG, Luiz Eduardo Magalhães - Coordenador de Núcleo, Rafael Simões - Prefeito de Pouso Alegre/MG, Coronel 

José Dimas da Silva Fonseca - Vice-prefeito de Pouso Alegre/MG, Angelita Marisa Cadoná - Presidente da Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, Paulo Valdir Ferreira - Deputado Estadual e Márcio Girardi - Diretor executivo da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG
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RESIDENCIAL 
SCENARIUM: 
a construção 

mais rápida de 
Pouso Alegre.

Beto Dória 
(sócio-diretor do 

empreendimento, 
sobre a metade 

dos andares 
previstos, agora 

já erguidos)

Pouso Alegre conta com 
mais uma agência Sicredi

Instalada no bairro São João, a segunda agência no município foi inaugurada na 
sexta-feira, 4, com a presença de lideranças locais e de representantes da Cooperativa

Segunda agência Sicredi em 
Pouso Alegre, no bairro São João.
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Diretores: Luiza Dias e Italo Barcellos

1ª Quinzena de Junho/2021

Confira várias ações realizadas por 
lideranças políticas de Pouso Alegre

Bruno DiasRafael SimõesDr. Paulo
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Fazer o 
Bem Faz 
Bem

Luiza Dias
(Mãe)*

* 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.

Vacina Solidária
 
A Prefeitura Municipal de Pouso 
Alegre aderiu a campanha VACINA 
SOLIDÁRIA promovida pelo Governo 
de Minas. O objetivo da campanha é 
sensibilizar a população que está sendo 
vacinada contra a COVID-19 a doar 1kg 
de alimento não perecível no momento 
da vacinação. Os alimentos arrecadados 
serão destinados às famílias em situação 
de vulnerabilidade que são atendidas 
pela Sec. Municipal de Políticas Sociais 
através dos equipamentos Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS 
e Centro Municipal de Acolhimento Pro-
visório de Adultos - CEMAPA. Em Pouso 
Alegre os pontos de arrecadação serão 
a Secretaria de Políticas Sociais (local-
izada na Rua Dr. Jorge Beltrão, 147, Cen-
tro); Puericultura (na Rua Adolfo Olinto, 
480, Centro) e na UNIVÁS Unidade Fáti-
ma nos dias de Pit Stop de Vacinação. 

Qual caminho seguir?
 
“Deus criou o mundo para nos distrair. 
São ‘brinquedinhos’ e vaidades que estão 
disponíveis, criados diretamente por ele 
ou por intermédio dos seres humanos. O 
livre arbítrio nos faz escolher o que prio-
rizar, se é Deus, com toda sua onisciência, 
onipotência e onipresença ou a matéria 
e o apego ao corpo (que absolutamente 
nada, de nenhum deles, levamos dessa 
vida). Ao optarmos por Deus, quando nos 
encontrarmos com ele em nossas orações 
e meditações, deixando todos nossos pro-
blemas aos seus pés, escolhemos o melhor 
caminho, o caminho da salvação, que 
tanto Cristo, Buda, Krishina, Maomé, 
entre outros líderes e religiosos propaga-
ram e falam. Busque Deus em todos os 
momentos, pois assim, as dificuldades que 
surgirem, não nos atrapalharão em nossa 
caminhada rumo a iluminação”.

    Autor Desconhecido.

Dr. Kleber 
Dantas*

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

Seguro Garantia e 
Fiança Bancária - 

Mecanismos Eficientes 
de Substituição da 

Penhora
 
Ser demandado em um processo judicial 
não é interessante para ninguém. Perder 
então e sofrer penhora em dinheiro, pior 
é. Ainda mais com as várias ferramentas 
eletrônicas de penhora que podem ras-
trear eventuais ativos financeiros em con-
tas bancárias. E não é mais possível o de-
vedor saber efetivamente quando sofrerá 
eventual bloqueio em sua conta, gerando 
um transtorno quando isso ocorre, o qual 
poderá inviabilizar, inclusive, a manuten-
ção da atividade econômica empresarial. 
Assim, existem ferramentas e mecanis-
mos legais de impedir que a penhora 
em dinheiro ocorra, substituindo-a pelo 
seguro garantia e ou fiança bancária, já 
que são comparados a dinheiro, segun-
do o que estabelece o artigo 835, §2° do 
Código de Processo Civil. Podem também 
ser utilizados em substituição da penho-
ra de imóvel para liberá-lo para venda 
para geração de receita e assim buscar a 
negociação do débito junto ao credor ou 
até mesmo para pagar integralmente o 
débito. O devedor então contrata junto 
a uma seguradora ou instituição de cré-
dito a apólice e oferece em substituição 
ou até mesmo antes que ocorra eventual 
penhora, lembrando que o valor tem que 
ser acrescido de 30% do suposto débito. 
Portanto, a fiança bancária e o seguro 
garantia judicial são formas de garantia 
que beneficiam todos os envolvidos na 
execução. Para o devedor, a substituição 
será extremamente proveitosa porque, 
liberado o bem que havia sido penho-
rado, seu dinheiro poderá ser investido, 
o que gerará dividendos, inclusive, au-
mentando sua capacidade de fazer frente 
ao suposto débito. E para o credor não 
terá prejuízo algum com a substituição, 
porque o grande atrativo da penhora de 
dinheiro – liquidez imediata – estará ple-
namente mantido pelo pagamento pela 
seguradora.

Foco no
Direito
Empresarial

Capa
DESTAQUE

de

Grupo
Celinho

Os 36 anos do Grupo Celinho está 
sendo marcado com uma grande 
promoção, em uma campanha 
de marketing memorável agora 
em junho. Além de ter sido uma 
apreciada matéria principal de capa 
do Dias News na edição passada,  
as populações de Itajubá e Pouso 
Alegre receberam a carreata da 
marca com um CAMINHÃO COM 
TELÕES, divulgando a campanha.

Silvio dos Reis (sócio do Grupo Celinho), ladeado por parte de sua equipe

Fachadas em ACM

ACM Residencial
Front Light / Outdoors

Letras / Toldos
Placas / Luminosos

Fachadas em ACM 
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Desde a última matéria que realiza-
mos referente ao Residencial Sce-
narium (13/03/2021), suas obras 
avançaram, chegando à metade de 
seus 26 andares. O prédio, que será 
o mais alto de Pouso Alegre, é o 
que possui construção mais rápida 
na cidade. E este é um dos motivos 
que vem agradando os compra-
dores de suas primeiras unidades, 
pois constatam o compromisso e 
respeito dos administradores da 
obra, em relação ao investimento 
de cada cliente, conforme explica  
o empresário Beto Dória (sócio 
diretor do Scenarium): “todos os 
recursos obtidos nas vendas são in-
vestidos na sua construção, por isso 
a maior velocidade da obra”.
O Scenarium é um moderno resi-
dencial, cuja concepção revolucio-
nou o mercado imobiliário local, 
pois é o primeiro empreendimento 
a apresentar unidades e estrutura 
com conceitos de: home-office, co
-living e co-working, além de serem 
vendidas com preço fechado. 
São apartamentos que poderão 
ser usados tanto para morar quan-
to para alugar. O aluguel poderá 
ser realizado pessoalmente ou até 
por sites de locação como: Airb-
nb, Booking.com e Hotels.com. 
Isto despertou interesse de muitos 
investidores que viram oportuni-
dade de obter renda futura, com 
potencial de retorno de imóvel 
comercial. Aqueles que optarem 
por morar, decidiram realizar o in-
vestimento pela funcionalidade e 
modularidade dos apartamentos 
e sua diferenciada área de lazer e 
conveniência, tendo a possibili-
dade, em muitos casos, de serem 
adquiridas unidades conjugadas 
próximas, aumentando assim o es-
paço conforme a necessidade do 
comprador.
Com ampla área de lazer, energia 
solar, fino acabamento, ponto de 
recarga de carro elétrico e várias 
outras funcionalidades, o Scena-
rium é o futuro. As vendas acelera-
das, com 60% das unidades vendi-
das, já realizadas para investidores 
de Pouso Alegre, Sul de Minas e até 
de outros países, prova a satisfação 
dos seus primeiros compradores, a 
exemplo dos testemunhais trans-
critos nessa página.
Visite, sem compromisso, o estan-
de de vendas em frente à obra, 
que fica na Rua Adalberto Ferraz 
45 - Atrás do Bradesco - Centro 
de Pouso Alegre-MG, Tel.: (35) 9 
8876 6227 (Beto Dória).

Foto do Empreendedor e Texto:
Italo Barcellos e Luiza Dias

Humberto Dória 
(Beto, sócio e diretor 

do Scenarium)

Scenarium: Sofisticação, modernidade 
de um ótimo investimento.
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“

“
Perspectivas da atual 
fase de construção, 

comparada ao 
Residencial

Freitas (que fica 
próximo). Com ótima localização

no centro da cidade, 
perto de tudo. 

Em perspectiva, a 
Rodoviária de PA

Com mais da metade da obra erguida, Residencial Scenarium já está com 60% das unidades vendidas!

“

“

“

“

“Tinha uma economia e ana-
lisei o Scenarium no seu pré
-lançamento. Vi nos detalhes 
do projeto, como localização, 
conforto, conceito moderno 
do prédio, uma oportunidade 
de valorização e investi antes 
de sua construção. Será um 
local  ótimo, tanto para morar 
quanto para investir. Estou 
muito satisfeito, pois a obra 
está em um cronograma sur-
preendente”. Carmem Luiza 
e Mário Lúcio de Freitas (ele 
aposentado da UNILEVER).

Casal adquiriu
3 UNIDADES

Casal adquiriu
2 UNIDADES

Adquiriu uma 
UNIDADE e sua 

mãe outra

12/06/2021Edição 439 Mercado Imobiliário

“Quando tomei conhecimento do lançamento do Re-
sidencial Scenarium, de imediato me interessei pelo 
projeto. Liguei para a recepção e o Dr. Beto Dória 
gentilmente me atendeu, convidando-me para co-
nhecer o projeto do prédio. Lá, então, todas linhas 
do prédio me foram pormenorizadas, dando-me uma 
ampla visão do futuro, o que me encantou sobrema-
neira: sua excelente localização, a construção de al-
tíssima qualidade, feita por conceituada empresa de 
Belo Horizonte, o que garante uma excelente quali-
dade de vida para seus moradores. Tanto gostei que 
comprei duas unidades e pretendo comprar outras, 
pois é um excelente negócio. Parabéns ‘SCENARIUM’.” 
Didu Toledo e Agueda Toledo (família tradicional).

“Adquiri uma unidade no Sce-
narium (e minha mãe outra), 
lá no início, bem antes do 
projeto ser aprovado na Pre-
feitura. Gostei muito, por ser 
inovador e ter um preço jus-
to. Quando fiz o negócio eu 
arrisquei de forma calculada, 
tendo a vantagem de ser um 
dos primeiros. Eles estão bem 
adiantados com a obra, estou 
feliz e já indiquei para outras 
pessoas. Marcelo Carvalhaes 
(proprietário da Carvalhaes 
Iluminação Decorativa)

1ª Quinzena de Junho/2021
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 O Sicredi, instituição 
financeira cooperativa, tem na 
sua essência trilhar um caminho 
coletivo, oferecendo soluções in-
teligentes para o desenvolvimen-
to dos associados e da sociedade 
onde está inserido, sempre visan-
do o crescimento conjunto. Com 
este intuito e comprometida com 
a expansão para o sul mineiro, a 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
- instalou mais uma agência em 
Pouso Alegre/MG, no bairro São 
João, que tem mais de 30 mil ha-
bitantes e não contava ainda com 
nenhuma instituição financeira. A 
inauguração aconteceu na sexta-
feira, 4, com público restrito em 
função da pandemia. Algumas 
lideranças, como o prefeito, Ra-
fael Simões, seu vice, Coronel 
José Dimas da Silva Fonseca, o 
deputado estadual, Paulo Valdir 
Ferreira, o presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores, Bruno 
Dias, além de demais represen-
tantes do Poder Legislativo, de 

entidades locais, do bairro e do 
empreendimento cooperativo 
estiveram presentes. O início das 
atividades desta nova agência 
possui um significado especial, 
já que integra a programação de 
aniversário de 40 anos da coope-
rativa e foi transmitido pelo Face-
book e Youtube.
A primeira agência Sicredi na 
cidade abriu as portas em no-
vembro de 2019, e já conta com 
mais de 1,6 mil associados. Com 
o novo espaço, o Sul Mineiro pos-
sui seis agências da Cooperativa, 
totalizando mais de oito mil asso-
ciados no Estado. A soma de to-
dos os associados da Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG ultrapassa os 
93 mil, distribuídos em 32 agên-
cias, sediadas em 30 cidades.
Segundo o gerente, Felipe La-
zzaretti, desde a chegada da 
Cooperativa no município, toda 
a equipe teve um excelente aco-
lhimento. “Com esta boa recepti-
vidade, foi possível propagarmos 

a força do cooperativismo nesta 
cidade tão pujante e de grandes 
oportunidades. Estamos felizes por 
estarmos inaugurando a segunda 
agência aqui, porque acreditamos 
muito na força desta população. 
Também conseguimos firmar par-
cerias com entidades e instituições, 
e, com isso, estamos buscando de-
senvolver nosso propósito, acredi-
tando que uma sociedade melhor 
construímos juntos, unindo forças, 
proporcionando um relaciona-
mento próximo e simples”, relata 
Lazzaretti.
Da mesma forma, a responsável 
pela agência inaugurada, Tali-
ta da Rocha, comenta sobre a 
satisfação de estar com espaço 
no bairro São João. “Passamos os 
últimos 45 dias fazendo visitas, fa-
lando de cooperativismo, e isso re-
forçou a certeza que foi uma ótima 
escolha abrirmos a agência aqui, 
especialmente pela boa receptivi-
dade que tivemos. Estamos felizes 
em compartilhar nossas experiên-

cias e de externar que somos uma 
Cooperativa feita de pessoas para 
pessoas. Queremos estar cada vez 
mais próximos de cada associado e 
de toda a sociedade local. Contem 
conosco”, enaltece Talita.
Destacando a evolução da Coo-
perativa no Sul de Minas Gerais, 
a presidente Angelita Marisa 
Cadoná afirma que Pouso Alegre 
é um município muito especial, 
pois faz parte de uma grande re-
gião pujante, que cresce muito. “E 
nós, enquanto Cooperativa, dese-
jamos nos engajar nesta evolução 
e acreditamos que temos muito a 
contribuir, pois queremos ser uma 
instituição da comunidade, que 
vive os desafios, os sonhos e que se 
engaja nas ações realizadas. Que-
remos continuar crescendo com 
este município, apoiando também 
o desenvolvimento através de nos-
sos programas sociais, que envol-
vem desde crianças até pessoas da 
melhor idade. Acreditamos tanto 
no potencial desta cidade, que es-

tamos estruturando a abertura de 
novas agências aqui, pois temos 
certeza dos bons resultados que al-
cançaremos. Nosso agradecimento 
a todos pela acolhida e por acredi-
tarem no nosso modelo de traba-
lho”, salienta a presidente.

Poder Executivo

Em nome da população de Pou-
so Alegre/MG, o prefeito, Rafael 
Simões, disse que o município 
se sente muito honrado em con-
tar com mais uma agência do 
Sicredi, pois a Cooperativa já 
demonstrou ser grande parceira 
da comunidade. “Estamos felizes 
em fazer parte desta grande insti-
tuição e tenho certeza que o nosso 
povo, que é ordeiro e trabalhador, 
apoiará o desenvolvimento deste 
empreendimento, porque também 
já notou que o Sicredi tem visão de 
futuro, é uma instituição de ponta e 
veio para fazer a diferença na nos-
sa cidade”, finaliza o gestor.

Segunda agência Sicredi foi 
instalada no bairro São João

A nova agência do Sicredi em 
Pouso Alegre será coordenada 

por Talita da Rocha e pelo 
gerente, Felipe Lazzaretti

1ª Quinzena de Junho/2021
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Obedecendo aos 
protocolos sanitários, 

inauguração contou com 
a presença das principais 

autoridades locais.
1 - O evento contou com a presença do deputado estadual de Pouso Alegre e Região, Dr. Paulo.

2 - Dentro de uma gestão de atração de empreendimentos para a geração de empregos na cidade, Rafael Simões, 

prefeito de Pouso Alegre, expôs sua satisfação por mais esta agência da cooperativa na cidade.

 3 - A presidente da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, Angelita Marisa Cadoná, marcou presença no início das 

atividades da nova agência e ressaltou a importância de levar a força do cooperativismo ao bairro São João.

4 - O presidente da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre, vereador Bruno Dias, também esteve presente. 

5 - Padre Edson Aparecido presidiu a cerimônia de bênção da nova instituição.

1

2 3

4 5
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Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Luiza 
Dias

Os cinquentões!
Pouso Alegre inicia o cadastro para 
vacinação dos pouso-alegrenses aci-
ma de 50 anos e sem comorbidades!

Zema candidato 
a presidente?

Se for confirmada a renúncia do Amo-
edo (partido NOVO) em sua pré-can-
didatura a presidência da república 
em 2022, abre caminho para: A) O 
NOVO apoiar Bolsonaro (levando em 
consideração que o partido aparenta 
defender pautas Liberais na Economia), 
ou o Romeu Zema, isso mesmo, o  
menos cotado nas últimas Eleições 
em Minas pode sair como candida-
to a presidente, reflexo de sua ótima 
gestão.

Juliana Paes
Admiro a coragem da atriz Juliana 
Paes de ter furado a bolha do fal-
so humanismo envernizado que 
sonda a velha mídia brasileira, 
falando verdades sobre a impor-
tância de o Brasil não sucumbir ao 
retorno da “esquerda corrupta” ao 
poder. Sou a favor dela em relação 
ao Liberalismo Econômico e o Es-
tado Pequeno, que invista unica-
mente no essencial.

O empresário do ramo de radiodifusão, Alexandre Asbahr 
(proprietário da Band FM) e sua aguerrida e dinâmica esposa, 

Elaine Asbhar. Brinde para ela que aniversaria dia 17/6!

Muitos brindes, dia 17/6, para minha querida amiga de infância 
Renata Joia, esposa do sempre presente deputado estadual de Pouso 
Alegre e Região, Dr. Paulo (Paulinho para os íntimos). Mãe dedicada e 
braço forte de apoio aos trabalhos do esposo na área pública, Renata 
é exemplo de postura de mulher. Pelo menos estamos bem servidos 
de “primeiras-damas”, dos principais políticos de PA, a exemplo dela, 
a Ana Maria Simões (esposa do prefeito Rafael Simões) e Adriana 

Fonseca (esposa do vice Cel. Dimas). Um trio que merece ser 
destacado em qualquer tempo. Parabéns Renatinha, nosso desejo de 

muita felicidade, paz, amor e harmonia, sempre!

#Vacine-se
eContinueCom
osCuidados
dePrevenção

*** Merece Aplausos nosso Brasil, pois mesmo com tanta gente do mau torcendo contra, o PIB do País surpreendeu o mundo no primeiro tri-
mestre de 2021, resultando na última semana, em recordes seguidos da Bolsa de Valores (cujas empresas listadas geram muitos empregos) e a 
queda do dólar, que chegou a ser cotado nessa semana abaixo dos 5 reais. Fico imaginando se não tivesse ocorrido a Pandemia, sem dúvida, o 
Brasil estaria voando! Oro todos dias para que a Pandemia acabe e que a retomada da economia acelere, com saúde e no RUMO CERTO!

Destaque para o casal 
Ângela e José Ângelo 

(sócio proprietário 
da Padaria Cardeal). 

Brindes para ele 
que aniversaria dia 
20/6 e comemora, 
juntamente com 

seu sócio, Marcos 
Martins o sucesso que 

é a Cardeal Padaria 
e Confeitaria, que 
a cada temporada 

trazem sempre  
novidades em quitutes 

deliciosos!

Linda foto em família. João Vithor (que aniversariou dia 5/4), 
ladeado por sua mãe, a empresária Rosângela (Rô proprietária 

da Vidraçaria Santa Terezinha), a bela Ana Clara e Lucas, 
esposo da Rô, ele que comemorará aniversário dia 29/6.

Uma graça de casal, Bárbara e Charles da Bike BMX, super 
competentes no que fazem. Muitos brindes para ele, dia 25/6 e parabéns 

para loja de bikes, que está, como sempre, cheia de novidades.
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LEGENDAS
1 - Thiago Rezende, da Soluções 
D’Água e Grupo THV, é o cara! 
Simples e sofisticado quando 
precisa, mostra a importância da 
versatilidade nos negócios, o que 
justifica tanto sucesso. Brindes 
para ele, que está de aniversário 
no dia 27/6.

2 - Brindes, dia 6/7, para André 
Cioffi, empresário do ramo imo-
biliário de Pouso Alegre.

3 - Linda como sempre, Ellen 
Faria, coordenadora da ASCOM 
da FUVS, aniversaria dia 30/06.

4 - Juntamente com a minha 
mãe, Dona Joana da Crech Foch 
(entre outras entidades filantró-
picas), possui um dos olhos mais 
lindos que conheço, a propósito, 
dia 18/6 comemoramos seu ani-
versário.

5 - Muitos brindes para o esti-
mado, Liberângelo Torino, que 
brindará mais um ano de vida 
dia 5/7.

6 - Destaque para o empresário 
Tadeu, que aniversaria dia 9/7.

7 - Brindes dia 5/7 para Marcelo 
Maia de Souza, que na foto está 
ao lado de sua esposa Sabrina e 
o filhote do casal.

8 - Minha querida amiga Maria 
do Carmo Marques (conhecida 
como Maria das Unhas) brinda 
mais um ano de vida dia 16/7.

9 - Brindes para o renomado 
publicitário pouso-alegrense, 
Felipe Zorzi, que comemora 
niver dia 3/7.

10 - A bela Dulce Bernardes, mãe 
do Vasquinho e do Douglas, 
comemora aniversário dia 25/6.

5 6

7 9

*** Ninguém merece! Vi um irresponsável que foi passear com seu cão, sem coleira. Era um Golden, aparentemente dócil. Mas, em um breve 
instante, ele avançou para cima de uma moça que estava com a filha e uma cachorrinha pequena. A moça puxou a cachorrinha para o colo dela, 
mas a Golden deu um salto e consegui pegá-la, sorte que foi um susto e ninguém se feriu. Fui acudi-las e fiquei brava com o dono do Golden... 
Depois, que coincidência, vi que conhecia a Jôse e a Gigi, quando as encontrei na Padaria Cardeal e indiquei o Fátima 1 para elas passearem!
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 “Entre Olhares e Poesia” é o mais novo 
livro lançado pela pouso-alegrense Adimara Al-
meida Rosa Barbosa, que reúne uma coletânea 
de poemas e contos escritos paulatinamente 
nas fases da vida de Adimara, popular e muito 
conhecida em Pouso Alegre, por ter dedicado 
boa parte de sua vida trabalhando como geren-
te do Banco Itaú. “Esse livro chegou em tempo de 
florada. Tempo em que meu coração estava livre 
e aberto para deixar dançar versos e palavras es-
condidas, há tempos”, revela a poetisa.
 Adimara nos informou que para pro-
duzir suas poesias navegou profundamente no 
seu interior e o livro é uma revelação da sua ver-
dadeira personalidade. Isso explica os capítulos 

pelos quais passeará a alma do leitor: lado de 
dentro, lado de fora e eternidade. O livro traz 
uma abordagem otimista do cotidiano. Relata o 
vencimento das adversidades com atitudes de 
amor e sabedoria. A intenção é deixar no leitor 
exemplos de um novo significado da vida. São 
testemunhos vivos de esperança.  
 “É minha primeira obra literária. Foi 
uma experiência mágica e desafiadora. Trabalhei 
bastante, contei com muitas mãos amigas e o li-
vro nasceu. Posso dizer que com ele, nasceu uma 
nova Adimara. Espero deixar em você, leitor, um 
sentimento terno e desejoso da travessia humana: 
conhecer-se, aceitar-se, crescer e eternuzar-se.”, fi-
naliza Adimara.

Adimara Barbosa lança livro 
“Entre Olhares e Poesias”

Adimara Almeida 
Rosa Barbosa

Uma das mais queridas ex-gerentes do setor bancário 
se revela uma ótima poetisa, em sua primeira obra!
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Entre olhares e poesia foi publicado 
pela editora Scortecci e está disponível 

nas lojas virtuais: Amazon, Livraria 
Asabeça, Estante Virtual, Submarino, 
Livraria do Mercado, Martins Fontes 
Paulista. Em Pouso Alegre na Livraria 

Intelecto, na papelaria Papel & Cia 
e nas loja colaborativa Repense. Na 

versão ebook na Amazon e Google Play. 
Contato com a escritora: adimararosa@
yahoo.com.br - Zap: (35) 9 8438-0715.
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Dalmóbile realiza campanha 
do agasalho e recebe Prêmio 
TOP 10 pela fábrica da marca

 Neste mês de junho a Dalmóbile 
Pouso Alegre tem mais um marco importante 
em sua história. A loja foi reconhecida pela fá-
brica como a melhor loja do estado de Minas 
Gerais e está entre as Top10 do Brasil. “É uma 
alegria para nós receber este reconhecimento, 
que é fruto de muita determinação e trabalho em 
equipe. Nosso agradecimento especial aos nossos 
clientes, pois é só pela confiança que depositam 
em nosso trabalho que é possível alcançarmos 
esse resultado.” Welington Araújo - Diretor da 
Dalmóbile.  
 Além da Premiação a Dalmóbile em 
parceria com a Karech, Acipa Mulher, OAB Mu-
lher e Sicoob Credivass, colocou em ação a tradi-

cional campanha do agasalho que já completa 7 
anos de existência. 
O objetivo é arrecadar agasalhos e cobertores 
em bom estado de conservação que serão do-
ados para instituições beneficentes da nossa 
cidade. As doações podem ser feitas até o dia 
26/06 em um dos pontos de coleta:
* Karech - Av. Vicente Simões, 152.
* Dalmóbile - Av. Tuany Toledo, 100.
* ACIPA - Pça Senador José Bento, 118.
* Sicoob - Av. Getúlio Vargas, 250.
* OAB Pouso Alegre - Rua Dr. Vinicius Meyer, 72.

Texto e fotos: 
Divulgação

Foto maior, ao lado, 
refere-se a equipe 
da Dalmóbile de 
Pouso Alegre, 
que se prepara 
para apresentar, 
em breve, um 
lindo e renovado 
showroom na loja 
de Pouso Alegre.
Foto abaixo, o 
diretor da loja, 
Welington Silva 
recebe homenagem 
da fábrica por estar 
entre as TOP 10 do 
Brasil.

1ª Quinzena de Junho/2021
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Prefeitura de Pouso Alegre realiza o 
alargamento do acesso ao bairro rural Imbuia

A Prefeitura iniciou as obras de alargamento 
do acesso ao bairro rural Imbuia. Melhoria 
na estrada vai levar mais segurança à popu-
lação que transita pelo local. Para que fosse 
realizado o alargamento da pista, a Prefeitura 
obteve a doação de áreas de propriedades 

rurais que margeiam a estrada. A obra na co-
munidade do Imbuia faz parte de uma série 
de melhorias feitas na zona rural da cidade 
pela administração, que não descarta, em um 
futuro próximo, realizar o asfaltamento tam-
bém desta estrada.

Destaque para Rafael Simões, Prefeito de Pouso Alegre, ladeado por Dr. Paulo 
(o deputado estadual de Pouso Alegre e região), secretários e moradores do local

Visão aérea do local, mostra que o alargamento do acesso do bairro rural Imbuia 
será uma melhoria que vai levar mais segurança à população que transita no local

1ª Quinzena de Junho/2021

Prefeitos se reúnem em PA para discutir a 
Pandemia e a crise no transporte coletivo

 Dia 9 de junho, o prefeito de Pou-
so Alegre, Rafael Simões, recebeu os prefei-
tos Sérgio Azevedo, de Poços de Caldas, 
Christian Gonçalves, de Itajubá, Verdi 
Lúcio Melo, de Varginha, para discutir pro-
blemas comuns as respectivas cidades e, em 
especial, o atual momento da pandemia, as-
sim como a crise no transporte coletivo, ad-
vinda da redução do número de usuários e 
a alta dos custos operacionais.
 Durante a reunião, os prefeitos 
conversaram longamente sobre o atual mo-
mento da pandemia, considerando, princi-
palmente, a falta de profissionais qualifica-
dos para ampliação de novos leitos de UTI. 
Do mesmo modo, os prefeitos foram unâ-
nimes, em razão da experiência adquirida 
nesses últimos 15 meses, que a suspensão 
seletiva de algumas atividades, em especial 
o comércio e serviços, não resolve a ques-
tão da contaminação pelo vírus, mas agra-
va a crise econômica ora vivida, gerando o 
fechamento de pequenas e microempresas, 
com o consequente aumento do desempre-
go. O modo mais eficiente de se combater 
a pandemia é a vacinação e a adoção pela 
sociedade das medidas sanitárias, como o 
uso de máscaras, distanciamento social e 

higienização das mãos.
 A propósito, a chegada da pande-
mia impactou diretamente no serviço de 
transporte coletivo, que é de responsabili-
dade dos municípios e se desenvolve por 
concessão. 
 Com a redução considerável do 
número de usuários e o alto dos custos 
operacionais, as empresas que prestam ser-
viços aos municípios polo pressionam pelo 
aumento substancial das tarifas, sob pena 
de paralização das atividades. Entretanto, 
os prefeitos também foram unânimes no 
sentido de que o usuário não seja onerado 
com o aumento das tarifas. Nessa oportuni-
dade, o Prefeito Sergio Azevedo, de Poços 
de Caldas, informou que já adotou, entre 
outras medidas, o sistema de subsídio para 
a empresa que faz o transporte coletivo ur-
bano em sua cidade para manter o valor das 
passagens.
 Ao final, os Prefeitos de Itajubá, 
Pouso Alegre e Varginha entenderam por 
bem convidar os empresários do transporte 
coletivo urbano para uma reunião e busca-
rem em conjunto uma solução que permita 
a continuidade dos serviços sem onerar os 
usuários.
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Presidente 
da Câmara 

Municipal de 
Vereadores 
Bruno Dias
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FLASH
Notícias relevantes de Pouso Alegre, 

Minas, Brasil e do MundoNEWS
BRASIL supera as expectativas do 

mundo, apresenta números animadores 
e uma rápida recuperação econômica.

Independente de opções polí-
ticas, de gostar ou não do pre-
sidente Bolsonaro, sua equipe 
mostra o quanto é competente 
e surpreende o mundo com nú-
meros muito animadores, decor-
rente do bom trabalho de vários 
Ministérios. Não há argumentos 
contra fatos e os números não 
mentem. Veja abaixo as informa-
ções positivas que levantamos 
em relação a atual performance 
do Brasil este ano:
- PIB cresceu 1,2% no primeiro tri-
mestre de 2021 (surpreendente!).
- Foram gerados 120 mil empre-

gos em abril (saldo positivo).
- Balança comercial bate recor-
de: melhor maio da história, com 
mais de 9,29 bilhões de reais.
- Correios registra maior lucro dos 
últimos 10 anos (R$ 1,53 bilhões).
- Melhorias na infraestrutura com 
várias obras a exemplo da nave-
gação fluvial que cresceu 20,7%.
- Presidente do Brasil enviou pro-
jeto para congresso para abrir 
crédito de R$ 1,9 bilhões para 
empresas.
- Sanção presidencial torna per-
manente PRONAMPE, que salvou 
milhões de empregos.

 Um exemplo de boa ad-
ministração! Assim foi o término 
dos primeiros cinco meses do ano 
de 2021 para a Câmara Municipal 
de Pouso Alegre. A casa de leis re-
alizou na última semana, a entrega 
de um valor de R$ 500 mil à Pre-
feitura, referente ao saldo rema-
nescente da verba que a Câmara 
recebe do executivo. Contando 
com o valor já devolvido nos me-
ses anteriores, o total em 2021 já 
alcança os R$5 milhões de reais.
 Esse é o maior valor já 

devolvido por uma legislatura na 
história de Pouso Alegre. “É com 
muita satisfação que entregamos 
esse valor, fruto de zelo pelo dinhei-
ro público. Agradeço aos vereadores 
que ajudaram nessa empreitada”, 
declarou o presidente da Câmara 
Municipal de Pouso Alegre, Vere-
ador Bruno Dias (DEM). 
 O presidente da Câma-
ra destaca que o valor economiza-
do está sendo investido pela Pre-
feitura em questões prioritárias do 
município.

Câmara faz nova devolução de 
recursos à Prefeitura; total em 

2021 já é de R$ 5 milhões 

1ª Quinzena de Junho/2021IFSULDEMINAS doará 
2 mil litros de álcool em 
gel e duas mil máscaras 

na feira livre em PA

O IFSULDEMINAS fará a doação de 
duas mil máscaras de tecido e dois 
mil litros de álcool em gel 70% aos 
cerca de 180 feirantes cadastrados 
em Pouso Alegre, e aos consumi-
dores da feira livre municipal, no 
próximo domingo, 13 de junho, às 
7h, no pátio ao lado do terminal ro-
doviário.  Serão 5 litros por feirante 
e 500 ml por consumidor presente, 
numa iniciativa do Instituto Federal 
do Sul de Minas, que tem produzi-
do álcool em gel graças a bebidas 
apreendidas pela Receita Federal.  
Basta que os interessados levem as 
embalagens plásticas próprias para 
serem enchidas. A ação conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal e deve 
ser estendida às demais cidades em 
que o instituto mantém seus campi.  
Uma equipe de saúde do IFSULDE-
MINAS estará presente, verificando 
a temperatura dos interessados e 
auxiliando na conscientização sobre 
medidas de prevenção à Covid 19.  
Até o momento já foram distribuídos 
mais de 18 mil litros de álcool em gel 
a 235 instituições, em 88 cidades, de 
cinco estados brasileiros. Todo o tra-
balho está sendo organizado e con-
tará com o apoio da equipe de Logís-
tica do IF. Segundo o reitor, professor 
Marcelo Bregagnoli, a batalha contra 
a Covid é uma responsabilidade de 
todos, sendo urgente, além das ati-
vidades educacionais, efetivar ações 
práticas de apoio neste momento. 
“O IFSULDEMINAS, em parceria com 
a Receita Federal, tem buscado al-
ternativas para levar a quem mais 
precisa o álcool 70, fundamental 
nesse momento de pandemia. É o 
uso correto dos bens públicos em 
prol da sociedade, gerando valor e 
avançando além do ensino, pesquisa 
e extensão gratuitos e de qualidade”. 
Além disso, o IFSULDEMINAS man-
tém aberto edital para entidades e 
instituições que tenham interesse 
em receber álcool em gel, máscaras 
e peças de vestuário (frutos de apre-
ensão da Receita Federal).M
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Pouso Alegre iniciou a vacinação de 
moradores de rua contra COVID-19

Pouso Alegre iniciou na terça-feira, 8 de junho a vacinação de 
moradores de rua contra a COVID-19. Foram três dias de imuni-
zação para este público em diferentes locais: 8 de junho: Pastoral 
de Rua, das 8h às 12h; 9 de junho: Centro Pop, das 8 h às 17 h; 
10 de junho: Centro Pop, das 8h às 12h. A Prefeitura continuará 
recebendo moradores de rua que, por ventura, não tenham se 
vacinado nesses dias.

Pouso Alegre inicia cadastro de profissionais da 
educação para vacinação contra a COVID-19

 A Prefeitura de Pouso 
Alegre deu início ao cadastro 
de profissionais da educação 
para vacinação contra a co-
vid-19. Portadores de necessi-
dades especiais não cadastra-
dos no BPC também podem se 
vacinar. 
 A partir de agora os 
profissionais da educação de-

vem realizar o cadastro no site 
www.pousoalegre.mg.gov.br/
imunizapa e aguardar a confir-
mação enviada por e-mail do 
dia e local para ser vacinado.  
 A vacinação seguirá 
conforme o estoque de vaci-
nas disponíveis no município. 
Portadores de necessidades 
especiais não cadastrados no 

BPC. Além disso, portadores de 
necessidades especiais que não 
estão cadastrados no BPC tam-
bém podem ser imunizados. 
 As vacinas são aplica-
das nos seguintes Postos de 
Saúde: Puericultura, Cidade 
Jardim, São João, São Cristó-
vão e Pão de Açúcar e Colinas 
de Santa Bárbara.
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Dep. Dr. Paulo acompanha entrega de 10 leitos de UTI em Poço Fundo

O Deputado Estadual Dr. Paulo es-
teve na cidade de Poço Fundo, no 
Sul de Minas, no último dia 2, acom-
panhando o Governador Romeu 
Zema; o Secretário de Estado de Saú-
de, Fábio Bacheretti; o Prefeito Ro-
siel Lima; e o vice-prefeito Wladimir 
Corrêa na entrega de dez leitos de 
UTI no Hospital Gimirim para o tra-
tamento exclusivo de pacientes com 
Covid-19.
Poço Fundo, até então, não contava 
com nenhum leito de UTI. Para o De-
putado Estadual Dr. Paulo a inaugu-
ração das unidades de terapia inten-
siva na cidade é uma efetiva resposta 

para o enfrentamento da Covid-19 na 
região.
“A abertura destes leitos é de grande 
importância para a nossa região e 
para a cidade de Poço Fundo. Sabe-
mos que esta pandemia nos pegou de 
surpresa e como a cada dia surge algo 
novo em relação à Covid-19, temos que 
nos precaver de cenários desfavoráveis 
promovendo melhorias nos hospitais”, 
disse o Deputado Dr. Paulo que em 
Poço Fundo esteve reunido com seus 
apoiadores – o vereador Dário Fer-
nandes, o Vaguinho do Paiolinho 
e o assessor Carlinhos Lima - e agra-
deceu a eles pelo trabalho que vem 

fazendo pela cidade e reforçando a 
disposição do mandato para a popu-
lação poço-fundense.
O Deputado Estadual Dr. Paulo, pre-
sente na entrega de leitos em Poço 
Fundo, assinou documento conjunto 
com os parlamentares presentes.
A entrega dos leitos em Poço Fundo 
contou com o auxílio da Cislagos - 
Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da região – que tem participação de 
37 municípios. O Governo de Minas 
irá repassar respiradores e outros 
equipamentos para a unidade, além 
de custear as diárias dos leitos, no va-
lor de R$ 1.600 cada, até a habilitação 

pelo Ministério da Saúde.
Esforço para fortalecer o sistema 
de saúde
O Deputado Estadual Dr. Paulo, que 
é médico e membro efetivo da Co-
missão Permanente de Saúde da 
Assembleia de Minas, tem acompa-
nhado e apoiado ativamente as ações 
do Governo Estadual na intensifica-
ção do plano de ação, preparação e 
ampliação do sistema de saúde para 
combater a pandemia em Minas Ge-
rais. “Enquanto representante do Sul 
de Minas estamos trabalhando para 
a melhoria da saúde de nossa região. 
Temos feito isso através das nossas 

Fo
to

s 
e 

te
xt

o:
 A

SC
O

M
 d

o 
D

ep
ut

ad
o 

Es
ta

du
al

 D
r. 

Pa
ul

o

emendas parlamentares destinadas 
aos hospitais e santas casas da região”, 
comentou o Deputado Dr. Paulo 
que beneficiou o município de Poço 
Fundo com emenda de R$ 90 mil 
que foram utilizados na compra de 
uma ambulância 0 km que tem con-
tribuído com o Hospital Gimirim no 
atendimento à população. Parceiro 
do município de Poço Fundo, o De-
putado Dr. Paulo aproveitou a opor-
tunidade para colocar seu gabinete à 
disposição da população da cidade. 
“Podem contar com nosso trabalho na 
Assembleia para trazer melhorias para 
a população”, frisou.

Romeu Zema, governador, ladeado pelo Deputado Estadual Dr. Paulo Dr. Paulo (Deputado Estadual de Pouso Alegre e Região) Foto dos novos leitos de UTI
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MINAS RECOMEÇA COM VOCÊ, 
MINAS RECOMEÇA COM TODOS.

A pandemia interrompeu sonhos. Agora é hora de juntar 
forças e recomeçar. Todos têm direito a uma nova oportunidade. 
A Assembleia, que já destinou quase meio bilhão de reais à 
Saúde, ouviu os mineiros para traçar novos rumos para retomar 
a economia, gerar empregos e enfrentar questões sociais.

AGORA É LEI: 
 
• REDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS 
• CESTa BáSICa COM 0% DE IMPOSTO 
• CRéDITO ESPECIal PaRa MICRO E PEqUEnaS EMPRESaS 
• DESCOnTOS DE aTé 90% EM MUlTaS E jUROS naS 
  DíVIDaS DE ICMS   
• IPVa EM aTé 6 VEzES COM jUROS E MUlTaS MEnORES

Acesse  
almg.gov.br/  
recomecaminas  
e saiba mais
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