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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.

Envie e-mail para: diasnews@diasnews.com.br

Perdido foi adotado!         

Depois de uma campanha nesta tal de 
internet (que eu não entendo muito, 
mas acredito que é útil porque todo 
mundo fala dela), o casal José Geraldo 
e Maryane não encontrou os donos do 
cão Perdido, que foi achado próximo a 
Drogasil do Fátima 2. Ele foi muito bem 
tratado pelo casal, que já possui 3 cães 
(Nina, Tufão e Pretinha). Mas, graças 
a Deus, o casal conseguiu alguém que 
quis adotá-lo. Ele é uma belezinha, não 
é?! (veja foto). Minha filha Luizinha ti-
nha dado a ele o nome Tedy! Pode até 
fazer uma dupla “caipira” com o cãozi-
nho dela, formando o: Tody e Tedy! O 
casal é um belo exemplo de cidada-
nia, bom coração e amor aos animais 
e agradeceu a todos que ajudaram a 
compartilhar a busca pelo dono ou no-
vos tutores para o Perdido, ou Tedy, 
sei lá.

Campanha de vacinação 
dos cãezinhos de PA

Pouso Alegre definiu o calendário da 
Campanha de Vacinação Antirrábica. 
A vacinação vai acontecer entre 16 de 
outubro e 6 de novembro em quatro 
datas e em diversos locais. A vacina é 
gratuita e destinada a cães e gatos a 
partir de 3 meses de idade. Os proprie-
tários dos animais devem tomar alguns 
cuidados no dia da vacinação (veja lis-
ta de cuidados e locais de vacinação 
:www.pousoalegre.mg.gov.br).
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Dra. Adaysa 
Fernandes*

* Dra. Adaysa Fernandes - advogada - OAB/MG 105.974.   e- mail – adaysa@kleberdantas.adv.br

173 anos da mais bela 
cidade do sul de Minas

 
Pouso Alegre chega aos 173 anos e nos-
so escritório tem muito orgulho de fa-
zer parte de sua história. Afinal de con-
tas, estamos prestes a comemorar 50 
anos de prestação de serviços jurídicos 
ininterruptos em nossa cidade. Por isso, 
temos a honra de afirmar que nossa his-
tória de conquistas e sucessos se funde 
a história de nossa cidade.
A nossa terra do Mandu é, sem sombra 

Foco no
Direito
Empresarial

de dúvida, a mais bela cidade do sul do 
Estado. Já cantada em prosa e verso, 
Pouso Alegre se destaca em todas as 
áreas. Seja por suas belezas naturais ou 
seja pelo seu desenvolvimento econô-
mico e social.
Somos terra de povo acolhedor, de 
povo trabalhador, de gente honesta, 
bonita e alegre. Temos belas avenidas e 
praças, além de instituições jurídicas e 
educacionais que se destacam por sua 
arquitetura e excelência. Nossas Igrejas 
também são um espetáculo à parte.
Nestes tempos difíceis, a cidade está 
vencendo a pandemia com muita luta 
e respeito, mas sem perder seu foco 
progressista.  Continua crescendo e se 
desenvolvendo. Permanece como re-
ferência jurídica, de saúde e educação 
para as cidades vizinhas. Está consoli-
dada como polo regional nas áreas co-
mercial e industrial, além de se destacar 
na prestação de serviços e principal-
mente na agricultura.
Por toda essa história de sucesso, que-
remos desejar: “Feliz aniversário, Pouso 
Alegre: a mais bela cidade do sul de Mi-
nas Gerais”!

Sicredi alcança 10 mil 
associados no Sul de 

Minas Gerais
 
Valorizar o relacionamento, ofere-
cer soluções financeiras para agregar 
renda e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos associados e da 
sociedade. Essa é a missão do Sicredi 
que, em pouco mais de dois anos de 
atuação no Sul de Minas Gerais, já al-
cançou a marca de 10 mil associados 
na região, com agências em Santa Rita 
do Sapucaí, Extrema, Cambuí, Paraisó-
polis, duas em Itajubá e duas em Pouso 
Alegre. 
Primeira instituição financeira coope-
rativa do Brasil, o Sicredi tem mais de 
118 anos e 5 milhões de associados em 
todo o país, que, além de usufruírem 
mais de 300 produtos e serviços finan-
ceiros, têm à disposição um relaciona-
mento simples e próximo. O modelo de 
negócio também permite que o asso-
ciado seja dono e tenha voz ativa nas 
decisões, com participação nos resulta-
dos da Cooperativa.
“Esse crescimento representa a credi-
bilidade e a confiança que a sociedade 
mineira vem depositando na Coope-
rativa, reconhecendo o trabalho sério, 
transparente, com interesse genuíno 
pelo associado e engajamento nas 
causas sociais onde estamos presentes. 
Somos uma instituição de pessoas, fei-
ta para pessoas, onde cada associado 
é único e muito importante. Juntos, 
temos o propósito de construir uma 
sociedade mais próspera”, frisa a pre-
sidente da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG, Angelita Marisa Cadoná. 
Para os próximos anos, a expectati-
va é de um grande crescimento, com 
ampliação do número de associados, 
abertura de novas agências e potencia-
lização dos programas sociais, que são 
uma grande força da instituição. Saiba 
mais acessando o site www.sicredial-
touruguai.com.br.

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

Felipe
Lazzaretti *

Luiza Dias
(Mãe)*

MATRICULE SEU FILHO

Aprendizagem investigativa 

Autonomia

Aprendizagem ativa

Avenida Coronel Armando Rubens Storino, 2660
Jardim Paraíso – Pouso Alegre/MG – ao lado da CIMED

(35) 99905-3818
Agende uma visita!
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 Há mais de uma déca-
da investindo e acreditando na prospe-
ridade de Pouso Alegre, a BRZ Empre-
endimentos se tornou referência na 
comercialização de apartamentos tipo 
Premium que proporcionam requinte e 
conforto com ótimo custo-benefício.
 A experiência neste período 
criou uma clientela fiel, satisfeita com 
o padrão diferenciado dos seus com-
plexos residenciais, provando que a 
conquista da casa própria não é algo 
inatingível.
 Além disto, contribuiu para 
aqueles que compram unidades na 
planta, atingissem de forma satisfatória 
suas metas de investimentos, graças à 
valorização de seus imóveis, durante e 
após a entrega das chaves. Afinal, onde 
é anunciada e efetivada a construção 
dos complexos prediais da BRZ, natu-
ralmente é atraída infraestrutura públi-
ca e privada, gerando progresso e pros-
peridade para estas regiões. Exemplos 
disto são os 13 (treze) residenciais 
que a empresa já construiu em Pouso 
Alegre. 
 “Os motivos que justificam 
nossa história de sucesso são muitos, 
mas podemos apontar que: segurança, 
lazer, conforto e privacidade em um só 
lugar são pontos fortes, pois proporcio-
nam qualidade de vida às famílias. De-
pois, a credibilidade reconhecida da mar-
ca BRZ Empreendimentos na cidade e 
região, conquistada através de trabalho 
sério com o comprometimento da nossa 
equipe em todas as etapas do processo 
com o mínimo de burocracia possível, 
com respeito e responsabilidade com o 
sonho de compra de cada um de nossos 
clientes”, revela a Supervisora Comercial 
da Regional Pouso Alegre, Alessandra 
Carvalho. 
 Também é relevante ressaltar 
a longa parceria que a empresa possui 
com a CAIXA. Aliás, além do melhor 
crédito imobiliário, a CAIXA é extrema-
mente rigorosa na aprovação de qual-
quer projeto que leve sua marca, dan-
do garantia redobrada de entrega das 
obras.
 Para finalizar, Quinto Guima-
rães (diretor-executivo da BRZ Empre-
endimentos em Pouso Alegre) declara 
que: “através da melhoria contínua, 
criamos musculatura e hoje posso dizer 
que oferecemos as melhores condições 
de mercado para se adquirir um imóvel 
em Pouso Alegre, seja para morar ou in-
vestir”. A empresa prova que “é possí-
vel fazer melhor sempre” e se tornou, 
assim, símbolo de marca forte e conso-
lidada, ajudando milhares de clientes a 
realizarem o sonho de adquirir um imó-
vel.

Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias

1ª Quinzena de Outubro/2021

Empresa consolida sua marca na cidade, com 13 obras entregues e 
quase 3,5 mil unidades comercializadas (apenas em Pouso Alegre).

BRZ Empreendimentos e Pouso Alegre:  
são exemplos de credibilidade e progresso!

Quinto Guimarães, 
diretor-executivo da

BRZ Empreendimentos 
em Pouso Alegre e região

Portal Solar das Ametistas 
(176 uni. no Bairro Pão de Açúcar)

Portal Recanto das Hortênsias
(272 uni. no Bairro Cidade Jardim)

Portal Recanto das Margaridas 
(336 uni. no Bairro Santa Edwiges)

Portal Recanto das Camomilas
(288 uni. no Bairro Cidade Jardim)

Portal dos Bandeirantes
(240 uni. no Bairro Inconfidentes)

Portal Recanto das Jades 
(288 uni. no Bairro Santa Edwiges)

Portal Solar das Turquesas 
(224 uni.  no Bairro Pão de Açúcar)

Portal Bela Vista 
(320 uni. no bairro Jd.Flamboyant)

Portal Oriente II 
(160 uni. no Bairro Belo Horizonte)

Jardim Baronesa I 
(160 uni. no Bairro Faisqueira)

Portal Recanto das Camélias 
(192 uni. no Bairro Santa Edwiges)

Jardim Baronesa II 
(160 uni. no Bairro Faisqueira)

Portal Oriente I 
(192 uni. no Bairro Belo Horizonte)

Portal Vale das Cachoeiras
ÚLTIMAS UNIDADES

Bairro São João (168 uni.)

Obras em andamento

Portal Caminho das Montanhas
OBRAS ACELERADAS.

Bairro São João (308 uni.)

Obras em andamento
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Capa
DESTAQUE

de

Pouso Alegre é a cidade dos 
empreendedores e a InatúhViv 

Brasil, do empresário Télcio 
Lopes, é prova desta afirmação 

baseada em fatos reais!

InatúhViv
Brasil
O empreendedor Télcio 
Lopes é sem dúvida 
uma das revelações 
empresariais de Pouso 
Alegre.
Com sua loja, InatúhViv 
Brasil, que foi objeto 
de reportagem de capa 
principal na edição 
anterior do Jornal Dias 
News, é uma das principais 
novidades na cidade, 
pela ideia inovadora de 
reunir uma cafetaria e loja 
de produtos naturais e 
saudáveis em um só lugar.
Uma nova marca, já 
registrada, que tem tudo 
para crescer, com base 
no sucesso da sua matriz, 
cujo proprietário pretende 
replicar na cidade e região.

CRISTO passará por total revitalização pela CIMED e parte 
do RIO MANDU receberá limpeza pelo VIVA Pouso Alegre

Ações que visam revitalização de pontos turísticos, proteção ambiental e o fomento de 
lazer, esporte e cultura em PA são novas linhas de ação da atual fase da gestão Simões.

Com base no perfil do prefeito Rafael Si-
mões, foi divulgada a notícia da revitalização 
do Cristo Redentor de Pouso Alegre e seu 
entorno em parceria público-privada com a 
empresa de medicamentos Cimed, “Essa em-
presa parceira que tanto faz por nossa cidade é 
um exemplo a ser seguido.  Essa união dá força 
para que Pouso Alegre siga avançando e seja 
cada vez melhor”, declarou Simões em seu 

perfil. Outra novidade, é que parte do trecho 
do Rio Mandu passará por limpeza dentro 
das ações do programa “Viva Pouso Alegre”. 
O ato será realizado dia 18/10, dentro das co-
memorações dos 173 anos de Pouso Alegre.  
Com o objetivo de promover um meio am-
biente mais limpo e preservado. A limpeza do 
rio ocorrerá no trecho entre a ponte do bairro 
São Geraldo e a ponte da Avenida Dique 1.

Rafael Simões, prefeito de Pouso Alegre, juntamente com o 
diretor da CIMED, João Adibe, em imagens coletadas do vídeo de 

divulgação da revitalização do Cristo Redentor de Pouso Alegre.
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Tem início as obras para construção da 
rotatória entre o Jardim Canadá, Jardim 

Aureliano e o bairro Santa Rita

A Prefeitura de Pouso Alegre, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Obras, deu início às obras de 
construção de uma rotatória entre 
o Jardim Canadá e o bairro San-
ta Rita. A obra permitirá o acesso 
desses bairros à Avenida Vereador 
Hebert Campos (Dique 2) de forma 

Rotatória receberá o nome de João Paulo Marques, nome importante 
para a história da indústria farmacêutica em Pouso Alegre

Ação Pública

Rafael Simões deu o pontapé inicial simbólico para inaugurar o campo e abrir a disputa 
do torneio, que contou com as equipes do Aliança, Cruzeiro Flamenguinho e Jamaika.

segura.
A rotatória receberá o nome de 
João Paulo Marques, nome impor-
tante para história da indústria far-
macêutica em Pouso Alegre. “Essa 
é uma homenagem extremamente 
merecida”, destaca o prefeito Rafael 
Simões.

Início de outubro, a Prefeitura de 
Pouso Alegre inaugurou o novo 
campo de futebol do bairro São 
João. O torneio marcou a entrega do 
equipamento esportivo. Em cerimô-
nia realizada, o prefeito Rafael Si-
mões deu o pontapé inicial simbóli-
co para inaugurar o campo e abrir a 

disputa do torneio, que contou com 
as equipes do Aliança, Cruzeiro 
Flamenguinho e Jamaika.
O novo campo não teve custos para 
a Prefeitura em construção, já que 
a obra foi executada pela empre-
sa BRZ Empreendimentos como 
contrapartida ao terreno do antigo 

Prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, e primeira-dama, Ana 
Simões, inauguram novo campo de futebol do bairro São João. 

Obra foi executada pela empresa BRZ Empreendimentos
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campo do bairro, cedido à constru-
tora para construção de um con-
domínio. Essa contrapartida incluiu 
ainda a construção da Escola Mo-
delo do bairro São Cristóvão e do 
prédio entregue aos moradores da 
rua Curruíra, que tiveram que dei-
xar uma área de risco.

Rooney Souza - Superintendente de EsportesUm dos times do torneioPrefeito Rafael Simões

Rafael Simões, prefeito dePouso Alegre, ladeado por sua esposa, Ana Simões, Quinto Guimarães da BRZ, além de vereadores da Câmara de Pouso Alegre e secretários de governo.



Luiza 
Dias

Geração de Empregos

Graças à ótima gestão Simões, 
Pouso Alegre está “surfando na 
crista da onda”, se comparada com 
a média nacional de empregos 
gerados. Prova disto são as 2.603 
vagas preenchidas em 2021 no 
município, um saldo já superior 
a 2020 e olha que ainda falta um 
forte trimestre para o fim do ano. 
Alerto, se você está desemprega-
do, com base no que nos disse o 
diretor da Invicta, Miguel Silva, 
“o que há, na verdade, é uma es-
cassez de mão-de-obra técnica”, ou 
seja, as pessoas não conseguem 
colocação porque as vagas exi-
gem qualificação, formação e co-
nhecimento. E aí, vai ficar parado?

Onde tem criança,
som de esperança!

Com muita alegria, depois de 
muito tempo, retornei a ouvir 
os gritos de felicidade das crian-
ças brincando nos parquinhos e 
praças da cidade e restaurantes. 
Falo, com entusiasmo, porque a 
abertura destes locais nos enche 
de esperança de dias melhores, 
além do símbolo que representa 
a alegria da molecada. Que nestes 
173 anos de Pouso Alegre, co-
memorados dia 19/10, possa ser 
reverberado o som desta alegria 
por toda nossa querida cidade.

“A diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide pensando nas próximas eleições, 
enquanto aquele decide pensando nas próximas gerações”. Winston Churchill (grande estadista liberal/conservador 
inglês, que não se entregou para Hitler, ditador da 2ª Grande Guerra Mundial, que era um coletivista como os socialistas e comunistas).

 Brindes dia 23/10 para o querido e muito simpático Sidney Flores, 
sócio proprietário e diretor comercial da TOTVS Serra do Mar, que é 
proprietária da TOTVS Sul de Minas, empresa que domina na região 

e no País, a área de software de gestão.

Muitos brindes, dia 26/10, para a querida Cláudia Garcia (presidente 
da APAE de PA), que está ao lado de seu esposo, o empresário 

Fabiano Garcia da conceituada Domínio Imobiliária e BetonLab.

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Brindes, dia 19/10, para 
o querido arcebispo 

Dom José Luiz Magela. 
Admiro-o pela sua 

ponderação de fala, afinal, 
a Igreja e diversificada e, 
como diz Dostoievski, 

“é preciso respeitar a 
vontade das pessoas”, a 

exemplo desta colunista 
que é cristã e também 

liberal/conservadora, uma 
linha de pensamento 

que enaltece os valores 
cristãos.

Dia 19/10 é aniversário de Rogério Alves, braço direito do 
empresário Willian Rossi da Gestalt (empresa referência em 

fachadas de ACM). Aliás, tenho cinco toldos cortinas em minha 
residência, muito bem feitos por eles. O ZAP é: (35) 9 9220-9999.

Destaque para a empresária Andrea, sócia proprietária da Central 
dos Parafusos, que na foto está ladeada pelos consultores do Sebrae 
(Daniel, Gilmar, Pamela, Elton). Andrea realizou o curso Empretec, 
promovido pelo Sebrae de 13/09 à 18/09/2021 no Marques Plaza.
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LEGENDAS
1 - Brindes dia 20/10 para meu que-
rido sobrinho, aviador, Fernando 
Dias e dia 23/10 para a  Marcela 
Gheller, sua esposa, que na foto 
aparecem com o belo filhote João 
Pedro. Aliás, Nando está nos pre-
parativos para voltar a voar e Dra. 
Marcela, juntamente com o seu 
irmão, Renato, inauguraram uma 
clínica odontológica TOP na região 
do Foch em Pouso Alegre.

2 - Brindes dia 1/11 para o querido 
e muito empreendedor empresário 
Gilmar, sócio proprietário do Grupo 
Gilsan (Monitoramento Eletrônico 
e Corretora de Seguros). 

3 - Brindes dia 24/10 para o multiar-
tista pouso-alegrense, Zé Batista, 
que na foto está ao lado de sua bela 
esposa, Lucilene.

4 - A competente Dra. Adaysa 
Fernandes, advogada do escritório 
Kleber Dantas Adv. Associados, 
brinda mais um ano de vida dia 
29/10. Aliás, pluriapta, ela também 
é formada em jornalismo.

5 - Dia 25/10 é aniversário da querida 
e bela Michele, competente colabo-
radora da Gastroclinic Nascimento.

6 - A querida Valkíria e seu esposo, 
o radialista e MC, Reginaldo Santos. 
Brindes para ele que comemora 
aniversário dia 25/10. Aliás, sou fã do 
programa Papo Reto que ele apre-
senta na D2 FM. Ouço diariamente 
antes de passearmos com nosso 
peludão, o Todynho.

7 - Brindes dia 22/10 para o carismá-
tico Dr. José Luiz Fagundes, que 
também é diretor da ACIPA.

8 - Dia 20/10 é niver do belo João 
Pedro, filho da Núbia Maglioni.

9 - A querida Magali Coutinho co-
memora aniversário dia 21/10.

10 - Dia 18/10 é aniversário do  Ever-
son da Silva Lima, estagiário em 
direito do escritório Kleber Dantas 
Advogados Associados.

*** Merece Aplausos Pouso Alegre, é claro! Nasci em Lavras por puro acidente de percurso, aliás, quase que o parto foi no meio do caminho. 
Mas, o meu DNA é todinho pouso-alegrense, louco por viver, ávido por se entrelaçar com o mundo, por isto amo viajar, mas amo ainda mais, voltar 
para nossa city. Aliás, cosmopolita, aqui temos famílias portuguesas (como a minha), italianas, espanholas, chinesas, americanas, indianas, latino 
americanas, etc, que amam PA. Para você que também compõe o “nós”, parabéns pelo que construímos: uma cidade linda de se viver. Viva PA!
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As bases que mantêm 
Pouso Alegre no

caminho do futuro
Segundo estimativa do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população de Pouso Alegre ultrapassou a 
barreira das 154 mil pessoas no início des-
te semestre. Um aumento de 1,14%, bem 
acima da média nacional que foi de 0,74%.
E o que isto representa na prática? Para 
um observador atento, significa que uma 
gestão pública eficiente, a exemplo do que 
vem fazendo ao longo dos anos o prefeito 
de Pouso Alegre, Rafael Simões, a cidade 
atrai a atenção de pessoas que vem para cá 
em busca de oportunidade de emprego e 
de novos negócios. Converge a favor desta 
estatística, a vocação natural da nossa po-
pulação em empreender e este periódico 
retrata, há quase 20 anos, este fenôme-
no local, com inúmeros casos de sucesso. 
Além disto, o prefeito tem o apoio dos de-
putados Bilac Pinto e Dr. Paulo, que nos 
representam, respectivamente, nas esferas 
estadual e federal. Também temos uma 
Câmara de Vereadores Municipal res-
ponsável, que atualmente é presidida  pelo 
jovem vereador Bruno Dias, uma casa de 

leis atenta às demandas urgentes do mu-
nicípio. Com esta união do poder público, 
empresários e população, conseguimos 
grandes avanços, tais como: INFRAES-
TRUTURA - variadas obras, espalhadas 
pelos quatro cantos da cidade, inclusive, 
e especialmente, na área rural. SAÚDE - A 
exemplo de UPAs e UBSs inauguradas ou 
finalizadas, destacando a UPA que serviu 
de combate a COVID-19 e, recentemente, 
o lançamento do Hospital Oncológico de 
Pouso Alegre. EDUCAÇÃO - Com a reforma 
e ampliação de escolas e a construção de 
novas. EMPREGO - Iniciativas do prefeito 
manteram e atraíram grandes indústrias 
para a cidade, gerando milhares de empre-
gos. GESTÃO - A austeridade e eficiência 
do setor privado foi implantada no setor 
público. 
Os agentes públicos desta página são a 
base que fomenta outro fator fundamental 
para o crescimento sustentável: os Empre-
endedores, que você terá ótimos exemplos 
na página 12 desta edição especial de ani-
versário dos 173 anos de Pouso Alegre.
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Realiza uma gestão austera e visionária. Preside a Câmara de forma responsável

Representa a cidade em Brasília Representa a cidade em Belo Horizonte A inauguração do Centro Educacional Reis Magos foi marco histórico na educação local.

O anúncio da construção do Hospital Oncológico elevou a saúde a outro patamar.
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Empreendedores: energia que lança 
Pouso Alegre rumo à prosperidade

Somos um meio de comunicação 
declaradamente liberal na econo-
mia e conservador nos costumes. 
O que não é um rótulo, apenas um 
guia para nossas abordagens jorna-
lísticas, mais pragmática, baseada 
em fatos. E o fato é que a figura dos 
empreendedores é fundamental, 
citando a filósofa americana Ayn 
Rand, “eles são os heróis da socie-
dade”. Também são a energia que 
move o motor econômico, gerando 
benefício diretamente para os in-

divíduos. Enganam-se aqueles que 
acham que a palavra empreende-
dor refere-se apenas a grande em-
presário. Andrezza Lopes (Empre-
endedora Individual), que vive no 
bairro São Geraldo e produz bolos 
os quais, o marido, José, vende para 
sua clientela fiel na cidade, prova a 
amplitude desta mágica palavra. 
Eles estão fora da estatística de em-
prego, mas vivem dignamente suas 
vidas. Depois, temos os Empreen-
dedores Sociais, que presidem 
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entidades filantrópicas na cidade. 
Os Empreenderes Corporativos, a 
exemplo de Miguel Silva, compe-
tente CEO da Newell Co. (fábrica da 
Invicta) e Quinto Guimaraes (di-
retor da BRZ Empreendimentos), 
que dão aula de economia real, 
cujas empresas, sozinhas, geram 
centenas de empregos. Finalmente 
os Empreendedores Clássicos que 
arriscam o próprio capital em busca 
de lucros, que geram mais investi-
mentos e milhares de empregos, a 

exemplo das empresas: Totvs (em-
presa TOP de tecnologia); Métho-
dos (melhor laboratório da Região); 
Grupo Celinho (gigante das au-
topeças); Domínio (referência em 
loteamentos de ótima qualidade); 
Dalmóbile (ambientes planejados 
VIP); Óticas Diniz (a maior do Bra-
sil); Oral Sin (número 1 em implan-
tes dentários); Hospitalar (sinôni-
mo de home care); Kleber Dantas 
Advogados Associados (credibili-
dade de quase meio século) e para 

resumir nossos exemplos, citamos 
a ACIPA (Associação do Comér-
cio e Indústria de Pouso Alegre), 
associação quase centenária que 
congrega empresas que mostram 
através da união do associativismo 
a força do empresariado local. Te-
mos convicção que a “mão invisível” 
da economia, citando Adam Smith, 
só age com o ato empreendedor e 
a conservação de valores morais na 
sociedade. O resto é abstração de 
quem não vive a realidade.

Miguel Silva - CEO da Newell Co. no Brasil (fábrica 
da Invicta). Tradicional indústria de PA, base da 

geração de empregos na cidade.

Bernardo Almeida  dos Anjos Silva - Gerente  
Executivo do Laboratório Méthodos (referência 
como laboratório de análises clínicas da Região).

Quinto Guimarães - Diretor Executivo da BRZ Em-
preendimentos (fortes geradores de empregos e 

acesso às famílias ao sonho da casa própria).

Diretores do Domínio Imobiliária e BetonLab 
(referência em qualidade, aumentam a oferta de 

lotes, democratizando acesso aos mesmos).

Rudson Oliveira (CEO da Hospitalar) referência 
como empresa de home care na região, levando 

dignidade aos seus clientes e colaboradores.

Dr. Ibrahim Kallas (presidente da Acipa) e Filipe 
Vargas (diretor de comunicação da Acipa). Dire-

toria unida de uma instituição com 99 anos!

Armando Tessaroli (diretor da TOTVS Sul de Mi-
nas). Empresa possui a solidez e credibilidade para 
atender clientes empresariais de todos os portes.

Dr. Tiago Facchinetti (Oral Sin Pouso Alegre) 
exemplo de serviços de 1º mundo, geração de 

empregos e benefício direto a saúde local.

Gera Borges e Neide Loureiros (proprietários 
da rede de Óticas Diniz na região), exemplo de 
empreendedorismo e crescimento empresarial. 

Dr. Kleber Dantas e Dra. Larissa Amorim (Kleber 
Dantas Adv. Assoc., credibilidade baseada em 49 
anos dedicados ao direito empresarial na região).

Welington e Silvana Araújo (Dalmóbile), empre-
sários que são exemplo de know-how em ambien-

tes planejados com requinte e modernidade.

Silvio e Celinho (Grupo Celinho), geração de 
emprego, força no marketing, fortes no varejo e 

atacado de autopeças e credibilidade na mecânica.
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Lazer, Cultura, 
Turismo, Esporte, 
etc.: o anúncio de 
avanços em várias 

outras áreas

Cinco anos foram necessários para 
se fazer a base de sustentação de 
uma gestão responsável em Pouso 
Alegre, que há décadas foi negli-
genciada. Gestão Financeira Aus-
tera, Educação, Saúde, Segurança, 
Qualificação da mão-de-obra e 
Equipamentos Públicos, além da 
Infraestrutura Urbana da cidade, 
foram todos fortalecidos. Agora, o 
prefeito Rafael Simões, juntamen-
te com o vice Cel. Dimas e uma 
competente e dedicada equipe de 

secretários e superintendentes, in-
corporaram nos seus planejamen-
tos ações importantes para melho-
rar ainda mais a qualidade de vida 
dos cidadãos. Um desses focos é 
a infraestrutura que proporciona 
mais segurança, lazer e cultura 
para o povo. Exemplo disto foram 
os inúmeros parques e praças cons-
truídos e revitalizados na cidade, 
equipados com playground, acade-
mias ao ar livre, pista de caminhada, 
entre outros.

O marco neste sentido foi anun-
ciado no gabinete do prefeito há 
poucas semanas, quando ele, o vice 
e vereadores da base revelaram à 
população detalhes do projeto de 
lei, que objetiva a construção de 
um Grande Parque na região do 
bairro Faisqueira, previsto para ter: 
lago (que será um piscinão para 
contenção de águas), ampla área 
de lazer infantil, academia ao ar 
livre, “ParCão”(espaço para pets), 
praça de alimentação e centro de 

eventos.
A construção do parque, além de 
oferecer amplo espaço de lazer para 
comunidade, deverá pôr fim ao ala-
gamento da região do Faisqueira.
“Neste momento estou assinando 
um decreto de utilidade pública onde 
estou pegando parte de uma grande 
área, para fazermos um parque para 
nosso povo, algo esperado pelos jo-
vens, pessoa da terceira idade. Este 
projeto, como diz o caipira, ‘mata 
dois coelhos com uma cajadada só’, 

vamos trazer lazer para o nosso povo 
e combater as inundações da época 
de verão do Faisqueira”, declarou o 
prefeito em vídeo.
Este anúncio é mais uma das boas 
notícias que publicamos no último 
ano, lamentando a tristeza causada 
pela maior crise sanitária da história 
do mundo, que infelizmente ceifou 
milhares de vidas. 
Finalizamos esta edição especial 
com uma mensagem de otimismo. 
Viva Pouso Alegre!

Os inúmeros parquinhos espalhados por 
Pouso Alegre, entre outras benfeitorias, são 
em parte, símbolo da nossa atual fase de 

crescimento sustentável, onde o lazer é uma 
das prioridades, o que eleva a qualidade de 

vida das famílias que vivem na cidade.

O anúncio da construção de 
um grande parque em Pouso 
Alegre, marca a nova fase da 

atual administração.
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Prefeito Rafael Simões e o vice, Cel. Dimas,  mais o 
atual presidente da Câmara, Bruno Dias, juntamente 
com vereadores que apoiam o executivo local, anali-

sando o projeto do novo parque de PA.
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