
JORNAL O ESTADO  

CONTEÚDO QUE FAZ A DIFERENÇA

Novo endereço:  Avenida  Dr.  L isboa ,  334,  s a la  2 ,  Centro  -  Pouso Alegre  /  MG -  Te lefone :  (35)  3422-2356

R$ 2,00
Pouso Alegre
26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2018 | Edição Nº 63 | Ano 2 facebook.com/jornaloestadopa

www.jornaldoestadoweb.com.br Sul de Minas

Interventor diz que 
IPREM não está 
‘quebrado’

Dedo de Prosa: os sons da resistência e 
da religiosidade. PÁGINA 2

Pouso-alegrense ajuda Corinthians na 
conquista de título inédito. PÁGINA 9

Exposição de pintura questiona lógica 
na busca do belo. PÁGINA 6

MARIA FUMAÇA 
DEIXA POUSO ALEGRE

Após anos de abandono, dois incêndios e diante da indisponibilidade de recursos da Prefeitura para revitalizar a locomotiva que é pat-
rimônio histórico de Pouso Alegre, o DNIT determinou a transferência da Maria Fumaça para Castro Alves, municipio de 26 mil habitantes, no 
Recôncavo Baiano. O Conselho Municipal de Políticas Culturais e Patrimoniais alega que não foi consultado sobre a medida e deve acionar 
o Ministério Público. PÁGINA 3

O interventor do Instituto Munici-
pal de Previdência (IPREM), Alber-
to Maia Valério, afirmou na noite 
de terça-feira (30) que o instituto 
não está quebrado, mas tem liq-
uidez futura ameaçada. Valério 
afirma que cerca de R$ 99 milhões 
em aplicações do IPREM podem 
estar comprometidos e que um 
plano de saneamento dos investi-
mentos está em curso. PÁGINA 3

Prefeito acredita que terá bom trânsito com Bolsonaro e Zema

Previdência

Fernanda Tersi e a luta pela cultura
R  da de Cultura
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CRISE DE ENERGIA NA CIDADE
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APL - Notas Históricas

Zema mira corte de 
gastos e faz seleção 
para secretários
O governador eleito de Minas 
Romeu Zema (Novo) deve iniciar o 
processo de formação da sua equi-
pe de governo com uma inovação: 
fará processo seletivo para a es-
colha de seu secretariado. A ideia 
é fazer exatamente como funciona 
na iniciativa privada. PÁGINA 3

Governador eleito
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O prefeito Rafael Simões (PSDB)acredita que sua 
gestão terá bom trânsito entre os eleitos Jair Bol-
sonaro e Romeu Zema. Vê a possibilidade de Bolso-
naro descentralizar os recursos, direcionando uma 
parte maior do bolo de arrecadação aos municípios 
e acredita que Pouso Alegre será importante no 
processo de resgate de Minas Gerais, que atravessa 
uma crise fiscal de dimensões históricas. PÁGINA 5
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R$ 500 mil
É o valor que o líder do governo na Câmara de Vereadores, Rodrigo Modesto, 
sugere que a Câmara indique, dentre os recursos que devolverá à Prefeitura, 
para investimento em câmeras de vigilância no Cemitério e outras regiões 
vulneráveis da cidade.

PONTO DE PARTIDA

Frase

A Justiça é frouxa. Ou juízes 
e promotores mete a caneta 
nesse povo aí. 

“
O vereador Adriano da Farmácia cobrando atitude da Justiça contra 

a Copasa.

Atabaque, batidas e sons de 
resistência e de religiosidade

No decorrer da História 
da Humanidade, a Arte sem-
pre foi considerada uma das 
mais importantes formas de 
expressão e de comunicação 
entre os povos e, sobretudo, 
um grito de resistência das 
minorias. 

No Brasil, instrumentos 
musicais nasceram e se trans-
formaram como ferramentas 
de resistência de elementos de 
suas culturas originais, como é 
o exemplo da atabaque, de ori-
gem árabe derivado do termo 
“al-Tabaq”. Amplamente difun-
dida na África, catequizada pelo 
islamismo, esteve presente nas 
senzalas do Brasil trazidos pelos 
negros de origem sudanesa e se 
fortaleceu nas expressões cult-
urais de origem negras: como o 
congado e monçambique e na 
religiões de origem Afra, como 
Umbanda e Candomblé. 

Como conta Cleber Fer-
reira dos Santos, conhecido 
como Garrincha, umbandista 
e percursionista: “O atabaque 
é um instrumento sagrado em 
nossa religiosidade e em todas 
as religiões que a usam. Não 
pode ser tocado por qualquer 
pessoa e precisa ser autoriza-
dos pela espiritualidade maior e 
pelo dirigente da casa para ser 
utilizado em rituais sagrados. 

Ainda segundo Cleber, ex-
istem três tipos de atabaques 
que são utilizados nos rituais 
religiosos umbandas: o maior, 
chamado de Rum, o médio de 
Rumpi e o menor de Lê. Reuni-
dos formam a Corimba da Casa 
e são tocados pelo Ogan, chefe 
ou principal do terreiro

O Brasil se tornou mais do 

que o país que aceitou todas as 
culturas mundiais em seu tem-
po de formação, é o país que 
permitiu o diálogo destas mais 
variadas formas de saberes e de 
crenças, proporcionando ainda, 
do jeito brasileiro de ser, com 
ecletismo e a miscigenação, a 
criação de várias expressões 
que carregam origem em outros 
lugares, mas são legitimamente 
brasileira. 

Segundo a artista e estu-
diosa Lina Bo Bardi: “um país 
em cuja base está a cultura do 
povo é um país de enormes 
possibilidades”. Desta forma, 
entendemos que as expressões 
culturais ricas artisticamente e, 
sobretudo, musicalmente vem 
utilizando de instrumentos de 
percussão por várias gerações e 
seu tocar e seus sons ainda são 
instrumentos de fé, resistência 
e amor.

“por várias gerações 
e seu tocar e seus sons 
ainda são instrumen-
tos de fé, resistência e 
amor.

Contemplação carinhosa da angústia
Contemplação carinhosa da an-

gústia é o nome de um livro da escri-
tora portuguesa Agustina de Bessa-
Luis. Não tenho informações precisas 
do ano da publicação. Tenho, sim, in-
formações não fiáveis, dessas que se 
obtêm na internet e que eu, que só 
creio no papel, não consigo levar a 
sério. 

Confesso que, certa vez, fiz bus-
cas no acervo de algumas bibliotecas 
e procurei pela contemplação carin-
hosa da angústia. Encontrei o título 
no acervo de uma das bibliotecas da 
UFMG. Desde então, a cada ida à capi-
tal me proponho a realizar o feito de 
encontrar, pessoalmente, a obra. 

Fiz buscas nos sites de livrarias. 
Fiz buscas nos sites de sebos. Não en-
contro o livro. 

Certa vez, obstinado a encontra-
lo fiz tantas e tantas buscas mal suce-
didas pelo tal livro que, ao final, passei 
a duvidar da sua existência. Tive medo 
que, em algum desvão esquecido da 
minha rotina, nessa fina malha do fir-
mamento que esticou o universo todo 
numa rede tecida nos fios do tempo 

e nas costuras do espaço, algo tivesse 
escapado e caído, dos planos carte-
sianos, das projeções cartográficas, 
das tabelas periódicas e resvalado em 
minha mente sob a lembrança do tí-
tulo de um livro que nunca li e que, na 
verdade, sequer existe. 

Pois é, devo confessar também 
isto: nunca li a tal contemplação 
carinhosa da angústia. Temo que, al-
gum dia, estando de novo em Belo 
Horizonte, me assombre essa obsti-
nada decisão – inescapável – de ir 
à UFMG e buscar o livro. Temo que, 
no manuseio das páginas, me venha 
então a decepção de entender o que 
é, do que fala a contemplação carin-
hosa da angústia. 

Um é o livro que se lê para 
descobrir o enredo, o fim, os mei-
os, as travessias, como diria Gui-
marães Rosa. Ou para descobrir a 
sina de solidão dos Buendía de Garcia 
Márquez, ou seus contos tristes, to-
dos tristes, e se magoar muito com os 
destinos dos personagens, do rastro 
do teu sangue pela neve, ou sonhar 
com os olhos de cão azul. Temo, na 

verdade, descobrir como narra Ítalo 
Calvino nas Cidades invisíveis, que um 
é o livro que se vê de fora e não se 
lê, ou que dele só se obtém o que a 
capa oferece de convite, como as ci-
dades que Marco Polo só via de fora 
pelo medo de entrar, pela névoa, pelo 
alarido da metralhadora, pelas jane-
las abertas de luzes acesas, ou apenas 
pelo medo gratuito e inexplicável dos 
instintos. 

Há tantas situações na vida que 
se deve contemplar apenas de fora, 
que se deve admirar sem descobrir. 
Amores, sonhos, viagens. Há tan-
tos erros, intermitentes, constantes, 
repetidos, fáceis de enxergar quando 
são apenas erros dos outros. Talvez 
seja necessário, o quanto possível, ver 
a cena apenas de fora.

É mais fácil tolerar a contem-
plação da angústia do que a sua ex-
periência real, dentro da pele, dentro 
do sangue, dentro dos ossos, como 
um frio, como uma fome canina. Pre-
firo continuar assim, sem ler, sem 
descobrir a contemplação carinhosa 
da angústia. 

Ricardo Alves de Lima é advogado e professor da FDSM. Membro da 
Academia Pouso-alegrense de Letras

O Rabino Samy Pinto é formado em Ciências Econômicas, se especializou em 
educação em Israel, na Universidade Bar-llan, mas foi no Brasil que concluiu seu 
mestrado e doutorado em Letras e Filosofia, pela Universidade de São Paulo 
(USP). 

As universidades e o direito sagrado de ser mãe
Cada vez mais se é discutido na socie-

dade a questão da inclusão de diferentes gru-
pos de pessoas, tanto nas escolas quanto nas 
universidades. Os pontos são muitos, desde 
como receber quem tem dificuldade de apre-
ndizado, ou sobre o fator de diferença sócio-
econômica, as cotas raciais, entre outros as-
suntos. Mas algo que é negligenciado e pouco 
pensado, em especifico pelas universidades, é 
sobre como as estudantes grávidas enfrentam 
dilemas e situações que são pouco noticiadas 
e tratadas sobre o ponto de vista dos aparelhos 
legais, em termos de lei.

A importante fala dos direitos e igual-
dade das mulheres deve expandir e alcançar 
muitos outros pontos como o da questão da 
mulher gestante dentro da universidade. Existe 
a maternidade e existe o desejo de ingressar 
no mercado de trabalho, no envolvimento do 
saber e da ciência e de futuramente exercer 
uma carreira, não só pela autoestima, mas 
para colaborar com os custos familiares, da 
vida social e de contribuir com a sociedade.

É relevante destacar que existe a lei 
6.202, datada de 1975, que oferece certa pro-
teção às estudantes grávidas, curiosamente 
sancionada no regime militar. Na ocasião, o 
ex-presidente Ernesto Geisel decretou que a 
partir do oitavo mês de gestação a estudante 
ficará assistida pelos exercícios domiciliares, 
sem a obrigatoriedade de frequentar as aulas 
e sendo abonada das faltas. Mas, desde então, 
nunca, em nenhum momento, veio do con-
gresso qualquer reavaliação sobre as questões 
que envolvem esse nicho da sociedade.

Para quem conhece essa demanda nas 
universidades, essa é uma lei de extremo in-
teresse para as mulheres. Fato que vemos é 
que as instituições de ensino superior não 

estão entendendo direito esse dilema das es-
tudantes gestantes, como se a maternidade 
fosse um assunto que nem deveria acontecer 
no período acadêmico.

Mesmo com uma lei que de amparo, 
questões que deveriam ser simples, como o 
abono das faltas se tornam complicações nas 
universidades. É óbvio que essas estudantes 
levam atestados médicos, sendo difícil falsifi-
car uma gravidez. Em um parágrafo único da lei 
de 1975, no artigo 2, temos que “Em qualquer 
caso, é assegurado às estudantes em estado 
de gravidez o direito à prestação dos exames 
finais”, dando o direito, não só de não ter que 
pagar pelas faltas, mas também de participar 
do exame final. Ficando facultativo a univer-
sidade e aos professores fazerem esse acerto 
diretamente com as estudantes gestantes.

Os exames finais se tornam outro prob-
lema na vida das mulheres grávidas, devido as 
universidades executarem essas provas desco-
nectadas do período das atividades domicili-
ares e àss vezes, muito depois que a licença 
maternidade termina, o que atrapalha o des-
empenho da estudante.

Então o que está de fato ocorrendo? 
Hoje um dos temas mais instigantes que per-
meia essa pauta é a da justiça. E quando o ser 
humano se sente injustiçado, se sente também 
ferido e acabado. Aristóteles dizia em seu fa-
moso tratado de ética a Nicômaco: o que é 
a justiça? Dar a cada um o que é seu, tratar 
os iguais igualmente e os desiguais desigual-
mente. Nesse sentido é preciso entender o 
que é justo. Não dá para responder com iso-
nomia, “mas os outros alunos fazem assim. 
Tem que fazer a prova”, já que se trata de um 
caso específico de uma pessoa que não pode 
comparecer nas aulas por ser uma gestante. 

Da mesma forma que ela faz lições para co-
brir as ausências involuntárias de aula, se deve 
pensar em uma forma de substituir a forma de 
avaliação final, uma apresentação de trabalho, 
por exemplo. Dessa forma seriamos justos na 
ótica aristotélica.

Exigir de uma gestante que falte as aulas 
por um tempo, faça exercícios domiciliares e 
depois de um tempo seja chamada para fazer 
uma prova, sem considerar que ela não assis-
tiu às aulas como os outros assistiram é errado. 
Essa é uma forma muito triste de atender esse 
nicho.

Nenhuma mãe é negligente com a fac-
uldade. Talvez a faculdade hoje está insensível 
com essas mães universitárias. É preciso que as 
instituições acadêmicas comecem a ser mais 
humanas e tratem o tema com o seu devido 
respeito, com a garantia que a lei deu para com 
a falta e com o mínimo de razoabilidade em 
seus regimentos internos. Porque ao se defen-
derem falam que o regimento interno diz que 
não podem fazer as avaliações de forma dife-
rente. Mas o regimento interno, internamente 
se resolve e se retifica.

Soluções? Se pode começar com a ma-
nutenção do abono e as faltas serem substi-
tuídas por exercícios domiciliares, além de 
um ponto facultativo para cada professor na 
realização do exame final. Nessa situação cir-
cunstancial também é necessário deixar mais 
claro para as estudantes fazerem um trabalho 
que substitua as provas. E se cada faculdade 
quer fazer a prova, que cuidem para fazer uma 
prova especifica próxima do trabalho domicil-
iar que foi feito e entregue. E não deixar que 
o semestre dessas estudantes seja perdido, 
causando um desconforto e uma sensação de 
culpa pelo simples fato de ser mãe.

Cleber Ferreira dos Santos
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A Prefeitura de Pouso 
Alegre informou na tarde de-
sta quinta-feira (01) que a 
Maria Fumaça, patrimônio 
histórico tombado pelo mu-
nicípio desde 1999, está de-
ixando a cidade. A locomotiva 
seguirá para Castro Alves, na 
Bahia, pequeno município, 
com 26,2 mil habitantes, na 
região intermediária de Santo 
Antônio de Jesus, que integra 
o Recôncavo Baiano. 

A transferência, de acor-
do com a Prefeitura, "é uma 
determinação do DNIT (De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes), 
que é o órgão responsável pe-
los bens da extinta Rede Fer-
roviária Federal (RFFSA)."

A reportagem do Jornal 
O Estado apurou que a Maria 
Fumaça foi alvo de denúncia 
por mau estado de conserva-
ção. O DNIT teria contatado 
a Prefeitura para recupera-
ção do bem, mas o município 
alegou falta de recursos para 
fazer as melhorias pedidas, 
abrindo caminho para que a 
locomotiva fosse destinada 
aos cuidados de outro mu-
nicípio.

A notícia pegou o Con-
selho Municipal do Pat-
rimônio Histórico e Cultural 
da cidade de surpresa. "Fui 
informado do fato hoje, próx-
imo das 17h. Todos fomos 
pegos de surpresa com o ato, 
sem o conhecimento do con-
selho", afirma o presidente da 
entidade, o arquiteto Allyson 
Andrade de Paula.

Segundo ele, a versão 

dada ao conselho sobre 
a transferência foi de que 
o DNIT teria exigido uma 
posição da Prefeitura em tor-
no da reestruturação da Maria 
Fumaça. As melhorias teriam 
custos estimados entre R$ 2 e 
3 milhões. "A prefeitura, por 
não ter recursos para manter, 
abriu mão do bem tombado 
(sem o conhecimento do con-
selho) para quem quisesse e 
tivesse a condição de restau-
rar", aponta o arquiteto.

Allyson disse lembrou 
que a medida deveria ter 
sido levada a uma reunião or-
dinária ou extraordinária do 
conselho. Não fazendo isso, a 
Prefeitura teria 'passado por 
cima' da entidade. 

O Conselho do Pat-
rimônio Histórico e Cultural é 
uma instância colegiada for-
mada por representantes da 
sociedade civil e do poder pú-
blico. Sendo que os primeiros 
são escolhidos por meio de 
eleição e os últimos por in-
dicação. Toda e qualquer in-
tevenção em um patrimônio 
histórico, em tese, deveria 
passar pela aprovação da en-
tidade.

Allyson informou que 
os conselheiros se reunirão 
na próxima seguna (05) para 
tratar do caso. "Mas eu já 
estou tentando entrar em 
contato com promotor de 
plantão para tomar as devidas 
providências", afirma.

HISTÓRICO 
DE ABANDONO
A Maria Fumaça de Pou-

so Alegre foi tombada como 
patrimônio histórico de Pou-
so Alegre pelo decreto 2348 
de 1999. Nos últimos cinco 

Adevanir Vaz
jornaldoestado@gmail.com

Pouso Alegre perde Maria Fumaça, que vai para 
Castro Alves (BA). Conselho Municipal vai ao MP

DNIT, órgão responsável pelos bens da extinta Rede Ferroviária Federal, foi quem determinou a transferência. Medida teria sido tomada depois qu a 
Prefeitura alegou não ter condições de recuperar a locomotiva. Conselho do Patrimônio deve levar situação ao conhecimento do Ministério Público

IPREM não está quebrado, mas tem liquidez futura ameaçada, diz interventor

Locomotiva é preparada para transporte. Ela seguirá para Castro Alves (BA) 

anos porém, ela tem sofrido 
com o abandono. No período, 
dois incêndios, um em 2013 
outro em março deste ano, 
consumiram os vagões da lo-

comotiva. Em ambas as oca-
siões suspeitou-se de incên-
dio criminoso ou acidental, já 
que o local é frequentado por 
usuários de droga e morador-

es de rua.
Ainda em 2013, a loco-

motiva chegou a ser revitaliza-
da com recursos do Fundo Es-
tadual de Cultura. À época R$ 

100 mil foram investidos para 
a recuperação. Os recursos 
deram apenas para a revital-
ização da locomotiva. Ficaram 
de fora os vagões e a estação.

Clube de Campo Pouso Alegre
Rua José Pedro de Souza, 80 – Jd. Aeroporto

Pouso Alegre – MG. Telefax (35)3422-3366
www.ccpamg.com.br - e-mail: secretariaccpa@tcnet.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CLUBE DE 
CAMPO POUSO ALEGRE – CCPA

O Presidente da Diretoria Administrativa do Clube de 
Campo Pouso Alegre, atendendo ao que dispõe o Estatuto 
Social, e em cumprimento ao que estabelece os seus arti-
gos 22 inciso I, 25, 39 e seus parágrafos, sem prejuízo dos 
demais, CONVOCA todos os Sócios Proprietários quites e 
em pleno gozo de seus direitos sociais a comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no Salão Nobre 
de sua sede social, localizada na Rua José Pedro de Sou-
za, nº80 – Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade de Pouso 
Alegre, no dia 25 de novembro de 2018 às 10h, domingo, 
com a finalidade:

1. Aprovar as contas da Diretoria Administrativa relativa 
aos Exercícios de Outubro de 2017 a Setembro de 2018.

Publique-se e cumpra-se.
Pouso Alegre, 26 de outubro de 2018.

Leandro da Silva Daniel
Presidente da Diretoria Administrativa
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Em cinco anos, dois incêndios, um em 2013 outro em março deste ano, consumiram os vagões da locomotiva

O interventor do In-
stituto Municipal de Pre-
vidência (IPREM), Alberto 
Maia Valério, afirmou na 
noite desta terça-feira (30) 
que o instituto não está 
quebrado, mas tem liquidez 
futura ameaçada. Valério 
afirma que cerca de R$ 99 
milhões em aplicações do 
IPREM podem estar com-
prometidos e que um plano 
de saneamento dos investi-
mentos está em curso.

A fala foi feita na 
tribuna da Câmara de 
Vereadores. Alberto Maia 
Valério foi convocado pelos 
parlamentares para prestar 
informações sobre a inter-
venção que ocorre desde 
abril no instituto de previ-

dência dos servidores mu-
nicipais.

Na última semana, 
Valério encaminhou ao 
presidente da Câmara uma 
nota técnica confidencial, 
tornada pública pouco de-
pois, com um balanço do 
patrimônio do IPREM. No 
documento assinado pelo 
interventor e pelo diretor 
de finanças e arrecadação 
Renaldo Victor de Castro, 
estima-se o impacto de in-
vestimentos ilíquidos.

"Vários destes fundos 
vêm apresentando prob-
lemas para honrar suas 
obrigações, o que nos 
faz estimar que dos R$ 
168.105.199,93, em torno 
de 60%, aproximadamente 
R$ 100 milhões, serão pro-
visionados como perda", 
projeta.

Os valores exatos 
das projeções de per-
das com as aplicações 
nos fundos chegaria a R$ 
99.585.757,86. Neste mon-
tante, porém, não estão 
calculados os valores relati-
vos às taxas de administra-
ção, que para estes fundos 
eram de 5 a 10 vezes supe-
riores aos valores cobrados 
dos fundos tradicionais; 
também não estão cont-
abilizadas as perdas com 
a liquidação da Corretora 
Gradual, onde o instituto 
também promoveu aplica-
ções.

PLANO DE 
RECUPERAÇÃO
O interventor infor-

mou que três ações prin-
cipais estariam em curso 
para garantir a solidez do 

instituto de previdência. A 
primeira delas envolve o 
cálculo atuarial, uma esti-
mativa do valor necessário 
de patrimônio para que o 
instituto permaneça sus-
tentável ao longo do tem-
po. O estudo está a cargo 
do Banco do Brasil.

A segunda medida se 
debruça sobre a gestão do 
instituto que passa, nesse 
momento, por um pro-
cesso de reestruturação; a 
terceira ação indicada pelo 
interventor trata da recu-
peração dos fundos supos-
tamente comprometidos. 
De acordo com Valério, 
um enorme esforço está 
em curso para que fundos 
suspeitos sejam abertos e 
os valores investidos pelo 
IPREM retirados de suas 
aplicações.

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Zema fará processo seletivo para escolher secretários
O governador eleito de 

Minas Romeu Zema (Novo) 
deve iniciar o processo de 
formação da sua equipe de 
governo com uma inovação: 
fará processo seletivo para a 
escolha de seu secretariado. 
A ideia é fazer exatamente 
como funciona na iniciativa 
privada.

Uma comissão de 
seleção formada por integran-
tes do Novo e uma empresa 
de recursos humanos vão in-
dicar e selecionar nomes téc-
nicos e profissionais para cada 
área. Os primeiros nomes es-
colhidos devem ser apresen-
tados em até sete dias.

Zema passou a segunda-
feira (29) em reuniões com 
sua equipe de campanha e di-
rigentes partidários para dar 

início à transição de governo. 
Eleito em segundo turno, com 
71,8% dos votos válidos con-
tra 28,2% de Antonio Anasta-
sia (PSDB), o empresário de 
Araxá, dono de uma rede de 
lojas, concorreu à eleição pela 
primeira vez.

CORTE DE GASTOS
Zema afirmou que irá re-

duzir o número de secretarias 
de 21 para 9. Mencionou, por 
exemplo, a união das secre-
tarias de Administração Pri-
sional e de Segurança Pública, 
e também as secretarias de 
Meio Ambiente e de Agricul-
tura, que é também umas das 
propostas de Bolsonaro no 
âmbito federal.

O economista Gustavo 
Franco, que foi presidente do 
Banco Central e é responsável 

pelas propostas econômicas 
do Novo, não aceitou o con-
vite para assumir a Fazenda 
em Minas por já ter outros 
compromissos firmados em 
sua consultoria.

Franco, porém, vai aux-
iliar na escolha da equipe 
econômica do novo governo 
mineiro e dará consultoria aos 
secretários. A expectativa é 
tê-lo em Belo Horizonte para 
reuniões ao menos uma vez 
por semana.

A equipe de transição 
terá como integrante o 
vereador de Belo Horizonte 
Mateus Simões (Novo), que 
foi coordenador político da 
campanha. Até terça (30), 
Zema quer definir outros 
nomes para a equipe e comu-
nicar ao atual secretário de 

Planejamento, Helvécio Mag-
alhães.

TRANSIÇÃO
Conforme os secretários 

de Zema forem definidos no 
processo seletivo, também 
farão parte da transição. A 
missão da equipe será chegar 
a um diagnóstico preciso da 
situação fiscal do estado. A 
Lei Orçamentária de 2019 
prevê um déficit de R$ 11,4 
bilhões. Mas, para o gover-
nador eleito, o rombo poder 
ser até maior. Ele declarou em 
entrevista à rádio CBN acredi-
tar que possa haver artifícios 
contábeis para mascarar os 
números. Há quatro anos, 
quando assumia o governo, 
Pimental fez declaração pare-
cida acerca do governo que 
substituiria.
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Com golaço de falta, Yasmin ajuda 
Corinthians a conquistar 1º Brasileiro

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Uma pouso-alegrense 
brilhou na final do Campe-
onato Brasileiro Feminino 
disputado nesta sexta (26). 
A lateral Yasmin, de 21 anos, 
foi decisiva na goleada do 
Corinthians sobre o Rio Preto 
por 4 a 0.

A atuação de gala da 
jogadora contou com um 

golaço de falta ainda no pri-
meiro tempo (51 min) da 
partida. Na segunda etapa, 
ela ainda sofreu um pênalti 
cobrado e convertido por 
Marcela (6 min). Os outros 
dois gols da partida foram 
de autoria de Millene (25s) e 
Adriana (70 min).

A lateral pouso-aleg-
rense entra para a história 
do Timão já que esta foi a 
primeira vez que a equipe 

paulista conquistou o tí-
tulo nacional. Trajetória 
nos gramadosDepois de ser 
revelada pela AABB de Pouso 
Alegre, aos 16 anos, Yasmin 
foi convocada para a Seleção 
Brasileira sub-20. Desde 
então passou pelas equipes 
de São José dos Campos e, 
então, chegou ao Timão, 
equipe pela qual já conquis-
tou a Taça Libertadores femi-
nina.

A pouso-alegrense revelada pela AABB aos 16 anos, ainda sofreu um pênalti no jogo em que o Corinthians bateu o Rio Preto por 4 a 0
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Prefeito vê a possibilidade de Bolsonaro descentralizar os recursos, direcionando uma parte maior do bolo da arrecadação aos mu-
nicípios e acredita que Pouso Alegre será importante no processo de resgate de Minas Gerais, que passa por uma grave crise fiscal

As eleições 2018 fizeram 
ecoar das urnas um estrondoso 
recado: a política tradicional 
está contestada pela maioria 
absoluta do eleitorado e está 
longe de entender e menos ai-
nda de dar conta da complexi-
dade que envolve a atual cena 
social e econômica brasileira. 
O movimento levou os outsid-
ers, como são conhecidas as 
figuras com pouca ou nenhuma 
tradição na política, direta-
mente para o centro das toma-
das de decisão.

Essa realidade é bastante 
concreta para os mineiros que, 
em 2019, terão como repre-
sentante máximo no estado o 
empresário Romeu Zema, que 
nunca antes havia se candidat-
ado a um cargo eletivo, surgiu 
como zebra e aniquilou a dis-
puta entre PT e PSDB correndo 
por fora. 

Resultado semelhante à 
eleição nacional, onde sagrou-
se vitorioso Jair Messias Bolso-
naro (PSL) que, embora esteja 
há mais de 30 anos na políti-
ca, foi eleito pelos brasileiros 
tendo sido projetado durante 
a campanha eleitoral como 
figura contestadora do estab-
lishment. Ambos tiveram vota-
ção histórica em Pouso Alegre, 
com mais de 70% dos votos 
válidos. No caso de Bolsonaro, 
foi a segunda maior votação da 
história das eleições presiden-
ciais no município, atrás apenas 
da vitória de Collor no segundo 
turno das eleições de 1989.

Diante dessa reviravolta 
política, quais pontes podem 
ser construídas entre Pouso 
Alegre e os novos ocupantes 
do governo de Minas e Palá-
cio do Planalto? O prefeito Ra-
fael Simões (PSDB), ele próprio 
eleito como outsider na últimas 
eleições municipais, apoiou seu 
colega de partido Antônio An-
astasia para o governo mineiro, 
mas acredita que sua gestão 
terá bom trânsito em ambos 
os níveis de governo. Vê a pos-
sibilidade de Bolsonaro descen-
tralizar os recursos, direcionan-
do uma parte maior do bolo de 
arrecadação aos municípios e 
acredita que Pouso Alegre será 
importante no processo de 
resgate de Minas Gerais, que 
atravessa uma crise fiscal de di-
mensões históricas.

Confira os principais 
trechos da entrevista feita por 
e-mail:

Perspectivas nas rela-
ções com o governo federal:

Rafael Simões: Temos 
perspectivas bastante positi-
vas. Vale lembrar que durante 
a campanha e de seu discurso 
após se consagrar vencedor 
nas urnas, o presidente eleito 
Bolsonaro fez várias menções 
sobre a importância dos mu-
nicípios no contexto nacional, 
dizendo textualmente que 
“precisamos de mais Brasil e 
menos Brasília”.

Nesse sentido, fica clara 
a sua disposição de canalizar 
recursos diretamente para a 

Rafael Simões espera ter bom trânsito com 
os eleitos Jair Bolsonaro e Romeu Zema

POLÍTICA

Adevanir Vaz
jornaldoestado@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em obediência ao Estatuto Social do Sindicato do Comércio do 
Vale do Sapucaí – Sindvale, e demais legislações pertinentes 
ao assunto, ficam convocados todos os representados da en-
tidade, quites com suas obrigações sociais, na base territorial 
do Sindicato, a saber: Albertina -  Bom Repouso – Borda da 
Mata – Bueno Brandão – Brasópolis,  Cachoeira de Minas – 
Camanducaia – Cambuí – Careaçu -  Conceição dos Ouros 
– Conceição das Pedras -  Congonhal – Consolação – Córrego 
do Bom Jesus – Delfim Moreira -  Estiva – Espírito Santo do 
Dourado - Extrema – Gonçalves – Heliodora -  Inconfidentes 
– Ipuiuna - Itapeva – Jacutinga – Maria da Fé – Marmelópolis 
-  Monte Sião – Munhoz – Natercia -  Ouro fino – Paraisópo-
lis – Pedralva – Piranguinho -  Pouso Alegre – Santa Rita do 
Sapucai – Senador Amaral – São João da Mata – São José do 
Alegre – São Sebastião da Bela Vista – Sapucai Mirim – Se-
nador José Bento – Silvianópolis  -  Tocos do Mogi –   Toledo,  
Wenceslau Braz e Itajubá (Atacadistas), para a Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21 de novembro de 
2018, às 16:00h (dezesseis horas), na sede da entidade, situa-
da à Rua Rua Bernardino de Campos, nº 140, Centro, Pouso 
Alegre/MG, para tratar da seguinte Ordem do Dia: a) Examinar, 
discutir e deliberar sobre o processo negocial a ser entabu-
lado com o SINECOM - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DE POUSO ALEGRE E REGIÃO; FECOMER-
CIÁRIOS/MG –  FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO CO-
MÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS; 
SINDECH-SUL - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO RAMO 
DO COMÉRCIO, HOTELARIA, BARES, RESTAURANTES, 
CHURRASCARIAS, HOTÉIS-FAZENDA DO SUL DE MINAS; 
SINDCOMERCIÁRIOS - SINDICATO DOS EMPREGADOS 
NO COMÉRCIO DE VARGINHA E REGIÃO; SIND TRAB MOV 
MERC AUX ADM OURO FINO; SINDICATO DOS CONDU-
TORES EM TRANSPORTES DE CARGAS PRÓPRIAS DE 
POUSO ALEGRE e FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES 
NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMAZÉNS 
EM GERAL DE MINAS GERAIS, bem como com outros Sindi-
catos e Federações Profissionais, para o exercício 2018-2019; 
b) Examinar, discutir e deliberar sobre a delegação de poderes 
à Diretoria para entabular Negociações Coletivas de Trabalho, 
assinando os respectivos instrumentos (acordos, convenções 
e termos aditivos) até 31 de dezembro de 2019, bem como 
autorizar o ajuizamento de dissídio coletivo e outras medidas 
judiciais porventura necessárias; c) Examinar, discutir e delib-
erar sobre a fixação, valores e critérios da Contribuição para 
custeio do Sistema Confederativo da Representação Sindical 
do Comércio; d) Examinar, discutir e deliberar sobre a fixa-
ção, valores e critérios da Contribuição Negocial; e) Examinar, 
discutir e deliberar sobre a homologação de atos da Direto-
ria. Caso não haja comparecimento legal, a Assembleia Geral 
será instalada em segunda convocação, às 16:30h (dezesseis 
horas e trinta minutos), deste mesmo dia e no mesmo local, 
com o quórum estatutário exigido.

Pouso Alegre, 29 de outubro de 2018.

ALEXANDRE MAGNO DE MOURA
PRESIDENTE

ponta da linha, onde as coisas 
realmente acontecem, isto é, o 
município. Assim, acreditamos, 
teremos um bom trânsito nos 
ministérios para captar recur-
sos direcionados aos projetos 
de infraestrutura de nossa ci-
dade.

Além disso, contamos 
com o firme apoio do deputado 
federal Bilac Pinto, que tem 
sido a voz de Pouso Alegre em 
Brasília, seja estreitando impor-
tantes diálogos ou intervindo 
para que recursos, via emendas 

parlamentares, cheguem até 
aqui. Agora, poderemos contar 
também com o apoio do sena-
dor eleito Rodrigo Pacheco, que 
conhece nossa cidade, bem 
como do senador Antônio An-
astasia, que é um eterno defen-
sor de Pouso Alegre na capital 
do Brasil.

Perspectivas nas 
relações com o 
governo estadual:
Rafael Simões: “Eu tenho 

dito que o Estado está falido, 
doente terminal, a gente pre-

cisa de medidas urgentes, os 
professores, pensionistas e 
militares recebendo atrasado, 
as prefeituras sem os repasses, 
isso demanda medidas urgen-
tes, caso contrário a situação 
vai se agravar”, estas são as 
palavras do governador eleito, 
Romeu Zema.

Bem, primeiro temos que 
analisar de maneira superfi-
cial a situação do Estado que 
o governador eleito irá herdar. 
São aproximadamente 600 mil 
funcionários públicos insatis-
feitos, que não recebem seus 
salários em dia. Além disso, há 
uma situação gravíssima: as 
853 cidades mineiras vivenciam 
a falta de compromisso do atual 
governo, que retém recursos 
dos municípios para sustentar 
uma máquina pública inchada 
e não cumpre com as suas 
obrigações constitucionais. A 
maioria das cidades mineiras 
não terão meios para pagar o 
salário de novembro e o 13º 
dos servidores.

É dentro deste quadro de 
caos administrativo e financeiro 
que vamos ter que enfrentar as 
dificuldades junto com o gov-

ernador eleito. A nossa expec-
tativa é que Romeu Zema volte 
seus olhos para os municípios, 
pois são neles que a vida dos 
mineiros realmente acontece. 
São as cidades que geram as 
riquezas e que sustentam a 
máquina púbica da União e do 
Estado.

Dívida do governo do 
Estado com os 
municípios:
Nossa expectativa é que 

o governador eleito honre, o 
mais breve possível, a dívida do 
Estado, sob pena de agravar de 
forma perigosa o atendimento 
à população, principalmente 
na área da saúde. A dívida com 
Pouso Alegre já ultrapassa os 
62 milhões de reais. Só na área 
da saúde beira os 40 milhões 
de reais. Já na área da educa-
ção, a dívida aproxima dos 14 
milhões de reais. O atual gov-
erno de Minas reteve de for-
ma irresponsável mais de 8 
milhões do ICMS, que deveria 
ser repassado à nossa cidade. 
Destacamos que Pouso Alegre 
está fazendo a sua parte. Enxu-
gamos a máquina administra-
tiva e estamos dando uma nova 

roupagem na administração 
municipal. Vários empresários 
estão instalando suas empre-
sas na cidade, fato amplamente 
noticiado pela mídia. Pouso 
Alegre se destaca na geração de 
empregos em Minas Gerais. É 
certo que temos muito a fazer, 
mas os primeiros passos foram 
dados e vamos seguir fazendo o 
melhor para nossa cidade.

Representante de Pou-
so Alegre na Assembleia e o 
apoio do município para a re-
cuperação do Estado:

Acreditamos teremos um 
bom diálogo com o governa-
dor eleito, Romeu Zema, já que 
a sua intenção é de fazer dife-
rente e de colocar Minas Gerais 
novamente como referência no 
cenário nacional. Acreditamos 
também que, para fazer isso, 
ele vai depender muito dos 
municípios e Pouso Alegre não 
vai faltar a este compromisso. 
Estaremos dispostos ao diálogo 
e prontos para apoiar ações 
que forem para o bem de nossa 
cidade, da região e de Minas 
Gerais.

Além da nossa abertura 
para o diálogo, Pouso Alegre 
agora tem um representante na 
Assembleia Legislativa, que é o 
Dr Paulo. Ele será a nossa voz no 
parlamento mineiro, bem como 
um dos canais de contato direto 
com o governador eleito. Con-
tamos ainda com o apoio irres-
trito do nosso deputado federal 
Bilac Pinto, senador Anastasia e 
o Senador eleito Rodrigo Pache-
co. Assim, afirmamos que que-
remos o bem de Minas Gerais 
e a cidade de Pouso Alegre es-
tará pronta para apoiar o gov-
ernador eleito nas ações que 
busquem dar um novo rumo 
para o nosso Estado. Diálogo e 
pontes existem e onde não e-
xistirem, nós construiremos
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Avenida Vicente Simões, 85-Centro

DIREITO
IMOBILIÁRIO

Adriane Schulz Campos
Leonardo R.Campos

Exposição de pintura 
abstrata descarta a lógica 
na busca da beleza

Há sentido na beleza? Há 
lógica na estética que seduz 
o olhar humano? A artista e 
arquiteta Maria Renata Mag-
giotti não pretende responder 
à questão posta, vai além dela 
com uma série de provocações 
projetadas em suas telas ab-
stratas. O trabalho está reuni-
do na Galeria Artigas do Ser-
raSul Shopping na exposição “A 
Negação da Lógica”. A mostra 
tem visitação gratuita e estará 
exposta de 3 de novembro a 31 
de dezembro.

As pituras a óleo da ar-
tista são criadas a partir de um 
enorme arcabouço conceitual, 
trazendo elementos das artes, 
filosofia, estética, religião e 
fotografia, disciplinas que ela 
vivenciou na universidade. Em 
suas abstrações, o objetivo é 
aquele que se espera, desafiar 
o que já está posto e oferecer 
novas perspectivas para o 
pensamento, a aceitação e o 
sentimento.

O belo e sua subjetivi-
dade, que tanto intriga e divide 
espectadores, é eminente-
mente subjetivo para a artista, 
que faz a ponte entre a filosofia 
clássica e a moderna: “Como 
disse Aristóteles, a arte imita a 
natureza. Assim, podemos fa-
lar que a arte engloba todos os 

ofícios manuais, passagem do 
não ser ao ser. Segundo Kant, 
o belo é aquilo que agrada uni-
versalmente, ainda que não 
justifique intelectualmente”, 
propõe.

As possibilidades abertas 
pelas telas para refletir o mun-
do interior do artistas é a parte 
mais interessante do processo 
para a artista, “cores, formas, 
linhas indefinidas ou não, geo-
metrias, que ressaltam o que 
vem do mundo interior do ar-
tista, do criador gerado pela 
emoção, sentimentos e lem-
branças”, enumera.

CULTURA E DIVERSÃO 
EM FAMILIA
A assessora de marketing 

do SerraSul Shopping, Janaína 
Montanhini convida os mora-
dores de Pouso Alegre e região 
a aproveitarem o feriado com 
muita cultura e diversão. “É 
uma ótima dica cultural para 
quem quer aproveitar o feri-
adão. Lembrando que a visita-
ção é gratuita e além de con-
feri-la dá para curtir as demais 
atrações do shopping, suas 
ótimas opções na praça de 
alimentação, lojas com ótimos 
preços e produtos exclusivos, 
além das atrações que unem 
lazer e diversão para toda famí-
lia”, conclui.

Através de nossos fones 
(35) 3423-4131/3421-4536 
ou e-mail: schulzcampos@
uol.com.br, colocamo-nos à 
disposição, caso os prezados 
leitores queiram, através de 
perguntas ou temas, sugerir-
-nos o assunto.

Funcionamos em moderna 
sede, na Av. Vicente Simões, 
85, esquina com a Rua Vitor 
Laraia, ao lado da Exacor.

Na capital de Belo Horizon-
te, contamos com equipe de 
advogados especialistas em 
acompanhamento e defesa 
nos Tribunais.

Fortalecemos parcerias na 
área da construção civil, mais 
do que nunca “Você sonha, 
nós realizamos”, com exce-
lentes e renomados profissio-
nais engenheiros, arquitetos, 
construtores e equipe.

Líder, por ter você em pri-
meiro lugar é cada vez mais o 
nosso lema!

O assunto da semana aten-
de a dúvidas de diversos 
leitores.

PAGAMENTO DA MULTA PELA
 RESCISÃO ANTECIPADA DA

 LOCAÇÃO
 

Sempre esclarecemos que 
todo contrato deve ser cele-
brado por escrito, com início 
e fim pré-determinados.

A locação residencial, por 
exemplo, pode ser celebrada 
por um período mínimo de 
doze meses ou de até trinta 
meses, renovando-se após 
cada vencimento ou rescin-
dindo-se após o vencimento 
estipulado.

Se no curso da locação com 
prazo determinado o locatário 
ou o locador der causa a res-
cisão antecipada do contrato 
cairá incurso no pagamento 
de MULTA chamada de “multa 

rescisória”, que geralmente é 
estipulada no contrato como 
sendo de TRÊS vezes o valor 
atualizado do aluguel.

Ocorre que a Lei do Inqui-
linato determina que se o 
locatário optar ou precisar 
entregar o imóvel objeto 
da locação, antes do prazo 
convencionado para a deso-
cupação, deverá arcar com o 
pagamento da MULTA resci-
sória contratualmente estipu-
lada, mas proporcionalmente 
ao período da locação não 
cumprido, além de responder 
pelos encargos da locação 
também.

Assim, se o contrato de lo-
cação foi pactuado por doze 
meses e o locatário cumpriu 
apenas seis meses, pagará a 
multa proporcional ao tem-
po não cumprido, ou seja, 
50% do valor pactuado no 
contrato.

Devemos compreender 
que também será devido o 
pagamento dos encargos 
da locação (água, luz, IPTU, 
condomínio, etc) e o locatário 
deverá entregar o imóvel em 
perfeito estado de limpeza e 
conservação, respeitando os 
termos do laudo de vistoria.

A multa rescisória também 
será devida se o locador ne-
cessitar do imóvel antes do 
vencimento pactuado, denun-
cia motivada da locação, e o 
pagamento se dará de forma 
proporcional ao tempo, da 
mesma forma como ocorre 
com o locatário.

Quando a multa for devida 
pelo locador, será paga em 
favor do locatário, fato que 
não o exime de cumprir com 
as demais obrigações con-
tratuais como pagamento 
dos aluguéis e encargos da 
locação até a desocupação, 
entrega do imóvel em perfeito 
estado conforme a vistoria.  

LOCAÇÃO/CASAS
CASA DE ALTO PADRÃO, BAIRRO ALTAVILLE. LINDA. 
LOTE COM 800,00 M². SALA ESTAR, SALA JANTAR, 
LAVABO, 1 SUITE MASTER COM VARANDA GOURMET, 
CLOSED ENORME, MUITO ARMÁRIO EMBUTIDO, 3 
SUITES, TODAS COM ARMÁRIOS, COZINHA PLANEJADA, 
DESPENSA, LAVANDERIA COM ARMÁRIOS, BANHEIRO 
PARA EMPREGADA, SALA DE CINEMA COM VARANDA 
GOURMET E BANHEIRO, LINDA ÁREA DE LAZER, COM 
CHURRASQUEIRA, SAUNA, SHOUPEIRA, LINDA PISCINA, 
BAR MOLHADO, BANHEIRO, DESPENSA PARA ÁREA DE 
LAZER, TODA COM ARMÁRIOS, JARDINAGEM, CHALÉ 
PARA VISITAS MOBILIADO, GARAGEM PARA 06 CARROS. 
PREÇO A COMBINAR DIRETAMENTE NA IMOBILIÁRIA! 
NÃO ESTAMOS AUTORIZADOS A DARMOS INFORMAÇÕES 
POR TELEFONE. 

SOBRADO COMERCIAL, AVENIDA DR. JOÃO BERALDO, 
EXCELENTE, COM 5 SALAS BOAS, 2 BANHEIROS, 2 
SALAS PAVIMENTO DE BAIXO, BANHEIRO, COZINHA, 
LAVANDERIA, QUINTAL, GARAGEM. OPORTUNIDADE! 
IDEAL PARA CLINICA, ESCRITÓRIOS, ETC. R$ 4.000,00!

CASA COMERCIAL, RUA COMENDADOR JOSÉ GARCIA, 
EM FRENTE AO HOSPITAL REGIONAL. OTIMO LOCAL. 1 
SUITE, 3 QUARTOS, SALA GRANDE, BANHEIRO GRANDE 
SOCIAL, ÁREA SERVIÇO, GARAGEM, QUINTAL BEM 
GRANDE, PODENDO SER EXCELENTE ESTACIONAMEN-
TO. OPORTUNIDADE. R$ 3.000,00!

CASA BAIRRO JARDIM IARA, COM 1 QUARTO, COZINHA 
e BANHEIRO. R$ 400,00. OTIMO LOCAL!
 CASA OTIMA BAIRRO DA SAÚDE, PROXIMA FACULDADE 
DE DIREITO, 1 SUITE, 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO SOCIAL, QUINTAL, LAVANDERIA, GARAGEM. 
R$ 2.000,00!

CASA BAIRRO SAÚDE, 3 QUARTOS, BANHEIRO SOCIAL, 
SALA, COZINHA BOA, LAVANDERIA, QUINTAL. R$ 800,00!

OPORTUNIDADE ÚNICA!!! CASA DE ALTÍSSIMO PADRÃO, 
NOVA, LUXO, ARMÁRIOS EM TODA A CASA, 2 PAVIMEN-
TOS, MAIS DE 800,00 M² DE EDIFICAÇÃO, 02 LOTES, LINDA 
ÁREA DE LAZER COM SAUNA, PISCINA, E MUITO MAIS. 
INFORMAÇÕES SOMENTE NO ESCRITÓRIO! R$ 7.000,00!!!

LOTES/LOJAS/SALAS
EXCELENTE GALPÃO COMERCIAL COM 110,OO M², 
FRENTE PARA BR 459 E CLUBE DE CAMPO FERNÃO 
DIAS. R$ 2.500,00

GALPÃO OTIMO COM 110,00 M², FRENTE PARA BR 459. 
OCASIÃO. R$ 3.000,00.

SALÃO COMERCIAL ÓTIMO, COM BANHEIRO, INÍCIO DA 
AVENIDA ALBERTO PACIULLI, PRÓXIMO SANTO ANTÔNIO. 
OPORTUNIDADE. R$ 1.500,00.
 
LOTE COMERCIAL COM EDICULA, QUASE ESQUINA 
COM AVENIDA PERIMETRAL, BAIRRO SÃO CAMILO, COM 
300,00 M², com 3 salas, cozinha, 2 banheiros, pátio na frente 
para caminhão e carreta. R$ 2.200,00 (negocia).

LOTE COMERCIAL COM 480,00 M², PLANO, OTIMO LOCAL 
COM 14 METROS DE FRENTE PARA AVENIDA PRINCIPAL 
DO BAIRRO DOS FERNANDES. R$ 1.600,00!

SALA COMERCIAL, ESQUINA COM AVENIDA VICENTE 
SIMÕES, COM SISTEMA DE ALARME, INTERFONE, LUZ, 
TUDO INCLUÍDO. IDEAL PARA PROFISSIONAL LIBERAL! 
APENAS R$ 450,00!

EXCELENTES LOJAS COMERCIAIS, EM CONGONHAL/
MG, AVENIDA PRINCIPAL, COM FRENTE PARA BR, ALUGA 
JUNTAS OU SEPARADAMENTE. R$ 300,00 CADA LOJA.

LOJA DE ESQUINA RUA SILVIANO BRANDÃO COM TIRA-
DENTES, COM BANHEIRO SOCIAL E COZINHA, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO. R$ 2.500,00.

APARTAMENTOS
APARTAMENTO BAIRRO PRIMAVERA, MUITO BOM, 1 
SUITE, 2 QUARTOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA, COZINHA, 
LAVANDERIA, GARAGEM. R$ 1.250,00!

APARTAMENTO CENTRAL, ESQUINA DA AVENIDA VICEN-
TE SIMÕES, NOVO, 1 SUITE, 2 QUARTOS, BANHEIRO 
SOCIAL, SALA BOA, LAVABO, COZINHA, LAVANDERIA, 
GARAGEM P/1 CARRO. R$ 1.300,00.

APARTAMENTO DE COBERTURA CENTRAL, ESQUINA 
DA AVENIDA VICENTE SIMÕES, 1 SUITE, 2 QUARTOS, 
BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, COZINHA, LAVANDERIA, 
EXCELENTE ÁREA DE COBERTURA COM VISTA PANOR 
MICA, PARTE COBERTA COM COZINHA, CHURRASQUEI-
RA, BANHEIRO, PARTE DESCOBERTA GRANDE COM DU-
CHA, GARAGEM PARA 1 CARRO. OCASIÃO! R$ 1.500,00!

APARTAMENTO CENTRÃO, QUASE ESQUINA COM AVENI-
DA DR. LISBOA, 1 SUITE, 2 QUARTOS, SALA, BANHEIRO 
SOCIAL, COZINHA, LAVANDERIA. R$ 1.300,00!

APARTAMENTO BAIRRO FAISQUEIRA, NOVO, PRÓXIMO 
BARONESA, PREÇO ESPECIAL, IMPERDÍVEL, 2 QUAR-
TOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, LAVANDERIA, 
GARAGEM. R$ 550,00!

APARTAMENTO COSTA RIOS, 1 SUITE, 2 QUARTOS, SALA, 
COZINHA, BANH. SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM. 
R$ 1.000,00.

APARTAMENTO COSTA RIOS, 1 SUITE, 2 QUARTOS, 
SALA, COZINHA, BANH. SOCIAL, LAVANDERIA. R$ 900,00!

APARTAMENTO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, 2 QUARTOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA SERVIÇO. 
R$ 700,00!
 
VENDAS | LOTES
CONTAMOS COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AVA-
LIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS. REALIZAMOS 
PERÍCIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. VISITE-NOS!

COMPRAMOS SEU LOTE, VENHA NOS FAZER UMA 
VISITA!!!

LOTE BAIRRO PÃO DE AÇUCAR, MUITO BOM, COM 
240,00 M². R$ 90.000,00! TEMOS 02 LOTES JUNTOS 
NESTE LOCAL!

LOTE BAIRRO BELA ITÁLIA, COM 240,00 M². R$ 80.000,00!

ÁREA EXCELENTE BAIRRO NOSSA SENHORA APA-
RECIDA, IDEAL PARA LOTEAR, COM 23.000,00 M². R$ 
2.000.000,00 (NEGOCIÁVEL)!

LOTE BAIRRO SANTA RITA, OTIMO LOCAL, 307,00 M². 
R$ 250.000,00!

LOTE RECANTO DOS FERNANDES, EXCELENTE, 300,00 
M², COM PROJETO APROVADA PARA EDIFICAÇÃO DE 
PRÉDIO DE APARTAMENTOS. R$ 240.000,00!

OPORTUNIDADE! LOTE EXCELENTE COM 480,00 M², 14 
METROS DE FRENTE PARA A AVENIDA DOS FERNANDES. 
ÓTIMO PARA PRÉDIO!! COMERCIAL E RESIDÊNCIAL! 
VENDE OU TROCA POR APARTAMENTOS!

RARIDADE! LOTE COM 280,00 M² DE ESQUINA, LO-
CAL EXCELENTE NA AVENIDA VICENTE SIMÕES. R$ 
1.000.000,00! (NEGOCIA)

TEMOS LOTES DE OPORTUNIDADE NO BAIRRO JARDIM 
BELO HORIZONTE E NO BAIRRO SANTA RITA (PRÓX. 
FÓRUM)!

LOTE MARAVILHOSO JARDIM ALTAVILLE, 400,00 M², 
ESQUINA.!

SUPER OPORTUNIDADE!!! DOIS LOTES JUNTOS JARDIM 
ALTAVILLHE, 800,00 M². LOCAL PRIVILEGIADO.!!!

LOTE POUSADADOS CAMPOS III - 306,00 m² ÓTIMO 
PREÇO.

LOTE EXCELENTE SÃO JOSÉ DO PÃNTANO. OCASIÃO! 
R$ 160.000,00!

OPORTUNIDADE - LOTEAMENTO VILA VERDE, BEM 
PRÓXIMO A AVENIDA VICENTE SIMÕES, PLANO, COM 
348,00 M² - R$ 200.000,00

OPORTUNIDADE ÚNICA! LOTE CENTRÃO, QUASE 
ESQUINA COM COMENDADOR JOSÉ GARCIA, MAIS OU 
MENOS 230,00 M². INDICADO PARA PRÉDIO COMERCIAL/
RESIDENCIAL. !

LOTE SUPER CENTRAL E COMERCIAL, COM UMA CASA 
ANTIGA, MAIS OU MENOS 200,00 M².!
LOTE SUPER CENTRAL E COMERCIAL, COM UMA CASA 

ANTIGA, MAIS OU MENOS 420,00 M². R$ 2.000.000,00!  

SUPER OFERTA! LOTE EXCELENTE DE ESQUINA, VISTA 
PARA AV. VICENTE SIMÕES, IDEAL PARA PRÉDIO, COM 
273,00 M². COM UMA BOA EDIFICAÇÃO COMERCIAL. 
R$ 1.200.000,00!

RARIDADE, LOTE DE ESQUINA, SUPER CENTRAL, VISTA 
PARA MOVIMENTADA AVENIDA, INDICADO PARA PRÉDIO, 
COM MAIS OU MENOS 400,00 M². R$ 1.200.000,00!

LOTE COMERCIAL/INDUSTRIAL, BAIRRO FAISQUEIRA, 
COM 1.240 M², TENDO 20 METROS DE FRENTE. OPOR-
TUNIDADE. R$ 750.000,00!

OPORTUNIDADE! ÁREA COM 3.200,00 M², COM EXCE-
LENTE FRENTE PARA A AV. PREFEITO OLAVO GOMES. 
VENHA CONFERIR!!!

LOTE BAIRRO FERNANDES, LOCAL EXCELENTE, FRENTE 
PARA AVENIDA, COM 470,13 M². SUPER OFERTA, R$ 
350.000,00!

LOTE BAIRRO FERNANDES, ÓTIMO, COM 235,00 M². 
OPORTUNIDADE. R$ 180.000,00!

LOTE FERNANDES, RARIDADE, FRENTE PARA AVENIDA, 
COM 233,40 M². OCASIÃO, R$ 180.000,00!

COMPRA-SE OU FAZ-SE PARCERIA EM ÁREAS LO-
TEÁVEIS!!!

SE VOCÊ POSSUI UM LOTE CONSTRUÍMOS A CASA DOS 
SEUS SONHOS, VENHA NOS CONSULTAR!

TEMOS LOTES NO JARDIM ALTAVILLE, POUSADA DOS 
CAMPOS, FÁTIMA I, II E III. VENHA CONFERIR!

SUPER OFERTA DE LOTES NO LOTEAMENTO JARDIM 
FLORESTA, LOCAIS EXCELENTES, INCLUSIVE NA AVE-
NIDA PRINCIPAL. VENHA CONFERIR!!!
 
LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL, AVENIDA BAIRRO DOS 
FERNANDES, EXCELENTE, COM 468,00 M². LOCAL ÚNICO. 
OPORTUNIDADE, IDEAL PARA PREDIOS DE APARTAMEN-
TOS COM COMÉRCIOS. R$ 360.000,00!

LOTE, BAIRRO JARDIM BELO HORIZONTE, 390 M². 
OPRTUNIDADE. R$ 160.000,00!

LOTE BAIRRO JARDIM VERGANI, ÓTIMO LOCAL, 240,00 
M². R$ 62.000,00!
 
LOTE SANTA BRANCA, 325 m², R$ 105.000,00!

ÁREA COMERCIAL, ÓTIMA COM FRENTE P/ PREFEITO 
OLAVO GOMES, 9.100 M², PLANA, LOTEÁVEL. R$ 
1.200.000,00.

ÁREA COMERCIAL COM 4.500 M², BAIRRO SANTA RITA, 
OPORTUNIDADE. R$ 800.000,00.

ÁREAS INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS EM ÓTIMO LOCAL, 
próximas a Av. Alberto Paciulli. PREÇOS NEGOCIÁVEIS, 
VENHA CONFERIR!

LOTES COMERCIAIS EM DIVERSOS LOCAIS COM ÓTIMOS 
PREÇOS! CONFIRA.

LOTES JARDIM ALTAVILLE, POUSADA DOS CAMPOS, N 
SENHORA PILLAR, FERNANDES, COLINAS DE SANTA 
BARBARA, PORTAL DO IPIRANGA. ÓTIMAS OPÇÕES, 
EXCELENTES PREÇOS! CONFIRA. 

CASAS
CASA SHANGRILÁ, 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA SERVIÇO, QUINTAL COM 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM. R$ 180.000,00!

CASA OTIMA BAIRRO JARDIM IARA. OTIMA LOCALIZA-
ÇÃO. 1 SUITE, 4 QUARTOS, SALA ESTAR, COZINHA COM 
ARMÁRIOS, BANHEIRO SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM. 
EDÍCULA DO LADO COM 1 QUARTO, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO. R$ 400.000,00 (NEGOCIA).

CASA EXCELENTE! NOVA, BEM ACABADA. BAIRRO 
JARDIM FLORESTA, 1 SUÍTE COM ARMÁRIOS E COM 
BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM, 2 QUARTOS COM 
ARMÁRIOS, SALA COM 2 AMBIENTES, COZINHA AME-
RICANA, JARDIM DE INVERNO, ÁREA DE SERVIÇO E 
ÁREA DE CHURRASQUEIRA, PORÃO, AMPLO QUINTAL 
GRAMADO E GARAGEM COBERTA PARA DOIS CARROS. 
TERRENO COM 300M², ÁREA CONSTRUIDA COM 180M²! 
R$ 690.000,00, NEGOCIÁVEL!
CASA BAIRRO DA SAÚDE. OPORTUNIDADE!  2 QUARTOS, 
2 SUÍTES, SALA COM DOIS AMBIENTES, COPA/COZINHA, 
JARDIM DE INVERNO, ÁREA DE SERVIÇO, CHURRAS-
QUEIRA E GARAGEM PARA 2 CARROS, TERRENO COM 
+/- 400M²! R$800.000,00

RARIDADE!!! CASA DE ALTISSIMO PADRÃO, BAIRRO JAR-
DIM ALTAVILLE! LOTE COM 725 M², ÁREA CONSTRUÍDA 
DE MAIS DE 800,00 M², COM FINISSIMO ACABAMENTO! 
1 SUITE MASTER ENORME COM ARMÁRIOS, CLOSED 
ARTISTICO, VARANDA GOURMET, 3 SUITES, TODAS COM 
ARMÁRIOS DE ALTO PADRÃO, LAVABO, SALA DE CINEMA 
COM VARANDA GOURMET E BANHEIRO, SALA ESTAR, 
SALA JANTAR, DESPENSA GRANDE, COZINHA GRANDE 
TODA PLANEJADA, BANHEIRO PARA EMPREGADA, 
CHALÉ GRANDE COM BANHEIRO PARA VISITAS OU HÓS-
PEDES, LINDA ÁREA DE LAZER COM CHURRASQUEIRA, 

CHOPEIRA, BANHEIRA COM HIDRO, BANHEIRO, DUCHA, 
SAUNA, DESPENSA, JARDINAGEM, PISCINA GRANDE 
COM BAR MOLHADO E CASCATA, GARAGENS PARA 05 
CARROS. PREÇO E MAIORES INFORMAÇÕES SOMENTE 
NO ESCRITORIO DA SCHULZ CAMPOS IMOBILIÁRIA!
  
OPORTUNIDADE!!! TEMOS CASAS E APARTAMENTOS, 
BEM LOCALIZADOS, IDEAIS PARA FINANCIAMENTO. 
PREÇOS ESPECIAIS DE R$ 130.000,00 ATÉ R$ 180.000,00! 
POUCAS UNIDADES, VENHA CONFERIR!!!

CASA, BAIRRO ESPLANADA, 2 SUITE, 1 QUARTOS, SALA, 
BANHEIRO SOCIAL COM ARMÁRIOS, COZINHA COM AR-
MÁRIOS, LAVANDERIA , GARAGEM ,. ETC!   R$ 450.000,00!

CASA BAIRRO REC. DOS FERNANDES, 3 QUARTOS 
(1SUITE), SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, AREA 
SERV., CHURRASQUEIRA, GARAGEM. R$ 300.000,00!

CASA ALTO PADRÃO CENTRÃO – LOTE COM + OU 
900,00 M² - FINO CABAMENTO, RARIDADE.  ACEITA 
APARTAMENTO OU CASA COMO PARTE DE PAGAMENTO.! 
LOCAL IDEAL PARA PREDIO. MAIORES INFORMAÇÕES 
SOMENTE NO ESCRITÓRIO.

CASA ALTISSIMO PADRÃO, BAIRRO JARDIM ALTAVILLE, 
LOTE COM 725,00 M², ÁREA CONSTRUÍDA COM 900,00 M², 
CONTENDO 1 SUITE MASTER COM LUXUOSO CLOSED 
E VARANDA GOURMET, TUDO COM ARMÁRIOS DE ALTO 
PADRÃO, 3 SUITES COM ARMÁRIOS DE ALTO PADRÃO, 
LAVABO LUXUOSO, ROOL DE ENTRADA, SALA ESTAR E 
JANTAR, COZINHA PLANEJADA E LUXUOSA, BANHEIRO 
PARA VISITAS, BANHEIRO PARA SERVIÇAIS, LAVANDERIA 
GRANDE E COM ARMÁRIOS, SALA DE CINEMA COM 
VARANDA GOURMET E BANHEIRO, LINDA ÁREA DE 
LAZER COM CHALÉ PARA HOSPEDES COM ARMÁRIOS 
LUXUOSOS, ÁREA GOURMET COM CHURRASQUEIRA, 
FOGÃO A LENHA, FORNO A LENHA, ESPAÇO COM 
LUXUOSOS ARMÁRIOS, BUTECO COM CHOPEIRA, ES-
PAÇO PARA DESCANSO COM HIDRO, SAUNA, DUCHA, 
BANHEIRO, LINDA PISCINA, JARDINAGEM, GARAGEM 
PARA 10 CARROS, ALÉM DE OUTROS. RARIDADE.  ACEITA 
APARTAMENTO OU CASA COMO PARTE DE PAGAMENTO. 
INFORMAÇÃO SOMENTE NO ESCRITÓRIO!

CASA, BAIRRO JARDIM ESPLANADA, 2 SUITES, 2 QUAR-
TOS, BANH. SOCIAL, SALA, COPA/COZINHA, LAVANDERIA, 
1 QUARTO PARA DESPEJO, QUINTAL, GARAGEM. 

CASA BAIRRO REC. DOS FERNANDES, 3 QUARTOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, LAVANDERIA, 
GARAGEM, DEPENDÊNCIA. R$ 250.000,00!

CASA BAIRRO COLINAS DE SANTA BARBARA, ÓTIMO 
LOCAL – PROX A MINA-, 1 SUITE COM CLOSED, 2 QUAR-
TOS, BANH. SOCIAL, COPA/COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
LAZER COM CHURRASQUEIRA ETC., LOTE COM 300,00 
M². ÓTIMO ACABAMENTO. R$ 570.000,00!

CASA CENTRAL, ÓTIMO LOCAL, 1 SUITE, 2 QUARTOS, 
BANH. SOCIAL, COPA/COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA LA-
ZER COM CHURRASQUEIRA E BANH., LOTE COM 200,00 
M². ÓTIMO ACABAMENTO. R$ 900.000,00!
 
CASA ANTIGA SUPER CENTRAL, LOTE COM MAIS OU 
MENOS 200,00 M², INDICADA PARA COMÉRCIO OU 
EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO. R$ 650.000,00 (NEGOCIÁVEL)!

CASA BAIRRO NS PILLAR, 3 QUARTOS (2 SUITES), SALA, 
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM,  
ÁREA DE LAZER,  R$ 500.000,00!

CASA ALTO PADRÃO BAIRRO FÁTIMA I, LOTE COM 961 
M², ÁREA CONST. DE MAIS OU MENOS 360,00 M², 2 
SUITES, 2 QUARTOS, BANH. SOCIAL, SALA ESTAR, SALA 
JANTAR, COZINHA PLANEJADA, VARANDAS, LAVANDE-
RIA, GARAGEM PARA 03 CARROS, ÁREA LAZER COM 
CHURRASQUEIRA, FOGÃO A LENHA, BANH., PISCINA 
EXCELENTE POMAR E JARDINAGEM.!

CASA BAIRRO ÁRVORE GRANDE, 3 QUARTOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
P/2 CARROS, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA E UMA 
COZINHA NA ÁREA EXTERNA. R$ 250.000,00!

CASA EXCELENTE BAIRRO SANTA CLARA, 1 SUITE 
COM VARANDA, 1 QUARTO, BANHEIRO SOCIAL, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, ÁREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA, LAVANDERIA, GARAGEM. R$ 420.000,00!

CASA BAIRRO RECANTO DOS FERNANDES, 1 SUITE, 2 
QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 
LAVANDERIA, QUAINTAL PEQ., GARAGEM. R$ 255.000,00!

CASA COLINAS DE SANTA BARBARA, LOTE COM 432,00 
M², 240,00 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, 1 SUITE COM CLO-
SED, 3 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, 
BANH. SOCIAL, LAVANDERIA, ÁREA DE LAZER, GARAGEM 
P/ 04 CARROS. R$ 780.000,00!

OPORTUNIDADE! IMÓVEL CENTRAL, UM PRÉDIO 
EDIFICADO COM 1 IMÓVEL RESIDENCIAL, 04 KIT NETS, 
I PONTO COMERCIAL, 01 DEPÓSITO. TUDO POR R$ 
1.200.000,00!

REGULARIZAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO DE SEU 
IMÓVEL, PARA QUE POSSA SER VENDIDO ATRAVÉS DE 
FINANCIAMENTO, VENHA NOS CONSULTAR!

CASA BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, COMERCIAL, QUARTO, 
SALA, BANH. SOCIAL, ETC, +4 SALAS COMERCIAS. R$ 
450.000,00!

NOTAS HISTÓRICAS
REFERENTES A MELHORIAS DO FORNECIMENTO 

DE ELETRICIDADE EM POUSO ALEGRE
LUZ ELÉTRICA

6 LOCAIS

Os serviços de luz estão sendo cuidadosamente olhados pela prefeitura. Actualmente, todos os postes estão 
sendo substituídos por outros de cimento armado e de ferro. Terminado esse serviço, não haverá mais inter-
rupções tão constantes de luz e energia. Aliás, a água, em Pouso Alegre, depende da luz, pois as bombas são 
funccionadas eletricamente. Solucionado, pois, o problema da luz, fica também solucionado o da água. E as-
sim não teremos os desprazer de ouvir nossos visitantes a ironizar esta bela cidade com o versinho malicioso:

Cidade maravilhosa,
Cidade que me seduz. 

De dia falta água. 
De noite falta luz...

Fonte: jornal Semana Religiosa 13/11/1937

        Em 1941, a cidade sofreu um colapso total, fi-
cando às escuras durante cerca de seis meses. Os 
Pouso-alegrenses passaram então a imitar os seus an-
cestrais, usando, cada um, uma lanterna, lampião ou 
vela, tornando bastante pitorescas as noites pouso-
alegrenses, como nos idos do século passado. 
        Nessa ocasião, o Cine Glória exibia um seriado, 
que foi interrompido, no qual um vilão mascarado, in-
titulado “A Caveira”, causava grande sensação. Moti-
vado pela escuridão reinante, um indivíduo que nunca 

foi  identificado passou a imitar “A Caveira”, causando 
sustos e chegando até a agredir com chicotadas os 
transeuntes desavisados. A cidade ficou em alvoroço. 
Bandos de moleques percorriam, em grupos, as ruas 
da cidade à procura do mascarado, o qual aparecia 
sempre nos lugares mais imprevistos. As peripécias da  
Caveira eram publicadas, em série, pelo jornal “ O Lin-
guarudo”, e despertavam grande curiosidade.
Fonte: livro “A História de Pouso Alegre” – Octávio Miranda 
Gouvêa - 2004

A Av. Dr. Lisboa com sua nova  iluminação.
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Feriadão: ocorrência de chuvas 
exigirá cautela dos motoristas

A Polícia Rodoviária Fed-
eral (PRF) iniciou à 0h desta 
quinta-feira (01) a Operação  de 
Finados 2018. Até às 23h59 de 
domingo (04), agentes refor-
çarão trechos estratégicos nas 
BRs, priorizando ações preven-
tivas para redução da violência 
no trânsito, visando obter uma 
redução nos índices de letali-
dade nas rodovias federais. Uma 
das preocupações da PRF são as 
chuvas esperadas para o feri-
adão. A recomendação é para 
que os motoristas redobrem a 
atenção.

As ações desenvolvidas 
pela PRF serão focadas na pre-
venção e redução da gravidade 
dos acidentes; em uma resposta 
rápida para garantir fluidez ao 
trânsito; no combate às inf-
rações de trânsito, em espe-
cial às condutas geradoras de 
acidentes como: o excesso de 
velocidade, as ultrapassagens 
proibidas, dirigir sob influência 
de álcool, transitar pelo acosta-
mento.

A fiscalização e o policia-

mento serão intensificados por 
meio de rondas ostensivas nas 
rodovias e do posicionamento 
estratégico das viaturas e poli-
ciais ao longo dos trechos mais 
movimentados, considerados 
críticos pelo alto índice de aci-
dentes e pela elevada taxa de 
cometimento de infrações de 
trânsito. Para tanto, aproxima-
damente 800 policiais, em es-
calas de revezamento, utilizarão 
23 radares e 200 etilômetros.

APELO AO PÚBLICO
Na nota enviada à impren-

sa, a PRF faz um apelo ao públi-
co para ajudar nos esforços pela 
redução dos acidentes. “O fator 
humano é sempre o mais im-
portante no sistema de trânsito, 
por isso dirija com cuidado, seja 
prudente, pratique a direção 
defensiva e a urbanidade com 
os outros usuários das rodovias. 
Lembre-se sempre: você está 
transportando em seu veículo 
as pessoas mais valiosas de sua 
vida. Acidentes de trânsito de-
ixam marcas eternas, o tempo 
não volta, a dor é para sempre”, 
diz a nota.

A PRF restringirá também 
o tráfego de veículos que neces-

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

                   CASAS
Centro, Rua Adolfo Olinto, n° 
453 – valor R$ 6.000,00
3 salas, 1 cozinha c/ armários, 4 
banheiros, 4 quartos c/ armários 
embutido, 1 área de serviço, 1 
sauna  c/  ducha, sala de jogos, 
1 quarto c/ closet e suíte, 1 quar-
to de empregada

Fátima I, Rua Professor Lecir F. 
Silva, n° 95 – Valor R$ 2.500,00
2 salas, 1 cozinha c/ armários 
embutido, 2 banheiros, 3 quar-
tos sendo 1 suíte c/ armários, 1 
área de serviço, garagem p/ 2 
carros, 1 quintal com piscina e 
churrasqueira 

Centro, Rua Cônego Vicente, n° 
53 – valor R$ 2.200,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 4 
quartos, 1 área de serviço.  

Centro, Rua Abreu Lima, n° 152 
– valor R$ 1.500.00
2 salas, 4 quartos, 2 banheiro, 
1 cozinha, 1 dispensa, área de 
serviço, garagem p/ 1 carro, pá-
tio.  

Santa Filomena, Rua Aristote-
lina Ribeiro Pires, n°  238 – valor 
R$ 1.500,00
1 sala, 1 copa, 2 banheiros, 3 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem p/ 1 carro, 1 quintal c/ quar-
to de empregada c/ banheiro. 

Nossa Senhora Aparecida, Rua 
José Ferreira da Costa, n° 23 – 
valor R$ 950,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 
2 quartos, 1 área de serviço, 1 
quintal, 1 quarto no térreo, 1 ga-
ragem pequena. 

Centro, Rua Monsenhor José 
Paulino, n° 392 – Valor R$ 
950,00
2 salas, 1 cozinha, 1 banheiro, 
4 quartos, 1 área de serviço, ga-
ragem p/  2 carros, 1 quintal e 
dispensa. 

Centro, Rua Cel. Herculano Co-
bra, n° 249  - valor R$ 850,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço. 

Santa Edwiges, Trav. Sebastião 
Ribeiro, n° 20 – valor R$ 720,00 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 
2 quartos, 1 área de serviço, 1 
área de serviço, garagem p/ 1 
carro descoberta, 1 quintal. 

Saúde, Rua Dr. José Pinto de 
Carvalho, n° 670/1 / fundos – 
valor R$ 550,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 
2 quartos, 1 área de serviço, 1 
quintal. 

Medicina, Rua Pedro Marcondes 

Duarte, n° 100 Apto. 03 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem p/ 1 carro. 

Faisqueira, Rua Maria José 
Soares Domingues, n° 270 – 
valor R$ 600,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 
quarto, 1 área de serviço, 1 ga-
ragem p/ 1 carro. 

Faisqueira, Rua Maria José 
Soares Domingues, n° 270/1 – 
valor R$ 550,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 
quarto, 1 área de serviço. 

Boa Vista, Rua Maria da fé, n° 
35 – valor R$ 500,00
1 cozinha, 1 banheiro, 1 quarto, 
1 área de serviço, garagem p/ 1 
carro, 1 quintal. 

Primavera, Rua Manoel Matias, 
n° 375 – Valor: R$ 850,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 
3 quartos c/ 1 suíte, 1 área de 
serviço, 1 terraço, 1 porão

Jardim América, Rua: Republica 
do Paraguai, n° 190/1 – valor R$ 
450,00 + água 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 
quarto, 1 área serviço. 

Saúde, Rua: Padre Santana, n° 
48 – valor R$ 850,00 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 3 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem p/ 1 carro, quintal grande c/ 
fogão a lenha. 

Jd.  Inconfidentes, Rua: Sar-
gento Arquimedes Isaias, n° 81 
– valor R$ 600,00 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 
2 quartos, 1 área de serviço, 1 
quintal.  

Saúde, Rua: Cícero Rosa, n° 
667 – valor R$ 400,00 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 
quarto, 1 área de serviço. 

Jd. Olímpico, Rua: Pedro Lucio 
de Andrade, n° 268 – valor R$ 
900,00
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 3 
quartos sendo 1 saúde, 1 área 
de serviço, garagem p/ 1 carro, 
1 quintal. 

Jd. Mariosa, Rua Lodônio Fer-
reira Cortes, n° 163 – valor R$ 
900,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 3 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem p/ 1 carro, 1 quintal. 

Jardim Paraíso, Rua Dr. José 
Fagundes Sobrinho, n° 10 – val-
or R$ 950,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 
3 quartos sendo 1 suíte, 1 área 

de serviço, garagem p/ 1 carro, 
1 quintal.  
         
APARTAMENTOS
Centro, Avenida Getulio Vargas, 
n° 232  Apto. 602 – valor R$ 
1.000,00 + cond. R$ 600,00
1 sala, 1 cozinha c/ armários, 
1 copa, 2 banheiros, 3 quartos 
sendo 1 suíte c/ armários embu-
tido, 1 área de serviço, garagem 
p/ 1 carro. 

Santa Rita II, Rua Emanuel 
Rezende, n° 430 Apto. 03 – Valor 
R$ 1.200,00
1 sala, 1 cozinha planejada, 2 
banheiros c/ armários embu-
tidos, 3 quartos c/ 1 suíte e ar-
mários, 1 área de serviço, ga-
ragem p/ 1 carro, 1 quintal com 
churrasqueira. 

Centro, Rua Adolfo Olinto, n° 
720 Apto. 06 – valor R$ 900,00 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço. 

Sta. Filomena, Rua Cel. José 
Inácio, n° 237  Apto. 102 – valor 
R$ 1.200,00 + cond. R$ 200,00
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 3 
quartos c/ 1 suíte, 1 área de ser-
viço, garagem p/ 1 carro.

Centro, Avenida Duque de Cax-
ias, n° 86 – valor R$ 1.000,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 3 
quartos, 1 área de serviço. 

Monte Azul, Rua José Gonçalves 
Miguel, n° 61 Apto. 302 – valor 
R$ 680,00 + cond. No local 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem p/ 1 carro. 

Paraty, Rua Cinco, n° 45 Apto. 
302 – valor R$ 600,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem p/ 1 carro.  

Centro, Praça Senador José 
Bento, n° 162 Apto. 1102 e 902 
– valor: R$ 1.000,00 + cond. R$ 
700,00
1 sala, 1 cozinha, 3 banheiros, 3 
quartos c/ 1 suíte, 1 área de ser-
viço, garagem para 1 carro. 

 Medicina, Avenida Alfredo Cus-
todio de Paula, n° 98   Apto. 102 
– valor R$ 850,00 + condomínio 
– R$ 100,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 2 
quartos, 1 área de serviço. 

Medicina, Avenida Alfredo Cus-
todio de Paula, n° 86   Apto. 202 
– valor R$ 850,00 + condomínio 
– R$ 100,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 2 
quartos, 1 área de serviço. 

Medicina, Avenida Alfredo Cus-
todio de Paula, n° 86   Apto. 203 
– valor R$ 850,00 + condomínio 
– R$ 100,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 2 
quartos, 1 área de serviço. 

Centro, Rua Dr. José Alfredo de 
Paula, n° 15  Apto. 101 – valor 
R$ 1.200,00 – condomínio – R$ 
250,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 
3 quartos, 1 área de serviço c/ 
quarto banheiro. 

Jardim Noronha, Tenente Lázaro 
Pereira, n° 51 – valor: R$ 900,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 3 

quartos sendo 1 suíte, 1 área de 
serviço   

Centro, Travessa João Kersul, n° 
19  Aptos. 102, 202 e 301 – valor 
R$ 800,00 + condomínio – R$ 
100,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 2 
quartos, 1 área de serviço

Centro, Rua Silviano Brandão, 
n° 399  Apto. 211 e 331 – valor: 
R$ 850,00 + condomínio – R$ 
150,00 
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 
3 quartos sendo 1 suíte, 1 copa, 
área de serviço, garagem para 1 
carro 

Centro, Rua Monsenhor Dutra,  
n° 140   Aptos. 103 e 203 – valor 
R$ 500,00 + cond. R$ 100,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro. 

Centro, Avenida Duque de Cax-
ias, n° 107 Aptos. 01 e 02  – val-
or: R$ 700,00 + cond. R$ 120,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço 

Centro, Avenida Duque de Cax-
ias, n° 107 Apto. 01 / A – valor: 
R$ 750,00 + cond. R$ 120,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço 

Centro, Rua Dr. José Alfredo de 
Paula, n° 15  Apto. 101 – valor 
R$ 1.000,00 + cond. – R$ 250,00
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 
3 quartos, 1 área de serviço, 1 
quarto de empregada. 

Centro, Rua Dr. José Alfredo de 
Paula, n° 15  Apto. 302 – valor 
R$ 950,00 + cond. – R$ 250,00
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 
3 quartos, 1 área de serviço, 1 
quarto de empregada. 

Jd. Paraíso, Av. Pref. Olavo G. 
de Oliveira, n° 3810 Blc. 02 Apto. 
402 – valor R$ 800,00 + cond.
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiro, 2 
quartos c/ 1 suíte, 1 área de ser-
viço, garagem p/ 1 carro. 

Primavera, Rua Olegário Maciel, 
n° 278 – valor R$ 400,00 
1 quarto, 1 cozinha, 1 banheiro.

Belo Horizonte, Rua Leonino 
Nery de Lima, n° 230 Apto. 204 
Bloco 12 – valor R$ 800,00 livre 
de condomínio 
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem para 1 carro.  

Belo Horizonte, Rua Leonino 
Nery de Lima, n° 230 Apto. 202 
Bloco 11 – valor R$ 550,00 + 
cond. R$ 250,00
1 sala, 1 cozinha c/ armários, 1 
banheiro, 2 quartos, 1 área de 
serviço, garagem para 1 carro.  

PONTO COMERCIAL
Desm. Murílio Gattini, Avenida 
Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 
n° 6670 – valor R$ 12.000,00
1 cozinha, 4 banheiros sendo 2 
masculino e 2 feminino, 5 salas, 
1 galpão
Área terreno 2.400,00m²  / Área 
edificada 1006,00m²  

Jd. Yara, Avenida Antonio Mario-
sa, n° 3235 – valor R$ 10.000,00 
4 salas, 3 banheiros, 1 cozinha, 
3 quartos, 1 área de serviço. 
Área edificada 811m²  / Área ter-
reno 1.008m²

Jardim Olímpico, Av. Vereador 
Antonio da Costa Rios, n° 1390 
– valor R$ 3.000,00 
1 Galpão, 1 Banheiro.

Centro, Rua Coronel Ribeiro 
de Abreu, n° 129 – valor R$ 
2.000,00
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 4 
quartos, 1 área de serviço, gara-
gem p/ 2 carros, 1 quintal. 

São Geraldo, Avenida Vereador 
Antonio da Costa Rios, n° 146 – 
valor R$ 800,00
1 loja, 1 banheiro, 1 cozinha.

Centro, Rua Adolfo Olinto, n° 
130 – valor R$ 1.000,00
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço, 1 dis-
pensa, 1 quintal pequeno.

Centro, Rua Comendador José 
Garcia, N° 1088 – valor R$ 
700,00
1 loja, 1 banheiro 

Nova Pouso Alegre, Rua Dr. 
Tuany Tolêdo Junior, s/n Lote – 
valor R$ 1.000,00
1 Lote.    Área terreno 350m² / 
Área edificada 105m²  

Centro, Comendador José Gar-
cia, n° 951 – valor R$ 2.800,00 + 
cond. R$ 100,00 
1 Loja 300m², 1 banheiro. 

Centro, Rua João Basílio, n° 58  
Sala 11 – valor R$ 1.800,00
1 sala, 1 copa, 1 banheiro

Centro, Rua João Basílio, n° 58  
Sala 12 – valor R$ 1.400,00
1 sala, 1 copa, 1 banheiro 

Centro, Rua João Basílio, n° 69 
– valor R$ 1.600,00
2 salas 50m², 1 banheiro 

Centro, Rua Cel. Herculano 
Cobra, n° 131 Salas 04, 05 e 
08– valor R$ 430,00 + cond. R$ 
72,00
1 sala c/ 55m², 1 banheiro   

Centro, Rua Cel. Herculano Co-
bra, n° 131 Sala 12 – valor R$ 
600,00 + cond. R$ 72,00
1 sala c/ 70m², 1 banheiro  

Centro, Rua Francisco Sales, n° 
109 – valor: R$ 200,00 
1 loja 15m², 1 banheiro 

São Cristovão, Avenida Sete de 
Setembro, n° 317 – valor: 650,00 
1 loja 22,05m², 1 banheiro 

Centro, Rua Dom Assis, n° 211 – 
valor: R$ 650,00 
1 loja 35m², 1 banheiro 

Centro, Rua Dom Assis, n° 211/1 
– valor: R$ 700,00
1 loja 55m², 1 banheiro 

Costa Rios, Rua Nair Manoelita 
Franco, n°  s/n – valor: R$ 450,00
1 terreno com 288m² 

Centro, Avenida Duque de Cax-
ias, n° 143 salas 03, 04 e 10 – 
valor: 500,00 + condomínio R$ 
85,00 

Centro, Rua Senador José 
Bento, n° 174 loja 09 – valor R$ 
200,00
1 loja 12m²

Centro, Rua Silviano Brandão, 

n° 570 – valor R$ 800,00
1 loja 70m², 1 banheiro, 1 coz-
inha. 

Centro, Rua São João n° 59 sa-
las 01  – valor R$ 1.000,00
1 sala, 2 banheiros p/ uso geral 
da galeria. 

Centro, Rua São João, n° 59 sa-
las 02 e 03 – valor R$ 750,00 
1 sala, 2 banheiros p/ uso geral 
da galeria. 

Centro, Rua Coronel Otavio 
Meyer, n° 674 – valor R$ 650,00
1 loja, 1 banheiro.  
Centro, Rua João Basílio, n° 
210 Sala 15 – valor R$ 650,00 + 
cond. R$ 130,00 
2 salas, 1 banheiro, garagem p/ 
1 carro. 

Centro, Rua Joaquim Coelho Ju-
nior, n° 57 – valor R$ 600,00 
1 loja, 1 banheiro  

VENDAS
Pousada dos Campos, Rua Bal-
bino Faustino do Amaral, n° 51 – 
valor R$ 1.200.000,00 
2 salas, 1 cozinha completa, 4 
banheiros, 3 quartos s/ 1 suíte, 
área de serviço, garagem p/ 4 
carros, 1 quarto de empregada 
c/ banheiro, 1 sala de TV , 1 
quintal, 1 escritório.
Terreno 360m²    área construída 
281m² 

Pousada dos Campos, Rua Pris-
ciliana Duarte de Almeida, n° 
280 – valor R$ 850.000,00
2 salas, 1 cozinha c/ armários 
embutido, 3 banheiros c/ ar-
mários, 3 quartos sendo 1 suíte 
c/ armários, 1 área de serviço, 
garagem p/ 4 carros, 1 quintal.  
Área construída 142 m²   Área 
terreno 297m²

Fátima I, Rua Coronel Brito Filho, 
n° 627 – valor: R$ 200.000,00   
(CASA)
1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 
quartos, 1 área de serviço, ga-
ragem para 1 carro, 1 corredor 
externo

Medicina, Avenida Alfredo Cus-
todio de Paula, n° 700 – valor R$ 
1.000.000,00  (CASA)
4 salas, 1 cozinha, 4 banheiros, 
4 quarto, 1 área de serviço, gara-
gem para 4 carros, 1 quintal 

São João, Rua Francisco 
Massafera, n° 49 – valor R$ 
1.200.000,00 (TERRENO)
Área construída  197,60 
Área terreno  1573,50
 Testada (frente) 39,00 

Centro, Rua Cônego Vicente, 
n° 53 – Valor R$ 800.000,00  
(CASA)
4 salas, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 
área de serviço 

Jardim Noronha, Rua Tenente 
Lazaro Pereira, n° 51 – valor R$ 
320.000,00  (APARTAMENTO)
1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 3 
quartos sendo 1 suíte, 1 área de 
serviço 

Faisqueira, Rua Candido Ro-
gério de Almeida, n° 130 – valor 
R$ 220.000,00  (CASA)
1 sal, 1 cozinha, 2 banheiros, 3 
quartos sendo 1 suíte, 1 área de 
serviço, garagem para 1 carro, 1 
quintal 

Cemitérios 
funcionam em 
horário diferenciado 
nesta sexta-feira

Os cemitérios da região fun-
cionam em um horário diferencia-
do nesta sexta-feira (2), em razão 
do feriado de finados. Com expec-
tativa de muitas visitas ao longo 
do dia, missas especiais também 
são celebradas nos locais.

Confira os horários de fun-
cionamento nas três maiores ci-
dades:

POUSO ALEGRE 
O Cemitério Municipal está 

aberto das 6h às 18h. Serão cele-
bradas três missas ao longo do dia.

O outro cemitério da ci-
dade, Jardim do Céu, funciona das 
8h às 17h, com missas celebradas 
às 10h e às 16h.

POÇOS DE CALDAS
Cemitério Municipal fun-

ciona das 7h às 18h, com missas 
celebradas às 7h, 9h, 10h30 e a 
última às 15h.

Já o Cemitério Parque, na 
zona sul da cidade, abre das 8h às 
17h30, com uma missa às 10h30.

VARGINHA
Em Varginha, o Cemitério 

Municipal começa a funcionar as 
6h e fecha as 18h. No local tam-
bém são realizadas três missas em 
celebração ao feriado, às 7h, 9h e 
16h.

Já o Cemitério Campal 
Parque da Saudade abre das 6h às 
19h. As missas são às 7h, 9h e 16h.

IMOBILIÁRIA

sitam de Autorização Especial 
de Trânsito (AET), como alguns 
bitrens, rodotrens, treminhões, 
cegonheiras carregadas e veícu-
los com cargas excedentes, so-
mente em rodovias federais de 
pista simples, em alguns dias do 
feriado. A restrição é uma me-
dida de segurança por conta do 
aumento do fluxo de veículos 
nas estradas.

ARTERIS FERNÃO DIAS
A Arteris Fernão Dias irá 

disponibilizar recursos opera-
cionais extras e esquema dife-
renciado de sinalização em 
trechos específicos ao longo 
dos 570 quilômetros de pista da 
BR-381 SP/MG, para aumentar 
a segurança dos usuários du-
rante o feriado prolongado.

A concessionária estima 

que cerca de um milhão de 
veículos passem pela rodovia 
no trecho entre São Paulo e 
Belo Horizonte. A concentração 
do tráfego deve acontecer nos 
dois extremos da rodovia: entre 
Guarulhos e Vargem (SP) e en-
tre Contagem e Itatiaiuçu (MG). 
A expectativa é de que o fluxo 
fique intenso a partir das 18h 
de quinta-feira.

PRF aumentou contingente para a Operação de Finados 2018 já nesta quinta (01)
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R  da de Cultura
Fernanda Tersi e a luta pela cultura

Por Mariana Sayad
Jornalista, gestora cultural e editora 

do site Cultura não é Perfumaria

Fernanda Tersi é uma das artistas mais 
conhecidas da cidade, tanto pelas suas atu-
ações como atriz, quanto pelo seu engaja-
mento nas questões culturais, que abordam a 
proteção ao Patrimônios Histórico Cultural, a 
garantia dos direitos culturais e da liberdade 
de expressão. A história dela com o teatro 
começou ainda na infância, quando seus pais 
começaram a levá-la para assistir peças. Na 
mesma época, começou a fazer aulas e a par-
ticipar de montagens. “Meu primeiro papel foi 
a Julinha, em uma versão infantil de Romeu e 
Julieta, com gatos como personagens”, conta 
Fernanda.

Ela fez diversos cursos de artes cênicas 
em São Paulo, Pouso Alegre, Belo Horizonte e 
entre outros. Atuou em diversos espetáculos 
desde o final da década de 1990, tendo como 
diretores pessoas de grande reconhecimento 
na área, como Hémon Vieira, Vera Lamy, Lú-
cio Marques, Marialba Mattos, Antônio Celso 
Ribeiro. Entre as peças mais atuais está “Per-
doa-me por me traíres”, de Nelson Rodrigues, 
com direção do Lúcio Marques, que além de 
diretor é ator também e criador do Grupo 
Teatro Experimental. “Lúcio Marques e é uma 
referência do teatro na cidade há muitos anos. 
Poder participar e contribuir com ele sempre 
foi uma experiência única”, diz Fernanda. Além 
desta peça, Fernanda atuou em muitas outras 
emblemáticas, como o Show Brega em diver-
sos anos, o Auto de Natal na rua, peças infantis 
e sempre com a preocupação de ocupar os es-
paços públicos com teatro, com arte e cultura. 

Em 1999, criou o NAPA (Núcleo de Arte-
nativo de Pesquisas em/da/toda/qualquer 
arte) ao lado de Juliane Prado, que surgiu 
quando sentiram a carência de espaços para 
apresentações na cidade. “Pouso Alegre sem-
pre teve uma grande concentração de artistas. 
A ideia de intercâmbio, fomento e divulgação 
da arte de nossa cidade e região sempre es-
teve presente. Começamos com a realização 
de Saraus e a produção de um fanzine. No 
NAPA, também iniciamos a ocupação dos es-
paços públicos para a arte. Já tivemos grupos 
de pesquisa e repertório e hoje trabalhamos 
com intervenções urbanas”, explica. Além dis-
so, Fernanda e Juliana também realizam todos 
os anos a tradicional Lavagem da Santa, que 
no caso é o Obelisco Nossa Senhora Conceição 
que fica na Praça Senador José Bento e é tom-

AGENDA
CULTURAL

Semana Global de 
Empreendedorismo 

Entre os dias 5 e 7 de novembro acontece 
mais uma Semana Global do Empreendedorismo. 
O evento reúne atividades que estimulam a cul-
tura empreendedora, a conexão e a inspiração 
para que as pessoas possam abrir seus negócios. 
O movimento ocorre em todo o mundo no mês de 
novembro, desde 2007. A ação surgiu na Inglat-
erra por iniciativa do ex-primeiro ministro britâni-
co Gordon Brown e pelo presidente da Kauffman 
Foundation na época, Carl Schramm.

Os eventos desta semana são presenciais, 
mas muitos têm transmissão ao vivo e no Brasil 
conta com o apoio do Sebrae em diversas cidades. 
Em Pouso Alegre ocorrem diversas palestras e 
workshops sobre inovação, marketing, planeja-
mento financeiro, empreendedorismo e entre 
outros assuntos. A programação completa está 
logo abaixo e para mais informações, confira no 
site www.empreendedorismo.org.br.

IDEIAS

soluções

INOVAÇÃO

INSPIRAÇÃO

NEGÓCIOS

CULTURA

Mentoria e consultoria para micro 

e pequenas empresas, 

empreendedores e artistas

observatorioluneta.com

a LMIC sem discussão e nem consulta popular, 
seguindo o modelo da Lei de Incentivo à Cul-
tura de Poços de Caldas e do Rio de Janeiro, 
onde utilizavam a isenção de imposto do IPTU 
e ISSQN. Esta lei de incentivo existiu na cidade 
de forma bastante efetiva até 2016, onde 
diversos projetos foram viabilizados, como 
mostras de teatro, shows de diversos artistas, 
gravação de CDs, festivais, exposições de arte 
e muito mais. Mas desde 2017 que a Lei Mu-
nicipal de Incentivo à Cultura parou de lançar 
novos editais e não há previsão de voltar a 

funcionar.
Atualmente, Fernanda Tersi continua 

na atuação cultural, ainda faz parte do Con-
selho de Patrimônio de Pouso Alegre. “Hoje 
trabalho com Arte Educação e ativismo so-
cial por meio da Arte. Ofereço oficinas de 
Teatro com a intenção de criar novos espa-
ços para a ela e fazemos intervenções para 
desmistificar a ideia de que a Arte está sem-
pre atrelada a elite e em espaços fechados. 
Também criamos campanhas em prol da 
Arte nas redes sociais”, finaliza.

bado como Patrimônio Histórico Cultural da 
cidade.

ATUAÇÃO CULTURAL
Na graduação, Fernanda cursou Arquite-

tura e Urbanismo na Universidade de Taubaté 
(interior de São Paulo), que a fez se aproximar 
na área técnica do teatro, como iluminação 
e cenografia. Além disso, Fernanda é uma 
forte referência na preservação do Patrimônio 
Histórico Cultural de Pouso Alegre, através de 
sua atuação no Conselho de Políticas Culturais 
e Patrimoniais da cidade desde 2004 nas áreas 
de arquitetura, urbanista e designer. Muito 
mais do que preservar, Fernanda luta pela 
ocupação de mais espaços públicos com a arte 
e a cultura. 

Em Pouso Alegre, há 23 bens tombados 
e dois registrados: o Pastel de Milho e o Mer-
cadão que mantém uma maneira tradicional de 
vender os produtos. Alguns dos exemplos dos 
bens tombados são a Maria Fumaça, Teatro 
Municipal, Conservatório de Música, Antigo 
Fórum (atual Centro Cultural), Antiga Estação 
(atual Galeria Artigas e Casa da Cultura), Cat-
edral, Fonte Luminosa, Clube Literário, Casa 
dos Junqueiras e entre outros.

Mas o engajamento pelas questões cul-
turais de Fernanda Tersi é continuo e já vem 
de longa data. Ela participou ativamente da 
criação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
(LMIC), em 2001. O prefeito era Enéas Chiarini 
e o Secretário de Cultural era o Didu Toledo. 
Na época, não existia nenhum tipo de fomento 
à cultura na cidade, então, os artistas criaram 
um grupo para se discutir este assunto e a Fer-
nanda fez parte dele também.

Assim, o professor de história André An-
tunes, também ex-vereador, em parceria com 
este grupo de artistas colocou as ideias no pa-
pel e apresentaram ao Presidente da Câmara 
na época, Marcos Campanella, que recebeu os 
artistas e decidiram que a lei deveria ser cria-
da através de iniciativa popular. Segundo a Lei 
Orgânica do Município de Pouso Alegre, um 
projeto de lei por iniciativa popular, para ser 
apresentado à Câmara de Vereadores, deve 
ter no mínimo 5% de assinatura do eleitorado 
do município. Com este desafio pela frente, os 
artistas passaram a se articular para conseguir 
as assinaturas necessárias. 

Enquanto isso, o prefeito na época criou 

EXPOSIÇÃO

Projeto Parede – Gildásio Jardim
Obra do artista com cenas de pessoas 
comuns e estampas florais com referência 
à cultura popular. A produção de Gildásio 
Jardim é marcada pela presença de 
tecidos, que remetem às roupas das 
pessoas que vivem na zona rural de sua 
comunidade.
Local: Sesc Pouso Alegre
Horário: segunda a sexta das 7 às 22 horas 
e sábado das 8 ao meio-dia
Grátis
Até 31 de maço de 2019

FESTIVAL

7° Festival de Gastronomia e Cultura da 

Roça de Gonçalves!
Datas: 01, 02, 03, 04 - 09, 10, 11 - 15, 16, 
17 e 18/11
Horário: 19h
Local: Clube Recreativo de Gonçalves – 
Rua Coronel João Vieira, 155 - Centro
Gonçalves/MG

MÚSICA

2ª Batucada de Bamba
Data: 03/11
Horário: 19h
Local: Kid Festas - Rua Raul Fernandes , 
35 - Bairro loteamento Passaredo – Pouso 
Alegre/MG
R$ 20,00

Paixão e Fé
O espetáculo PAIXÃO E FÉ une os artistas 
Titane (voz) e Tulio Mourão (piano)
Data: 03/11
Horário: 20h30
Local: Igreja Matriz de Caldas – Caldas/MG
Grátis

Peter Brötz
O saxofonista Peter Brötzmann se apre-
senta em Pouso Alegre no dia 4 de novem-
bro com sua banda Full Blast
Data: 04/11
Horário: 19h30
Local: Centro Cultural Cleonice Bonillo 
Fernandes – Praça Senador José Bento, 2- 
Centro – Pouso Alegre/MG
Grátis

Música Instrumental no Parque
Data: 18/11
Horário: 16h
Local: Parque Municipal Antonio Molinari 
– Rua Laguna, s/n – Poços de Caldas/MG
Grátis

DIVERSOS

Jantar com harmonização de cervejas 
artesanais
Data: 30/11
Horário: às 20h

Local: Hotel Marques Plaza – Pouso Alegre
Preço: Ingresso individual: R$ 145,00. A 
partir de dois ingressos: R$ 135,00 cada.

Agora é que são elas – Edição Santa Rita 
do Sapucaí
Data 09/11
Horário: 19h
Local: SIS Coworking  - Rua Comendador 
Custódio Ribeiro,137, Centro – Santa Rita 
do Sapucaí/MG
R$ 15,00

AUDIOVISUAL

Roda de Conversa: Produção audiovisual 
e cinema independente no Brasil
Com Ricardo Peres e Antônio Fargoni
Projeto Sesc Movimenta Cultura – Pouso 
Alegre
Data 08/11
Horário: das 19 às 22h
Local: Cine Sesc Pouso Alegre  - Av. Vicente 
Simões, 152 – Centro – Pouso Alegre/PA
Grátis

Oficina Produção audiovisual
Com Rafael Brandão
Projeto Sesc Movimenta Cultura – Pouso 
Alegre
Data de 08 – 10/11
Horário: das 09 às 13h
Local: Cine Sesc Pouso Alegre  - Av. Vicente 
Simões, 152 – Centro – Pouso Alegre/PA
Grátis

Oficina de animação
Com Fabio Yamaji
Projeto Sesc Movimenta Cultura – Pouso 
Alegre
Data: 09 e 10/11
Horário das 14h às 18h
Local: Cine Sesc Pouso Alegre  - Av. Vicente 
Simões, 152 – Centro – Pouso Alegre/PA
Grátis

CURSOS

Orquestra de Cordas
Oficina para Ukelelê, violão, guitarra, 

contrabaixo e cajón a partir de 10 anos
Horário: das 19h às 20h30
Local: IMMA - Rua Dr. Xavier Lisboa, 167 
– Itajubá
Mais informações 35 3621-2669

Curso de Teatro – para iniciantes
Com Romi Bogado
Local Academia Corpo em Ação – Av. 
Vicente Simões, 1250 – Centro – Pouso 
Alegre
Data: aos sábados
Mais informações: 35 9.913-90076

Aulas de dança contemporânea – Turmas 
iniciantes
Com Douglas Montanheiro
Local: Grand Pas Ballet e Artes – Rua João 
Basílio, 58 – Sala 11 – Pouso Alegre
Turmas: 12 – 17 anos: Terças e quintas – 
16h30
Turmas: acima de 18 anos: Terças – 19h30

Engajada, a atriz Fernanda Tersi está entre as mais conhecidas figuras do meio artístico de PA


