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CRESCE E GERA EMPREGOS 
NO SUL DE MINAS
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171 anos.

Parabéns,

pelos seus 
Pouso Alegre,

Estamos muito felizes e orgulhosos de chegar em Pouso Alegre.
Somos uma Instituição Financeira Cooperativa com mais de 116 anos de história
e 1.700 agências em todo o País. Conhecemos bem nossos associados e somos
comprometidos em entregar as soluções financeiras mais adequadas a cada
um deles. Assim, somando forças, agregamos renda e contribuímos com o
desenvolvimento de toda a região. 
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Terra do Mandu apresenta sua primeira edição em revista. E por um motivo 
especial: Pouso Alegre completa 171 anos e não para de crescer. Nas próximas 
páginas, a gente apresenta esse desenvolvimento que atrai indústrias, 
movimenta o setor de comércio e serviços e traz milhares de novos moradores 
para a cidade.

Pouso Alegre se destaca no Sul de Minas: É a maior economia da região, 
a cidade que mais cresce em números populacionais e a que mais gera 
empregos formais.

Dados do IBGE mostram que, em nove anos, Pouso Alegre ganhou uma nova 
cidade em números de novos habitantes. São 20.122 pessoas que chegaram 
para morar, trabalhar e estudar. A economia saltou do terceiro para o primeiro 
lugar, com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Sul de Minas.

Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
mostram que foram criados mais de 4 mil novos postos de trabalho com 
carteira assinada, nos últimos dois anos e meio em Pouso Alegre.

Entre os diferenciais do município, estão a localização estratégica, próximo 
dos grandes centros consumidores do país; a infraestrutura, com faculdades 
e universidades que garantem formação de mão de obra qualificada; além 
de escolas, creches, hospitais, hotéis e toda uma rede que serve quem está de 
passagem, a trabalho ou quem decidiu montar um novo lar por aqui.

Justamente por isso, a cidade se transformou no polo farmacêutico de Minas 
Gerais, atraindo novas indústrias do segmento a cada dia.

Na opinião de especialistas, a cidade não vai parar de crescer, recebendo 
novos investimentos e mais moradores. O desafio das empresas e do poder 
público é garantir que Pouso Alegre desenvolva com qualidade de vida, para 
seus atuais e novos habitantes que chegarão nesses próximos anos.

Magson Gomes
Editor Executivo

editorial
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Nos 171 anos de 
Pouso Alegre

Pouso Alegre

Vereador
Oliveira Altair
Com uma longa trajetória de trabalho na 
política, o vereador acompanha, 
comemora e incentiva todos os avanços e 
investimentos que levam dignidade e 
desenvolvimento, principalmente para 
as famílias carentes.
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Se Minas Gerais é o estado onde a 
indústria farmacêutica mais cresce no 
Brasil, Pouso Alegre se consolida como 
cidade polo desse setor. Até 2021, a cidade 
do Sul de Minas deve receber aportes de 
R$ 1 bilhão e 440 milhões, com geração 
de 2 mil empregos diretos. Duas novas 
fábricas de medicamentos já foram 
anunciadas e, recentemente, empresas 
tiveram empreendimentos inaugurados 
no município.

De acordo com a Agência de Promoção 
de Investimentos de Minas Gerais (Indi), 
os fabricantes de produtos farmacêuticos 
e farmoquímicos localizados no estado 
tiveram o maior crescimento no Brasil em 
2018, alcançando os 15,44% em relação ao 
ano anterior.

O economista e diretor do Indi, João 
Paulo Braga, diz que o crescimento em 
Minas Gerais, mostrado pela Pesquisa 

Farmacêuticas investem mais de

R$ 1,4 bilhão
e transformam Pouso Alegre em 
polo do setor  
Até 2021 serão 2 mil novos empregos gerados 
apenas pelas indústrias farmacêuticas.
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Industrial Anual do IBGE, supera todas 
as unidades da federação pesquisadas, 
incluindo São Paulo, maior produtor 
nacional. “A depender dos investimentos 
em curso e das ações do Indi, a expansão 
da indústria farmacêutica no estado 
deve se intensif icar e a projeção é que o 
faturamento triplique no horizonte dos 
próximos cinco anos”.

A previsão do Indi é que o faturamento 
anual passe dos R$ 3,18 bilhões, em 2018 
para R$ 9 bilhões nos próximos cinco 
anos. Maior parte dessa receita sairá de 
Pouso Alegre já que, apenas a Cimed, 

que tem sede industrial no município, 
espera faturar R$ 2 bilhões, em 2020, e 
está com expectativas ainda mais altas 
a partir de 2021, quando a nova fábrica 
entrará em operação.

De todos os investimentos anunciados 
nesses últimos anos para cinco cidades 
mineiras, Pouso Alegre concentra mais 
que o dobro das demais juntas. Os 
outros quatro municípios de Minas que 
recebem aportes do setor são Montes 
Claros, Nova Lima, Poços de Caldas e 
Varginha.

AS FARMACÊUTICAS
Pouso Alegre abriga atualmente 
gigantes como: Cimed, ACG, União 
Química, Sanobiol (do grupo Cristália), 
Supera RX Medicamentos. Todas essas 
empresas estão fazendo e/ou fizeram 
grandes investimentos recentes na 
cidade. Ainda tem a Biolab e Cimed 
construindo novos complexos industriais 
no município.

BIOLAB

CIMED

ACG

SANOBIOL

UNIÃO
QUÍMICA

SUPERA RX

O FATOR POUSO ALEGRE
O diferencial logístico - considerando a 
proximidade com os grandes mercados do 
país, principalmente São Paulo - impulsiona 
a indústria farmacêutica em Pouso Alegre. 
Além da infraestrutura, disponibilidade de 
energia elétrica, escolas, creches, hospitais 
e a presença de instituições de ensino que 
formam a mão de obra especializada para 
atender às necessidades do mercado.

R$ 450 milhões 
Empregos: 800
inauguração em 2021

R$ 400 milhões 
Empregos: 500
Inauguração de nova fábrica em 2021

R$ 350 milhões
Empregos: 200
Inaugurada em 2019

R$ 200 milhões
Empregos: 140
Em implantação de CD

R$ 40 milhões
Empregos: 300
Em implantação de CD, Gráfica e 
ampliação - Inaugurados em 2018.

R$ 3 milhões
Empregos: 30
Em implantação de CD - Inaugurado 
em 2019

TOTAL: R$1 bilhão e 443 milhões 
Empregos Diretos: 1.970 

Fonte: Prefeitura, Indi e farmacêuticas
1

2

3

4
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POLO FARMACÊUTICO
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A farmacêutica nacional Biolab está 
investindo R$ 450 milhões na construção 
de seu complexo industrial, em Pouso 
Alegre. Segundo o presidente do grupo, 
Cleiton de Castro Marques, o complexo 
será a maior da Biolab.

A empresa adquiriu uma área de 500 mil 
m², às margens da Fernão Dias, onde vai 
instalar sua fábrica e também trará seu 
Centro de Distribuição. O complexo será 
construído segundo as mais modernas 
práticas sustentáveis e de biossegurança 

e infraestrutura para a fabricação de 
medicamentos. A indústria deverá entrar 
em operação até 2021, gerando 800 
empregos diretos.

O complexo terá certificação para 
exportação para as mais exigentes 
regiões do mundo, como América do 
Norte (FDA) e Europa (EMA). Com o 
complexo industrial de Pouso Alegre, a 
Biolab multiplica por 4 sua capacidade de 
fabricação, chegando a 500 milhões de 
unidades/ano.

Biolab
constrói sua maior
planta industrial
em Pouso Alegre
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Em 2019, a multinacional farmacêutica 
ACG iniciou as suas operações em Pouso 
Alegre. O investimento foi da ordem de 
R$ 350 milhões na construção da fábrica. 
Cerca de 200 pessoas foram contratadas 
para as linhas de produção, que estão 
em funcionamento. Até o ano que vem, 
mais 100 empregos diretos devem 
ser gerados. Sem contar os empregos 
indiretos criados nas áreas de logística, 
segurança e limpeza.

Em Pouso Alegre, a ACG produz cápsulas 
gelatinosas vazias que são fornecidas 
para a indústria farmacêutica para 
o enchimento com medicamentos, 
suplementos alimentares, nutrição, entre 
outros.

A ACG é de origem indiana, que 
no decorrer dos anos se tornou 
uma empresa global. A fábrica em 
Pouso Alegre foi a primeira unidade 
greenf ield, ou seja, construída do zero 
fora da Índia. O diretor de Operações 
da multinacional, Fernando Teixeira, 
conta que essa unidade foi projetada 
para atender o mercado brasileiro e 
exportar para outros países, o que já 
vem acontecendo.

“A nossa planta foi dimensionada 
para o atendimento nacional, latino-
americano, também norte-americano 
e alguns países da África”, explica o 
executivo da ACG.

ACG:
a Gigante Indiana
ACG irá dobrar investimentos em Pouso Alegre para atender América 
Latina, EUA e África. Diretor de multinacional de origem indiana 
afi rma que outros negócios do grupo poderão vir para a cidade nos 
próximos anos.

POLO FARMACÊUTICO
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Só no Brasil, a ACG atende mais de 20 
farmacêuticas, incluindo todas as que 
estão instaladas no Sul de Minas e que 
utilizam cápsulas para seus compostos.

“Hoje, a fábrica que está em Pouso Alegre 
é uma das maiores e mais tecnológica 
do mundo. A ACG é a única empresa 
mundial capaz de atender a indústria 
farmacêutica de A até Z”, afirma o diretor.

Meta é dobrar investimentos 
nos próximos anos

A ACG está instalada numa área de 15 mil 
m², no bairro Limeira, próximo a Fernão 
Dias. Esta é apenas a primeira fase do 
projeto da empresa, que não informa qual 
a capacidade de produção, por questão 
estratégica de mercado. O diretor afirma 
que o grupo irá dobrar os investimentos 
na planta, chegando a um total de 500 
empregos diretos nas linhas de produção.

“Essa fábrica foi uma concepção modular. 
Hoje, nós estamos com nossa capacidade 
de 10 linhas, e a ideia é dobrar essa 
capacidade. Todo o projeto foi feito para 
dobrar em alguns anos. E também trazer 
outros segmentos do negócio da ACG, se 
possível, aqui para Pouso Alegre”, conta 
Fernando Teixeira.

Segundo o diretor, ainda não é possível 
dizer quando começam os novos 
investimentos. “Existem sim planos de 
investimento futuro, tanto na parte 
financeira, que poderá até dobrar os 
investimentos, quanto na questão de 
empregabilidade, que envolve contratar 
novos colaboradores. Nós pretendemos 
ter mais de 500 pessoas trabalhando 
com a gente nos próximos anos”, antecipa 
o executivo.

POLO FARMACÊUTICO



13www.terradomandu.com.br

Por que Pouso Alegre?

Fernando Teixeira explica os motivos 
que levaram a ACG escolher Pouso 
Alegre para a instalação de sua fábrica: 
localização estratégica, atratividade 
da indústria farmacêutica, clientes 
instalados na região, oferta de mão de 
obra qualificada e ainda incentivos fiscais 
dos governos estadual e municipal.

Além de possuir um parque industrial 
farmacêutico forte, Pouso Alegre fica, 

praticamente, no centro das demais indústrias 
do setor. A cidade também é um centro 
estratégico para deslocamento da produção: 
“Está próxima do Porto de Santos, perto 
do Aeroporto de Guarulhos e também do 
Aeroporto de Campinas, que são internacionais 
de carga. Então, tem aí o approach logístico. 
Adicional a isso, a gente tem uma mão de 
obra bastante qualificada aqui na região, isso 
ajudou bastante”, finaliza.

Funcionário viaja 140 km 
todos os dias para trabalhar 
em Pouso Alegre

Como contamos em outras matérias 
aqui nesta revista especial, a chegada 
de novas empresas tem atraído pessoas 
de outras cidades, que vem para Pouso 
Alegre em busca de emprego e aqui 
estabelecem moradia.

O caso de Tiago Omena Ramos, de 40 
anos, é um meio termo nesse sentido. 
Ele é casado e tem um filho ainda 
criança. Tiago é técnico em segurança 
do trabalho e estava desempregado até 
surgir a oportunidade na ACG. Ele foi 
contratado para chefiar a equipe que 
garante as normas de segurança em 
toda a unidade.

Ele é de Itapeva, cidade a 70 km 
do local de trabalho. Por enquanto, 
o técnico de segurança está ‘num 
bate e volta’ todos os dias. “Mas eu 
tenho pretensões futuras de ter uma 
residência fixa aqui em Pouso Alegre, 
mas preciso convencer a família. Por 
mim, eu já estaria aqui”, conta o 
funcionário.

POLO FARMACÊUTICO



14 www.terradomandu.com.br

Diretor Executivo Amaraí Furtado

POLO FARMACÊUTICO
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O Grupo farmacêutico Cimed cresce em 
ritmo acelerado de mais de 20% ao ano. 
Hoje, a companhia é a quarta farmacêutica 
do Brasil, em números de produção. Para 
suportar esse crescimento, a empresa 
faz novos investimentos e a cidade que 
recebe esses aportes é Pouso Alegre, onde 
está localizado o complexo industrial da 
farmacêutica. Com 2.300 funcionários, 
a Cimed é a maior empregadora do 
município, no setor privado. Sendo que 
33,5% dos funcionários são pessoas com 
nível superior de escolaridade.

Entre 2018 e 2020, o investimento projetado 
pelo grupo será de R$ 400 milhões, 
somente em Pouso Alegre. O diretor 
executivo industrial, Amaraí Furtado, conta 
que R$ 130 milhões estão sendo investidos 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D), R$ 
70 milhões foram em estrutura do atual 
parque industrial e o maior investimento de 
R$ 200 milhões será na construção da nova 
fábrica.

“Nós temos um desafi o importante que é 
o faturamento de R$ 2 bilhões, em 2020. 

Nós faturamos R$ 1 bilhão em 2017. Então, 
vamos dobrar a companhia em três anos”, 
afi rma Amaraí Furtado.

Em 2019 e 2020, a Cimed irá produzir 400 
milhões de unidades de produtos, contra 
370 milhões em 2018. “Tivemos que fazer 
uma série de investimentos na planta 
atual para suportar o crescimento de 
produção. Porque a nova fábrica fi ca 
pronta para utilização em 2021”, explica o 
executivo.

O complexo industrial do Grupo 
Cimed de Pouso Alegre tem as linhas 
de medicamentos, de suplementos e 
vitaminas, e a linha de higiene e beleza. 
Marcas que são destaque no mercado são 
Cimegripe, Lavitan e Dermafeme. 

O diretor executivo afi rma que o mercado 
de genéricos é estratégico para a Cimed, 
com forte investimento nessa categoria. “A 
divisão de genéricos é a que mais cresce 
no Brasil e na Cimed não é diferente, sua 
participação no faturamento do grupo 
vem aumentando signifi cativamente”.

Cimed investe
R$ 400 milhões 

em Pouso Alegre e espera 
faturar R$ 2 bilhões no  próximo 

ano
São 2.300 funcionários, sendo 33,5% deles com nível superior. 
Nova fábrica já está em construção no município e vai gerar 

mais 500 empregos diretos.

POLO FARMACÊUTICO



16 www.terradomandu.com.br

Nova fábrica de R$ 200 
milhões e 500 empregos 
diretos
As obras da nova fábrica do Grupo 
Cimed, em Pouso Alegre, tiveram 
início no segundo semestre de 2019. A 
unidade está sendo construída numa 
área de 283 mil m², mais que o dobro 
da área do atual parque industrial. O 
terreno fica às margens da Fernão 
Dias, onde funcionou a empresa 
Locomotiva.

Dos R$ 200 milhões investidos na 
construção, R$ 100 milhões vieram 
através de financiamento junto ao 
BNDES e a outra metade são recursos 
próprios do Grupo Cimed. A previsão 
é que essa nova unidade fique pronta 
no fim de 2020, para entrar em 
operação no ano seguinte, gerando 
500 empregos diretos.

“A opção por ampliar é porque nós 
temos uma demanda reprimida. 
Necessitamos ter uma nova estrutura 
para comportar o crescimento que 
nós tivemos nos últimos períodos; e 
também o investimento que fizemos 
em P&D, que vai transformar em 
necessidade produtiva. Por isso, 
nós optamos por construir outra 
unidade,” conta o diretor executivo.

A nova fábrica será destinada, 
exclusivamente, à produção de 
medicamentos sólidos, que são 
cápsulas e comprimidos simples e 
revestidos. “Nessa ‘etapa 1’ vamos 
sair de uma capacidade produtiva,  
hoje de 26 milhões de unidades 
sólidas ao mês e passar para 40 
milhões de unidades sólidas ao mês, 
com a possibilidade de ampliação 
da produção  para 60 milhões 
unidades”, aponta Amaraí Furtado.

Foto: Lucas Soares/G1

Foto: Lucas Soares/G1

POLO FARMACÊUTICO
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Além da fábrica, áreas de suporte ao 
negócio vão se instalar no local, como 
administrativo, laboratório de controle de 
qualidade e manutenção industrial. Terá 
ainda uma segunda unidade da Associação 
Educacional Claudia Marques, com 160 
vagas para crianças de 0 a 3 anos, para as 
mães que vão trabalhar na unidade. No 
complexo 1, já são 120 vagas para os filhos 
de funcionárias.

Mesmo depois de inaugurar sua nova 
fábrica, a Cimed manterá a unidade 
atual ativa, com foco nas demais linhas 
de produtos, medicamentos isentos de 
prescrição, vitaminas, produtos de higiene, 
beleza e nutrição.

20 anos de Pouso Alegre
A Cimed inaugurou sua primeira unidade 
em Pouso Alegre no ano de 1999, há 
exatos 20 anos. “Enquanto as companhias 
estavam saindo de Minas Gerais, a Cimed 
veio para o estado. A empresa sempre 
acreditou no estado e na região do Sul 
de Minas, especificamente. Nós estamos 
numa posição geográfica estratégica,” 
relata o diretor executivo industrial. 
Segundo Amaraí Furtado, o maior mercado 
da farmacêutica é o Sudeste e o Sul do 
Brasil.

Outro fator importante em Pouso Alegre, 
diz Amaraí, é a mão de obra qualificada 
na região, que é muito importante para 
a indústria farmacêutica. São diversas 
faculdades públicas e particulares, nas 
proximidades, que garantem a presença 
dessa mão de obra diferenciada. 

Amaraí acrescenta que essas são as 
características básicas que fizeram a Cimed 
vir para Pouso Alegre, permanecer e investir 
em seus negócios por aqui.

“E o que é importante: a gente traz para 
cá, empresas de suporte. Por exemplo, a 
ACG [multinacional indiana fabricante de 
cápsulas] foi implantada aqui em virtude 
de nós termos essa alta demanda de 
cápsulas. Nós temos também as empresas 
de segurança e diversos parceiros que 
vieram para a região, baseados nesta 
demanda do polo farmacêutico”, destaca.

O diretor executivo ainda comenta que a 
empresa tem um bom relacionamento 
com o estado e com o município, e 
recebe incentivos fiscais, mas pondera: 
“Acreditamos que Minas pode evoluir 
nesse sentido, porque há estados onde o 
incentivo é muito maior do que em Minas”.

POLO FARMACÊUTICO
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Setor de serviços é o que 
mais gera emprego e renda 
em Pouso Alegre

Todos os dias, milhares de pessoas 
de outras cidades do Sul de Minas 
vêm a Pouso Alegre em busca de 
uma variedade de atendimentos. 
Segundo informações da prefeitura e 
da Associação do Comércio e Indústria, 
Pouso Alegre é referência para, pelo 
menos, 50 cidades da região. São pessoas 
que buscam atendimento em hospitais 
e clínicas; estudam em universidades 
e faculdades; utilizam os serviços 
de instituições fi nanceiras, hotéis e 
transportes.

O setor de serviço é o que mais gera 
emprego e renda no município - 
considerando também o comércio, de 
acordo com o recorte feito pelo IBGE, 
no levantamento do PIB. Em 2010, o 
segmento respondia por R$ 1,5 bilhão, 
do PIB local. Em 2016, o setor gerou uma 
riqueza de R$ 3,6 bilhões, um avanço de 
mais de 130% em seis anos.

Para a economista, Nayla Costa, isso faz 
parte de um círculo virtuoso, onde a 
cidade atrai indústrias, que atrai gente 
em busca de emprego, que faz aumentar 
a demanda de serviços, que por sua vez 
atrai novas empresas deste segmento.

A força do setor de

SERVIÇOS

SERVIÇOS
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Investimentos em educação

Grupos educacionais do Brasil têm 
voltado sua atenção para Pouso Alegre 
e criado polos ou campi na cidade.

 O Centro Universitário Una inaugurou 
seu campus em 2017, com 5 cursos de 
graduação. Em 2019 já são 18 cursos, 
e o grupo educacional já investe na 
construção de um novo campus. A 
previsão é que o empreendimento 
seja inaugurado no início de 2020. 
O Centro Universitário emprega 
hoje 150 pessoas, entre professores e 
administrativo.

O diretor da unidade, Wilfred 
Sacramento, explica que a escolha 
por Pouso Alegre, para abrir um novo 
campus, foi feita após pesquisa de 
uma consultoria especializada.

“Nós fi zemos uma pesquisa buscando 
entender quais eram as cidades de 
Minas Gerais capazes de receber 
um investimento da nossa marca. E 
Pouso Alegre foi uma das primeiras, 
justamente pela questão do PIB, 
identifi cação da cidade não só com a 
área de indústria e agropecuária, mas 
também com a área de serviços, e por 
ser um polo regional”, conta Wilfred.

Confi ra a entrevista completa no
terradomandu.com.br

SERVIÇOS
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Pouso Alegre abriga dezenas de clínicas 
particulares e três hospitais. O principal 
equipamento de saúde na cidade é o 
Hospital das Clínicas Samuel Libânio 
(HCSL), que é referência em atendimento 
pelo SUS em todo o Sul de Minas, além 
dos serviços especializados.

O hospital está inserido na rede de 
urgência e emergência, como Hospital 
Polivalente. Atualmente, o HCSL atende 
a 153 municípios com uma população 
estimada em 3 milhões habitantes. 
Apenas pelo pronto socorro do hospital 
passaram cerca de 90 mil pessoas em 
2018.

O HCSL faz parte da Fundação de 
Ensino Superior do Vale do Sapucaí, 
que é mantenedora também de uma 
universidade e dois colégios. A FUVS 
emprega cerca de 2.300 pessoas 
em todas suas instituições e forma 
estudantes de vários cantos do Brasil.

O Conselho Diretor da fundação, 
formado por José Walter da Mota 
Matos, Eliéser Castro e Paiva, e Lucas 
Silveira, (presidente, vice-presidente e 
conselheiro, respectivamente), destacam 
a importância da instituição, que 
mantém serviços importantes nas áreas 
de saúde e educação.

HCSL É
REFERÊNCIA
para 153 cidades da região
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“Cuidamos da vida de milhares de 
pessoas, não só de Pouso Alegre, mas de 
todo o Sul de Minas e de outros estados. 
Seriedade, compromisso, união e foco 
são determinantes na gestão, para que 
possamos colocar a frente essa entidade 
que representa grande parte do povo 
de nossa querida cidade. Sou muito 
orgulhoso de comandar a segunda maior 
empregadora da cidade”, diz José Walter 
da Mota Matos - presidente da FUVS

Diante da crise financeira que a instituição 
atravessa, com atrasos nos repasses 
de verba do governo do estado, o vice-
presidente, Eliéser Castro e Paiva, afirma 
que a meta é tirar a FUVS do vermelho. 
“Estamos cortando gastos e custos para 

juntos reerguermos as nossas unidades 
e a Fundação. A tarefa não é fácil, mas 
temos uma equipe espetacular, que faz 
realmente a diferença”, diz Eliéser.

Para o conselheiro Lucas Silveira, é um 
orgulho fazer parte da direção da FUVS e é 
uma oportunidade de entrar para a história 
da instituição. “Aqui é meu segundo 
lar. Todos os dias trabalho com alegria, 
entusiasmo, compromisso e dedicação, 
para junto com meus amigos de Conselho 
e direção executiva trazermos de volta 
os bons tempos da Fundação. A batalha 
não é fácil, mas também não é impossível, 
com a ajuda de todos os colaboradores 
estamos conseguindo vencer os 
obstáculos”, afirma o conselheiro

SERVIÇOS
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Pouso Alegre é hoje a maior economia do Sul 
de Minas. Nos últimos anos, a cidade deu um 
salto de crescimento. Mesmo no período de crise 
iniciado em 2014, e que o Brasil ainda atravessa, 
os dados econômicos do município continuaram 
avançando. O Produto Interno Bruto (PIB), que 
é a soma de todas as riquezas produzidas no 
município, subiu quase 120% entre 2010 e 2016, 
ano do último índice divulgado pelo IBGE.

No início desta década, Pouso Alegre tinha um 
PIB de R$ 3 bilhões e 123 milhões e ainda aparecia 
como a terceira economia do Sul de Minas, atrás 
de Varginha e Poços de Caldas. O ano da virada 
foi 2015, quando o PIB de Pouso Alegre chegou 
a R$6,55 bilhões, aparecendo, pela primeira vez, 
como o maior da região.

O crescimento diante
da crise nacional
Nos dados referentes a 2016, no ápice da crise 
econômica nacional, o PIB do município subiu 
mais um pouco, fechando em R$ 6,8 bilhões.

Enquanto o Brasil vivia um momento de 
recessão em sua economia, com o PIB nacional 
chegando a recuar -3,8%, em 2015, e -3,6%, 
em 2016, a economia de Pouso Alegre ainda 
avançava. Em 2015, a soma de todas as riquezas 
produzidas naquele mesmo ano pelos pouso-
alegrenses registrou um avanço de 10,6%. Já em 
2016, o crescimento foi menor em relação ao ano 
anterior, mas foi positivo em 5%.

PIB aumenta
120% em
seis anos

Gráfico mostra 
evolução da economia 
de Pouso Alegre entre 
2010 e 2016.
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Em Minas, Pouso Alegre ocupa a 11ª posição no 
ranking das maiores economias, entre os 853 
municípios. Para especialistas, era questão de 
tempo para confirmar a cidade como a principal 
economia regional.

Para a economista Nayla Daniella da Costa, do 
Centro Universitário UNA, um conjunto de fatores 
contribui para o crescimento da economia local.

“Existem as ações do governo, para atrair esses 
novos investidores para Pouso Alegre; além da 
posição geográfica estratégica, próxima dos 
grandes centros consumidores do Brasil, que é 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, 
esse conjunto de fatores e atrações faz com que 
outros investidores tenham esse olhar para Pouso 
Alegre”, comenta a economista.

Realmente, o município Sul Mineiro encontra-
se numa posição privilegiada. A cidade está no 
entroncamento da BR-381 (Rodovia Fernão Dias) 
com a BR-459, a 200 km de São Paulo, 373 km 
do Rio de Janeiro e 395 km de Belo Horizonte, 
considerados os eixos econômicos mais 
importantes do país. 

Nayla ainda cita que notícias com dados e ranking 
do posicionamento da cidade também são 
utilizados pelas empresas, como termômetro de 
onde fazer novos investimentos.

No mais recente ranking da revista Exame, 
especialista em economia e negócios, Pouso 
Alegre apareceu na 29ª posição entre as 
100 melhores cidades do país para se fazer 
investimentos. Em Minas, Pouso Alegre ficou 
em 2º lugar, atrás apenas da capital do estado, 
Belo Horizonte. Nesse ranking são analisados 42 
indicadores socioeconômicos e de infraestrutura.

“Todas estas notícias, todo este cenário, faz com 
que Pouso Alegre esteja neste momento de 
crescimento, mesmo em meio à crise que a gente 
já vive”, finaliza a economista.

PIB de Pouso Alegre
e de cidades 
circunvizinhas no ano
de 2016.
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Segundo a Associação do Comércio e 
Indústria de Pouso Alegre (Acipa) houve 
um crescimento nas vendas em todas 
as datas comemorativas do primeiro 
semestre de 2019, em relação aos anos 
anteriores.

O presidente da Acipa, Filipe Vargas, 
diz que a melhora tem a ver com as 
promoções e sorteios de prêmios. E a 
expectativa é que as vendas de agosto 
a dezembro superem o mesmo período 
de 2018 em cerca de 12%.

“Todas as ações da Acipa têm como 
foco o desenvolvimento das empresas 
associadas e geração de excelentes 
oportunidades de negócios. Com a 
cidade em constante desenvolvimento, 
os comerciantes estão otimistas e 
atentos das tendências do mercado”, 
af irma.

Novas ferramentas de gestão e de 
vendas estão sendo desenvolvidas 
pela Acipa, que tem 1.612 empresas 
associadas, de todos os setores da 
economia.

Aplicativo para 
consumidores

A Acipa desenvolve um aplicativo 
gratuito com informações 
para ajudar comerciantes e 
consumidores de Pouso Alegre. 
A ferramenta reunirá um guia 
comercial, dividido em várias 
categorias. Também será possível 
acessar a central de notícias, 
campanhas e eventos da 
instituição. “Além de automatizar 
o sorteio de prêmios de algumas 
campanhas promocionais”, 
conta Filipe.

Comércio online

Para acompanhar o 
crescimento das vendas online, 
a Acipa também elabora 
uma plataforma de vendas 
online para seus associados. A 
ferramenta já tem até nome. 
Será “mandubai.com”, onde 
consumidores de qualquer parte 
poderão adquirir produtos das 
lojas de Pouso Alegre.

Presidente
da Acipa,
Filipe Vargas
aponta
melhoras
no comércio de
Pouso Alegre
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Mais de 
4 mil vagas
criadas em menos de 3 anos

Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED) mostram que Pouso Alegre é 
a cidade que mais se destaca na criação 
de novos postos de trabalho com 
carteira assinada no Sul de Minas. De 
janeiro de 2017 a agosto de 2019, entre 
as pessoas que foram demitidas e as 
novas contratações, Pouso Alegre fi cou 
com saldo positivo de 4.148 novas vagas 
de emprego criadas.

Os números de Pouso Alegre são três 
vezes maiores do que os dados das 
outras cinco cidades mais populosas 
da região somados juntos. Poços de 
Caldas, que ainda é a maior cidade em 
termos populacionais, criou 499 vagas no 
período; Varginha teve saldo positivo de 
1.170 empregos; em Passos, descontadas 
as demissões e admissões, o saldo fi cou 
+132; Lavras criou 419 novos postos de 
trabalho; já Itajubá fi cou com saldo 
negativo perto de mil, com -891 vagas.

EMPREGO
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6ª de Minas

Atualmente, Pouso Alegre é a sexta 
cidade que mais gera emprego em 
Minas Gerais. No acumulado dos últimos 
12 meses, o município teve saldo positivo 
na criação de pouco mais de dois mil 
empregos e ocupa a sexta colocação 
no estado, atrás de Belo Horizonte, 
Contagem, Juiz de Fora, Nova Lima e 
Uberlândia.

Para o secretário de Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Dino 
Francescato, os dados apresentados 
pelo CAGED não ocorrem por acaso. 
Francescato explica que a evolução 
de empregos na cidade se dá por 
uma série de fatores combinados que 
impulsionam o mercado de trabalho

“A posição geográfi ca e a logística 
são pontos favoráveis, mas o que 
realmente tem alavancado a vinda 
de novos investimentos para a cidade 
é a mudança de perspectiva com 
relação ao tratamento dispensado a 
quem quer investir aqui. Hoje temos 

procurado atender a todos os grupos 
empresariais que chegam, mostrando 
que o município tem mão de obra 
qualifi cada e uma excelente estrutura 
urbana, com oferta de universidades, 
unidades de saúde especializadas e 
toda a rede de serviços encontrada 
em grandes centros urbanos”, afi rma o 
secretário.

Mais empregos nos
próximos anos

A expectativa é que o início das operações 
de indústrias, em fase de implantação 
ou ampliação, irá alavancar ainda mais 
o mercado de trabalho nos próximos 
meses, com a criação de centenas de 
empregos.

“Já com os cargos defi nidos, esses 
postos de trabalho terão um efeito de 
crescimento efetivo na cidade. São 
empregos de qualidade, de pessoas 
que virão para cá e vão absorver mão 
de obra, à medida em que adotarem a 
cidade como moradia”, diz Francescato.

EMPREGO

Secretário de Desenvolvimento Econômico - Dino Francescato
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Unilever traz linha 
Hellmann´s
de volta e atrai novas empresas

Nesses últimos dois anos, grandes 
empresas dos ramos de alimentação, 
logística e farmacêutico, anunciaram a 
vinda para Pouso Alegre ou ampliação de 
suas unidades.

Em 2019 foi um ano importante, que 
marcou o retorno de toda a linha de 
produtos Hellmann´s e Arisco, da Unilever, 
para Pouso Alegre. A multinacional tinha 
transferido essa produção para Goiás, em 
2006.

O investimento para ampliação da 
fábrica na cidade é de R$ 127 milhões. 
As operações começam neste segundo 
semestre de 2019, com geração de 200 
empregos diretos e 150 indiretos.

Já para 2020, o incremento de 
faturamento da empresa vai ser na 

ordem de R$ 1 bilhão adicionais ao que 
a multinacional já fatura na fábrica 
atualmente, que gira em torno de R$ 500 
milhões.

Além da fábrica, a Unilever mantém em 
Pouso Alegre um dos seus principais 
Centros de Distribuição do Brasil, 
inaugurado em 2013, às margens da 
Fernão Dias, e que é operado pela DHL.

A multinacional Amcor está de volta 
a Pouso Alegre com sua linha de 
embalagens para alimentos. A fábrica vai 
atender às linhas de maionese, ketchup e 
sopas da Unilever, que também retornam 
ao Sul de Minas. A Amcor gerou cerca 
de 100 empregos diretos e indiretos. A 
empresa não informou o valor que está 
sendo investido na cidade.

EMPREGO
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Trabalham
resultado

A Câmara de Pouso Alegre

pra você!

e o que os VEREADORES aprovam
se transforma em

Trabalha
resultado

Canal digital 18.2

da sua cidade passa por aqui!
O Desenvol vimento

171 anos
Pouso Alegre
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Pouso Alegre vem se destacando no Sul 
de Minas como a cidade que mais gera 
empregos e, consequentemente, mais 
recebe novos moradores. Um estudo 
divulgado recentemente mostra que o 
crescimento será ainda mais acelerado 
nos próximos anos. O número de 
habitantes poderá chegar aos 280 mil 
em 20 anos.

O estudo foi elaborado por técnicos da 
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 
e faz parte do novo Plano Diretor, que 
aponta como e para onde a cidade vai 
crescer nas próximas duas décadas, 
quais as áreas serão residenciais, 
comerciais e industriais. Além dos 
espaços de preservação ambiental e 
zona rural.

Números atuais
Em nove anos, a população de Pouso 
Alegre aumentou em mais 20.122 
novos moradores e alcançou os 150.737 
habitantes, segundo a estimativa 
populacional divulgada em agosto 
pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE). No último censo 
realizado em 2010, eram 130.615 pessoas 
na Terra do Mandu.

Os dados divulgados pelo órgão 
de estatísticas do governo federal 
confi rmam o que a gente vê quando 
dá uma volta pela cidade. Um número 
cada vez maior de carros e pessoas pelas 
ruas, o surgimento de novos bairros e a 
construção de edif ícios.

“E o bom de Pouso Alegre é que ela tem 
espaço para fazer essa expansão, para 
comportar esse aumento da população”, 
ressalta a economista, Nayla Daniella 
Costa.

A economista explica que o crescimento 
populacional é refl exo da chegada de 
novas empresas que giram a roda da 
economia.

“Quando chegam as novas empresas, 
a população aumenta porque vêm 
famílias, as pessoas fi cam interessadas 
pelo crescimento e pelas oportunidades 
de emprego, e se mudam para Pouso 
Alegre. Isso também aumenta a 
demanda de serviços e comércio da 
cidade”, afi rma Nayla.

A economista lembra que todo esse 
crescimento do PIB e populacional 
deve ser seguido por desenvolvimento 
da cidade. O que signifi ca que o 
poder público precisa fi car atento às 
necessidades da população. 

“O grande desafi o do poder público é de 
analisar as possibilidades de expansão 
e auxiliar em prol da sociedade. 
Verifi car onde é necessária uma 
infraestrutura melhor, pavimentação, 
saneamento básico, novas escolas e 
creches e equipamentos de lazer. São 
alguns pontos de onde o governo vai 
ter que tomar as atitudes para que 
Pouso Alegre consiga crescer com 
desenvolvimento”, diz Nayla Costa.

Pouso Alegre
poderá chegar
280 mil
habitantes
em 20 anos
A cidade ganhou 20 mil novos 
moradores nos últimos nove 
anos, diz IBGE 

CIDADE QUE MAIS CRESCE
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CIDADE QUE MAIS CRESCE
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Não é dif ícil encontrar 
pessoas que se mudaram 
para Pouso Alegre nos 
últimos anos. Esses 
novos moradores estão 
nas fábricas, faculdades, 
escritórios e comércio.

O engenheiro agrônomo 
Adriano Bona e a médica 
veterinária Tânia Bona 
vieram de Curitiba para a 
Terra do Mandu, em 2015. 
Apesar de morar na época 
em uma das cidades 
modelo do país, Adriano 
recebeu uma proposta de 
emprego em um grupo 
do setor do agronegócio, 
em Pouso Alegre que, 
naquele momento, iria 
garantir maior qualidade 
de vida para ele, a esposa 
e o f ilho do casal, que 
estava com seis meses. 
Adriano trabalhava numa 
empresa do Rio Grande 
do Sul e viajava muito, 
f icando longe da família 
durante a semana.

“Depois que ele recebeu 
a proposta, viemos 
conhecer a cidade e logo 
mudamos para cá”, conta 
Tânia, que nos primeiros 
meses na nova morada 
ficou cuidando do filho e 
se ambientando.

Mas ela não imaginava 
que em pouco tempo, 
também entraria no 
mercado de trabalho da 
cidade mineira. O filho 
Bernardo foi matriculado 
em uma escolinha e a 
mãe passou a trabalhar 
numa importadora 
de medicamentos 
veterinários. Um 
ano depois, Tânia foi 
contratada por uma 
faculdade para dar aulas 
no curso de medicina 
veterinária e em outros 
cursos da área da 
saúde, em que ela tem 
especialização.

Famílias se mudam
para Pouso Alegre
em busca de 
qualidade
de vida

CIDADE QUE MAIS CRESCE
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Apesar de ter achado muito complexo 
os primeiros meses na nova cidade, 
sem parques, sem acessibilidade para 
passear com o fi lho pequeno no carrinho, 
a professora diz que hoje já estão 
adaptados. em Pouso Alegre

Com o fi lho na escola, o casal teve mais 
tempo para conhecer a cidade e aos 
poucos perceberam que tanto os pouso-
alegrenses, quanto os novos moradores, 
vindos de outras cidades, são acolhedores.

“A gente viu que, na verdade, a maior 
distração, a parte social, acaba fi cando 

mais em fazer eventos um na casa do 
outro. Algo mais familiar do que local 
mesmo para sair. Eu falo que foi nosso 
divisor de águas”, resume Tânia.

A economista Nayla, ouvida aqui nesta 
revista, é outro caso de quem veio para 
Pouso Alegre há pouco tempo. Hoje 
professora em uma faculdade, Nayla 
veio de Cuiabá (MT), com o marido, que 
foi transferido para a fábrica da Rexam, 
de Pouso Alegre. Ele e outros colegas 
vieram para o Sul de Minas, depois que 
a empresa encerrou as atividades na 
unidade da antiga cidade.

CIDADE QUE MAIS CRESCE

Foto: Família Bona - Arquivo pessoal
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Em apenas três anos, 479 prédios 
foram construídos ou estão em fase 
de construção em Pouso Alegre, sem 
contar as licenças para ampliações 
e legalizações que, somando tudo, 
chegam a 819 projetos de construção 
vertical multifamiliar aprovados na 
prefeitura. No Sul de Minas, a cidade se 
destacou, tendo mais edif ícios erguidos 
nesses últimos anos do que Poços de 
Caldas e Varginha juntas.

A verticalização de Pouso Alegre está 
ligada ao aumento da população. Entre 
2010 e 2019 são 20 mil novos moradores 
na cidade, de acordo com o IBGE. “Hoje 
com o preço do terreno aumentando, 
a pessoa vai encontrar um mais em 
conta apenas nos loteamentos mais 
afastados do centro. Então, ele morando 
numa região mais verticalizada, ele 
tem condições de morar numa área 
de interesse maior, perto do trabalho 
e em condições melhores”, afi rma o 
superintendente de projetos especiais da 
prefeitura, José Carlos Costa.

De acordo com empresários do setor 
imobiliário, a verticalização era apenas 

Em apenas três anos,
quase 500 prédios 
são construídos em Pouso Alegre
Segundo especialistas, a verticalização já é uma realidade e 
está ligada ao crescimento da cidade, aos valores mais altos 
dos terrenos para construção de casas, à praticidade e à 
segurança. Estão sendo erguidos edifícios com apartamentos 
que se encaixam no Minha Casa, Minha Vida, e também 
imóveis de luxo, com até quatro suítes.

uma tendência para a cidade. Hoje, esse 
segmento virou realidade. A modalidade 
que mais cresce é de prédios com 
apartamentos que se encaixam no 
programa Minha Casa, Minha Vida. 
Atualmente, existem pelo menos 15 
condomínios desse tipo construídos ou 
em construção em Pouso Alegre.

O delegado do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis (Creci) de Pouso 
Alegre, José Tadeu Pereira de Carvalho, 
afi rma que a verticalização veio em um 
momento muito bom para poder baixar 
custos dos imóveis. “A verticalização 
ocorreu em razão mais dos altos valores 
dos terrenos.  Então, num imóvel que a 
pessoa fazia duas casas, passou a fazer 
seis apartamentos”.

Tadeu lembra que o valor mais baixo é 
necessário para a construtora conseguir 
vender o imóvel pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida, que tem limite de R$ 
170 mil. “E aí os apartamentos passaram 
ser uma boa opção de imóveis bem mais 
baratos. Tem construtoras vendendo 
apartamento por até R$ 130 mil, muito 
abaixo do valor estipulado pelo governo”, 

VERTICALIZAÇÃO
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Edifícios alto padrão

Pela cidade também surgem os edifícios 
de alto padrão, com apartamentos de mais 
300 m², com direito a cobertura duplex 
no 27º andar. As construtoras Sotegel e 
Sime atuam nesse segmento e ambas têm 
projetos em andamento em Pouso Alegre. 

O representante do Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis garante que 
a procura pelos apartamentos de luxo, 
com três suítes e três vagas na garagem, 
também é um segmento que só vai 
aumentar em Pouso Alegre. Nesse caso, 
eles servem as pessoas que procuram 
praticidade e segurança. E tem ainda a 
redução de custos, se comparado com 
a manutenção de uma casa grande, 
mesmo pagando um valor significativo de 
condomínio.

“No apartamento você tem manutenção 
em comum, e ainda tem a segurança de 
uma portaria 24 horas, eletrônica como 
estão fazendo agora, com um custo menor 
do que fosse manter uma casa grande, 
onde precisaria manter três funcionários 
e mais produtos e equipamentos de 
manutenção”, ressalta Tadeu.

Para o representante do Creci, a tendência 
é as pessoas procurarem morar em prédios 
que tenha tudo nele, desde academia, 
piscina e outros serviço ao lado ou bem 
perto, como padaria, farmácia, lotérica. 
“É a otimização de tempo, reflexo do 
crescimento da cidade”. 

Novos loteamentos

De 2016 para cá, foram aprovados na 
prefeitura de Pouso Alegre 12 novos 
loteamentos. O que significa que a cidade 
cresce para cima e para os lados também. 
A expansão imobiliária na cidade segue a 
passos largos. “A gente só precisa crescer 
com qualidade de vida. A cidade é boa. 
Estrategicamente bem localizada. A gente 
tem que fazer isso valer a pena”, finaliza 
Tadeu.

VERTICALIZAÇÃO
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A BRZ empreendimentos é uma das 
empresas que optaram em investir 
na construção de prédios com 
apartamentos que se enquadram 
no programa Minha Casa, Minha 
Vida. Nesses últimos anos, foram 11 
empreendimentos entregues, com 
mais de 2 mil famílias morando nos 
imóveis. São edif ícios que variam de 
quatro a 12 andares, em diferentes 
pontos da cidade.

Apenas na região do Horto Florestal, 
no bairro Santa Edwiges, são 17 
torres de 12 andares, um total de 816 
apartamentos.

O perfi l econômico e de 
desenvolvimento de Pouso Alegre 
foi que atraiu a empresa para fazer 
esse tipo de empreendimento na 
cidade.

“A BRZ tem um carinho muito 
grande por Pouso Alegre. Foi onde 
a construtora começou sua história. 
Queremos prosperar junto com a 
cidade”, afi rma o superintendente 
da empresa, Quinto Guimarães.

BRZ se aproxima dos 
3 mil 
apartamentos  
construídos em Pouso Alegre

VERTICALIZAÇÃO
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O superintendente destaca que 
Pouso Alegre tem características 
interessantes que justifi cam os 
investimentos feitos pela empresa, 
como emprego formalizado, que 
facilita a oferta e aprovação de 
crédito, e uma economia estável.

Quinto Guimarães ressalta que 
todo o produto da BRZ se encaixa 
no programa Minha Casa Minha 
Vida, gerido pela Caixa Econômica 
Federal. Os imóveis também são 
comercializados para investidores 
optam pela compra direta.

“Um dos diferenciais em âmbito 
nacional é que os condomínios 
construídos pela BRZ são 
entregues com as dependências 
mobiliadas. E têm amplas 
áreas de lazer, com piscina, 
churrasqueira, salão de festas 
e playground. São opções que, 
muitas vezes, as famílias não 
têm em empreendimentos do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida”, destaca

VERTICALIZAÇÃO
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Para o prefeito de Pouso Alegre, Rafael 
Simões (PSDB), não resta dúvida de 
que a cidade é a ‘locomotiva’ do Sul 
de Minas. Segundo ele, Pouso Alegre 
cresce e traz consigo outras cidades 
circunvizinhas.

Rafael Simões afirma que o governo do 
estado precisa olhar com mais carinho 
para o Sul de Minas, “a grande joia da 
coroa hoje, em especial para Pouso 
Alegre, que está se destacando como a 
cidade que mais cresce”.

Na entrevista a seguir, o prefeito 
comenta sobre os investimentos que 
estão sendo feitos na cidade, com novas 
indústrias que chegam e vão atrair 
outras empresas fornecedoras. Simões 
lembra que Pouso Alegre tem um polo 
industrial multissetorial, com forte 
presença de empresas farmacêuticas 
e alimentícias, que sofrem menos 
impacto de uma crise nacional e 
mantêm o bom desempenho para a 
economia do município.

Rafael Simões também fala das ações 
prefeitura para garantir que a cidade 
continue se desenvolvendo e não perca 
a qualidade de vida.

Confira a entrevista.

Terra do Mandu: – Prefeito, por que o 
senhor considera Pouso Alegre como 
locomotiva do Sul de Minas?
Rafael Simões, prefeito de Pouso 
Alegre: Olha, eu não tenho dúvida 
de que hoje Pouso Alegre é a cidade 
mais importante do Sul de Minas, é 
a locomotiva que carrega não só a si 
própria, como traz juntos as cidades 
circunvizinhas. Porque hoje nós somos 
o maior polo farmacêutico de Minas 
Gerais e um dos maiores do Brasil, 
além disso temos aqui indústrias 
alimentícias de expressão muito 
grande, como a Unilever, a General 
Mills [antiga Yoki] e agora chegando a 
Aryzta [empresa suíça que anunciou 
vinda para a cidade, com investimento 
de R$ 150 milhões]. Então, nós temos 
um polo farmacêutico e um polo de 
alimentação muito importante para o 
nosso pais

Terra do Mandu: Pouso Alegre tem 
um polo industrial multissetorial. O 
senhor considera algum setor mais 
importante para a cidade?
Rafael Simões: Eu acho que todos se 
somam para poder trazer aí qualidade 
de vida para a população. Porque nós 
temos setores que não vivem em crise, 
não dependem muito do mercado. 

Entrevista com o
Prefeito 
Rafael Simões
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Porque com saúde não se brinca. Então, 
as pessoas precisam tomar remédio. Da 
mesma forma com área alimentícia, 
com crise ou sem crise, as pessoas têm 
que comer. Então, são indústrias não 
estão muito vulneráveis às crises porque 
passam o país.

Terra do Mandu: Como o senhor 
já disse, Pouso Alegre é o polo 
farmacêutico de Minas Gerais, em três 
anos, R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões de 
investimentos estão sendo feitos por 
aqui. O que falta para Pouso Alegre se 
tornar um polo farmacêutico nacional, 
que hoje é a cidade de Anápolis, em 
Goiás?
Rafael Simões: Nós já estamos 
trabalhando nisso. Porque na medida em 
que essas indústrias farmacêuticas estão 
chegando, elas vão trazer os prestadores 
juntos, e a gente tem feito esse trabalho 
junto a todas as indústrias.

Eu me reuni com a Cimed, que irá fazer 
um investimento de R$ 190 milhões na 
antiga fábrica da Locomotiva. O grupo 
Cimed já está fazendo contato com seus 
fornecedores para que eles venham 
ficar mais próximos. Da mesma forma 
que a Biolab está chegando com as três 
fábricas dela, o centro de distribuição; a 
Cristália [dona da Sanobiol que já está no 
município] também vai fazer um centro 
de distribuição. Nós acabamos de assinar 
com a Supera RX, ela fez o seu primeiro 
faturamento; vai faturar R$ 50 milhões 
por mês em Pouso Alegre. Tudo isso vai 
se somando, e eles vão se ajudando, até 
porque eles querem o fornecedor próximo 
para poder reduzir custos de locomoção 
na mercadoria.

Terra do Mandu:  Prefeito, de que forma 
esse tipo de emprego, principalmente 
no setor farmacêutico, é bom para a 
cidade?

Rafael Simões: São empregos de 
qualidade. Aí nós teríamos que entender 
que o processo econômico é sistêmico. Se 
eu tenho um emprego de qualidade, se eu 
ganho bem, eu posso gastar no comércio, 
eu posso gastar na construção civil, ou 
seja, de fato nós vamos criar uma cidade 
muito próspera.
Terra do Mandu: A cidade é a que mais 
gera emprego, 4.000 vagas nesses 
últimos anos em que o senhor está 
na administração. Pouso Alegre não 
para de crescer. Mas como crescer, 
desenvolver com qualidade de vida?
Rafael Simões: Nós estamos 
desenvolvendo um trabalho de 
planejamento. Inclusive estamos para 
aprovar o novo plano diretor. Isso nós 
temos muito claro aqui, nós queremos 
que nossa cidade cresça, mas cresça 
mantendo a qualidade de vida. Por isso, 
estamos avaliando projetos imobiliários 
em Pouso Alegre para que a gente não 
perca de vista esta situação.

E o fato de nós estarmos trabalhando 
no sentido de trazermos empresas que 
trazem consigo um valor agregado, nós 
vamos aí diminuindo a dependência 
desses trabalhadores do poder público. 
Porque se o cara ganha bem, ele tem 
condições de colocar o filho dele numa 
escola particular, ele tem o plano de 
saúde que a empresa fornece; com isso, 
nós teremos uma condição ainda melhor 
para atender aqueles que não podem 
fazer uso do plano de saúde ou de uma 
escola particular.

Terra do Mandu: E tem essa 
preocupação também prefeito, 
nesse sentido de criar essa rede para 
atender essas pessoas que chegam na 
educação, na saúde...
Rafael Simões: Então, nós agora 
acabamos de fazer algo inédito. Ao invés 
de vendermos terremos, nós fizemos uma 



43www.terradomandu.com.br

permuta. Nós tínhamos um terreno em 
desuso, nós fi zemos um chamamento 
público, a empresa que fi cou com o 
terreno para fazer o empreendimento 
imobiliário, vai edifi car para nós uma nova 
escola que vai gerar mais de mil vagas, 
e nós temos planejamento aqui para 
gerar mais mil vagas. Então, nós estamos 
preparados para receber esse crescimento, 
sem perder qualidade de vida.

Terra do Mandu: A cidade cresce e 
tem seus desafi os, principalmente 
na questão na mobilidade urbana. A 
prefeitura anunciou obras como a Via 
Faisqueira, uma nova avenida no São 
João. Mas, Pouso Alegre ainda precisa 
melhorar nesse sentido. O que fazer 
prefeito?
Rafael Simões: É isso que estamos fazendo. 
O asfaltamento, ele tem duas razões. 
Primeira a recomposição do piso, mas 
também no sentido de criar mobilidade. 
Então, nós estamos criando trajetos 
alternativos para poder desafogar aquelas 
principais vias que, habitualmente, eram 
utilizadas.

Podemos dar um exemplo aqui no caso 
da Rua Silviano Brandão. É uma via 
importante que leva ao bairro São João, 
ao bairro Santa Barbara, ao Jardim 
América e ao Jardim Noronha. O que 

nós fi zemos? Nós asfaltamos a Bueno 
Brandão, asfaltamos a Rua da Tijuca para 
que as pessoas possam ter mobilidade e 
desafogar essas principais vias.

Terra do Mandu: Quais são os outros 
desafi os que existem para Pouso 
Alegre?
Rafael Simões: Nós precisamos ainda que 
o governo do estado enxergue que o Sul de 
Minas é a grande joia da coroa hoje. Com 
relação a esses problemas que nós tivemos 
aí na mineração, e pela proximidade que 
nós estamos aqui no Estado de São Paulo.

O governo precisa olhar com mais carinho 
para o Sul de Minas e em especial para 
Pouso Alegre, que está se destacando 
aí como a cidade que mais cresce. Saiu 
agora um estudo que é a 6ª cidade 
mais conectada de Minas Gerais. Então, 
tudo isso evidência que nós estamos no 
caminho certo e ainda há muito por se 
fazer, porque, lamentavelmente, a nossa 
cidade fi cou abandonada por algum 
tempo. Mas, não só a prefeitura, como 
a própria comunidade, os empresários 
já entenderam qual o modelo que nós 
queremos e nós vamos trabalhar em 
conjunto para, cada dia mais, Pouso 
Alegre crescer sem perder sua qualidade 
de vida. A cidade não para jamais.

Confi ra a entrevista completa no
terradomandu.com.br
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Pouso Alegre é a sede regional do 
sistema ‘S’ ligado ao comércio, serviço 
e turismo, representando um dos 
principais setores da economia, que 
mais emprega e gera renda para a 
cidade. O Sindicomércio/Sindvale - órgão 
ligado à Fecomércio de Minas Gerais 
e à CNC (Confederação Nacional do 
Comércio) - representa nada menos que 
15 mil empresas do atacado e varejo em 
46 cidades da região. 

Alexandre Magno é presidente do 
Sindicomércio, vice-presidente da 
Fecomércio e conselheiro do Sesc 
estadual e nacional. O dirigente destaca 
que, com as mudanças feitas na CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), o 
sindicato que representa as empresas 
ganhou ainda mais importância na 
sociedade. De acordo com as novas 

regras, o que for negociado entre os 
representantes dos trabalhadores e 
empresas sobrepõe à lei.

“E a gente tem tido grande êxito no 
avanço da convenção coletiva”, diz 
Alexandre Magno, que ainda lembra que 
antes da formação do Sindicomércio, 
em Pouso Alegre, toda negociação era 
coordenada por Belo Horizonte, que não 
conhecia a realidade econômica e social 
da região.

Para Alexandre, são muitas mudanças e 
transformações que estão acontecendo 
no mercado atualmente, e os 
empresários precisam participar mais 
de instituições como o Sindicomércio, 
onde podem discutir todas as questões 
políticas, econômicas e sociais da 
categoria.

Sistema S
em Pouso Alegre
Dirigente fala da importância da rede de apoio com 
Sindicomércio, Sesc e Senac
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Acompanhar mudanças, como a 4ª 
revolução industrial, que também muda o 
comércio e serviços é outra preocupação. 
“Nós temos que, cada vez mais, capacitar 
nossa mão de obra; cada vez mais criar 
condições benéficas para aqueles que 
trabalham e que vendem no comércio, 
porque a indústria também não sobrevive 
se não estivermos na ponta”, pondera 
Alexandre.

Sesc e Senac: braço social do 
sistema ‘S’ 

O Sindicomércio, junto com a Fecomércio 
e a CNC administram um dos maiores 
sistemas de desenvolvimento social do 
mundo, formado pelo Serviço Social do 
Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac), um 
sistema que valoriza os trabalhadores 
do comércio e suas famílias, gerando 
desenvolvimento social para milhões de 
brasileiros a cada ano, com benefícios em 
educação, alimentação, saúde, cultura, 
esporte e lazer.

Em Pouso Alegre, o Senac trabalha na 
formação e qualificação da mão de obra 
para o comércio, atendendo o público em 
geral.

O Sesc tem atendimentos e eventos nas 
áreas de esporte, cultura, lazer e saúde. A 
unidade de Pouso Alegre foi inaugurada 
há três anos e trouxe ações como, carreta 
da saúde, com exames gratuitos de 
oftalmologia, mamografia e odontologia. E 
ainda as corridas de rua e as ações internas 
de arte, música e cinema.

A unidade ainda atende crianças de 6 a 11 
anos, no contraturno escolar, através do 
Programa de Habilidade Educacional. Os 
estudantes atendidos são de famílias com 
renda de até 3 salários mínimos.

“Não tenho dúvida de que uma das 
maiores conquistas para a nossa região 
é o Sindicomércio, o Sesc, Senac e a 
Fecomércio, que agora tem um vice-
presidente. Porque a gente está, 
efetivamente, podendo pensar na legislação 
a nível municipal, estadual e nacional, 
levando as informações da nossa região”, 
finaliza Alexandre Magno.
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Pouso Alegre FC conta com 
apoio da torcida para voltar à 
1ª Divisão
Há 30 anos: Com 106 anos de história, o time esteve na elite 
do Estadual entre o final dos anos 80 e início dos 90.
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O Pouso Alegre Futebol Clube (PAFC) 
estará de volta à elite do futebol de Minas 
Gerais nos próximos anos. É o que garante 
a diretoria que assumiu o clube em 2017. 
A primeira medida foi resolver as dívidas 
fiscais e trabalhistas, que passavam 
de R$ 1 milhão, para retomar o futebol 
profissional. 

Depois de quase duas décadas sem o 
time profissional entrar em campo, o 
Dragão do Mandu voltou a disputar a 
Segunda Divisão Mineira em 2018.

Para chegar à 1ª Divisão, o time tem que 
subir da Segundona para o Módulo II, para 
depois buscar o acesso ao Módulo I, que é 
a elite estadual.

“O Pouso Alegre recomeçou na última 
divisão do Campeonato Mineiro. Mas o 
torneio proporciona possibilidades de ter 
o acesso rápido. Em menos de 12 meses 
você pode sair de uma Segundona para 
uma Primeira Divisão”, faz as contas o 
presidente do PAFC, Paulo da Pinta. Ex-

atleta do Dragão, Paulo da Pinta assumiu 
a presidência após eleição autorizada 
pela justiça, que destituiu a antiga 
diretoria por não cumprir o estatuto do 
clube.

A melhor fase dos 106 anos do Pousão 
foi do final da década de 80 ao início 
dos anos 90, quando esteve entre os 
melhores de Minas. O time tinha no 
elenco PC Gusmão; Edvaldo, César, 
Zigomar e Nonato; Alcinei, Paulo da Pinta 
e Fernando Baiano; Heleno, Carlão e 
Anderson

Apoio da torcida
Para concretizar o retorno à Primeira 
Divisão, o Pouso Alegre conta com o 
apoio de sua apaixonada torcida. Milhares 
de pessoas acompanham as partidas 
do time no Manduzão. Em 2018 e 2019 
a média foi de quatro mil torcedores 
por jogo. Público acima até de algumas 
partidas da Série B do Brasileirão.
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Cidade que se caracteriza como um 
notável polo industrial no Sul de Minas, 
Pouso Alegre concentra não apenas 
grandes empresas, mas diversas micro 
e pequenas, que explicam o dinamismo 
econômico da região.

Nos últimos nove anos, a população local 
cresceu 16,8%, atraindo, cada vez mais, 
grandes empreendimentos. Não à toa, a 
cidade detém o maior PIB do Sul de Minas 
e abriga um polo educacional muito forte, 
razões para que Pouso Alegre ofereça 
atualmente grandes oportunidades para 
micro e pequenos empresários que têm 
enxergado no empreendedorismo uma 
oportunidade para crescer.

Hoje, aproximadamente 15 mil CNPJs se 
encontram registrados no município, que, 
nos últimos anos, se tornou uma grande 
potência. Saliente-se que, destes, 7.500 são 
microempreendedores individuais, um 
contingente bastante expressivo. 

Outro destaque diz respeito ao número 
de franquias em atividade – ao todo, 
são cerca de 100 marcas, que fazem do 
município o primeiro no Sul de Minas e 
o 8° em Minas Gerais em quantidade de 
empresas com essa característica.

Um estudo do SEBRAE “ISDEL”, que 
analisa o ambiente de negócios nos 
municípios, considerando cinco fatores 
– Capital Empreendedor, Governança 
para o Desenvolvimento, Inserção 
Competitiva, Tecido Empresarial e 
Organização Produtiva –, coloca Pouso 
Alegre em 10° lugar no estado, uma 
prova de que o ecossistema para 
implantação de novas atividades é 
extremamente favorável.

Por tudo isso, podemos afi rmar que 
Pouso Alegre é um excelente lugar 
para se investir e a cada dia vem se 
destacando como uma cidade para 
empreendedores.

Pouso Alegre,
cidade de empreendedores

Por: Anderson Faria, Analista do Sebrae Minas
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Em Pouso Alegre, há um 
grupo chamado Negócios 
para Elas, que é liderado por 
Júlia Lopes e Mariana Sayad 
(quem escrevem este artigo) 
da empresa especializada em 
economia criativa, Observatório 
Luneta. Este grupo surgiu 
em maio de 2018, quando o 
sócio homem da empresa 
saiu e as duas mulheres 
sentiram a insegurança do 
empreendedorismo. A primeira 
reunião aconteceu com apenas 
9 mulheres, pois ocorreu no 
auge da greve dos caminheiros, 
que parou o Brasil. Depois 
disso, o número de mulheres 
participantes só aumentou. 
Atualmente, os encontros são 
mensais. 

Hoje, o Negócios para Elas já 
é uma metodologia testada 
de geração de negócios entre 
as mulheres, que já impactou 
muitas mulheres em Pouso 
Alegre, Santa Rita do Sapucaí e 
Borda da Mata. Cada encontro, 
há sempre um tema que é 
abordado com uma palestra, 
depois cada mulher fala sobre 
o seu negócio, onde sempre é 
trabalho o pitch (uma forma 
rápida e clara que apresentar 
seu negócio, mostrando sua 
história, proposta de valor e 
resultados) e depois acontece 
um network entre todas as 
participantes. 

Recentemente, foi realizada 
uma pesquisa com as 
mulheres do grupo de Pouso 
Alegre, onde mostrou que 90% 
aplicam o que aprendem nos 
encontros em seus negócios, 
que 50% das mulheres já 
realizou algum negócio com 
alguma outra mulher do 
grupo e que quase 60% teve 
um aumento de clientes ou foi 
indicada para outros trabalhos 
pelas mulheres do Negócios 
para Elas. 

Desde o primeiro encontro, 
os conceitos de economia 
criativa são trabalhados para 
serem aplicados nos negócios 
das mulheres. A ideia é sair 
da lógica da concorrência 
para entrar na colaboração, 
pois se cada negócio tem seu 
diferencial, seu “diamante”, 
então, não há porque temer 
a concorrência e, sim, 
trabalhar o ecossistema. Assim 
como na natureza, onde é 
necessário um meio ambiente 
saudável para o ciclo da 
vida, no empreendedorismo 
calcado na economia criativa 
também, pois cada negócio 
é único e quanto mais 
negócios saudáveis, mais a 
economia local está forte, 
mais dinheiro circulando na 
cidade entre todos os atores 
desse ecossistema, assim todo 
mundo ganha. 

Mulheres 
empreendedoras
na economia criativa em Pouso Alegre
Por: Júlia Lopes e Mariana Sayad, Sócias do Observatório Luneta e líderes 
do Negócios para Elas
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A paixão do tatuador de Pouso Alegre, 
Carlos Galina, pela arte de desenhar 
no corpo das pessoas começou ainda 
criança.  Ele até inventou sua própria 
máquina de tatuar para ‘brincar’ com 
frutas e papel. Depois de muitos cursos, 
Galina se profi ssionalizou. Hoje, aos 33 
anos, o tatuador mantém projeto social 
para cobrir cicatrizes de acidentes ou 
doenças que deixam ‘Marcas na Vida’ 
das pessoas.

O projeto solidário surgiu há cinco 
anos, quando uma mulher foi até o 
estúdio de Galina com o desejo de 
cobrir uma grande cicatriz na barriga, 
provocada por uma queimadura. Desde 
então, dezenas de pessoas de várias 
partes do Brasil já foram benefi ciadas 
e renovaram a autoestima. O projeto 
do tatuador já foi destaque na 
imprensa regional e até nacional, com 
reportagem no jornal Folha de São 
Paulo.

Após a primeira mulher aparecer com 
o pedido de cobrir aquela cicatriz 
enorme, Galina foi procurar mais 

conhecimento. “Como eu não tinha 
muita experiência em cicatrizes, foi 
logo correndo atrás. Estudei e me 
aperfeiçoei nas técnicas de cada 
cicatriz, tudo que envolve pele em 
geral. Esse projeto tomou forma, 
fi cando conhecido como ‘Marcas da 
Vida’. É uma satisfação, uma alegria 
muito grande conseguir ajudar essas 
pessoas”, conta o tatuador.

As mulheres que participam do 
projeto social são convidadas a dar um 
depoimento. Galina registra o antes e o 
depois e posta com a história da pessoa, 
que deixa o passado ali e sai renovada, 
com a felicidade estampada na pele.

Galina realiza até três tatuagens 
solidárias por mês. A escolha é feita a 
partir de histórias de traumas, vítimas e 
acidentes, doenças que esteticamente 
deixam as pessoas com vergonha de 
si mesmas, traumatizadas e até com 
depressivas. Há também alguns critérios 
para os tipos de marcas elegíveis para o 
projeto: abdominoplastia não é aceita, 
cicatrizes de cesariana e nem estrias. 

Tatuador doa sua arte
para esconder 
cicatrizes
Por: Taciana Vitale.
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Wanessa, que retirou a 
mama após um câncer, 
recebeu uma fl or no lugar e a 
autoestima de volta

A auxiliar administrativo Wanessa 
Aparecida da Silva, de 38 anos, fez uma 
tatuagem com Galina pelo Projeto 
Marcas da Vida. Wanessa teve câncer de 
mama e passou por uma mastectomia, 
que é a retirada total da mama.

“Fui diagnosticada com câncer 
de mama aos 33 anos. Passei por 
todo tratamento, quimioterapias, 
radioterapias e a mastectomia. Passei 
por várias cirurgias para reconstrução 
da mama. Mas, não obtive sucesso em 
refazer a auréola e já estava com várias 
cicatrizes. Já tinha desistido”, conta 
Wanessa.

Até que ela assistiu a uma reportagem 
na televisão sobre o projeto do tatuador 
Carlos Galina.

“Foi aí que percebi que ainda tinha 
uma chance de me sentir melhor, ter de 
volta minha autoestima”, lembra.

Wanessa, que sempre gostou de 
tatuagens, entrou em contato com o 
tatuador e contou sua história. Passados 
alguns dias, ela recebeu a ligação de 
volta para ir até o estúdio.

“Foi quando o Carlos, com todo seu 
cuidado e profi ssionalismo me atendeu. 
É um ser humano de coração gigante. 
Ele começou com seu trabalho de cobrir 
as cicatrizes que me incomodavam 
muito. O projeto ‘Marcas da Vida’ 
me devolveu o prazer de me olhar 
novamente no espelho e ainda 
apagar tudo que tinha passado. E isso 
sem custo algum, tudo feito com a 
dedicação e amor em fazer o bem ao 
próximo”, afi rma Wanessa.

GENTE DO MANDU
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As memórias da vida cultural em 
Pouso Alegre são muitas. Construções 
centenárias e monumentos dão conta 
de um centro urbano que já se projeta 
há anos como eixo histórico, mantendo 
signos de um período cultural marcado 
pela arquitetura e pela função de 
edifícios e personalidades no cotidiano 
da sociedade que aqui se desenvolveu. 
Marcas a olho nu da memória do pouso-
alegrense, do comércio, da justiça, da 
produção artística e científi ca, do trem e 
da fé. 

Outras memórias são signifi cadas pelo 
imaterial, por aquilo que não se pode 
ver de pronto. Nesse caso, pode mais 

interessar à preservação o processo, a 
receita, o meio de produção, do que o 
produto em si, acabado.

É assim com o Pastel de Farinha 
de Milho de Pouso Alegre, que tem 
seu modo de fazer tombado como 
patrimônio cultural imaterial. A partir 
da sua popularidade, tornou-se 
reconhecido publicamente, por meio 
de lei, como patrimônio cultural a ser 
preservado pela sociedade e pelos 
órgãos gestores da cultura. Quando 
degustamos essa delícia nas ruas ou 
em casa, estamos saboreando a nossa 
memória em comunidade.

pastel de
farinha de
milho:
uma memória 
deliciosa
Por: Elaine Luisa de Faria e Renan Moreira Gouvêa, da 
Superintendência Municipal de Cultura.
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A origem do Pastel de Farinha de 
Milho na história de Pouso Alegre é 
marcada por personagens, lendas e 
fatos históricos. Bandeirantes e negros 
escravizados fi guram nessas histórias que 
hoje conhecemos através da oralidade 
passada de geração em geração e poucos 
registros em documentos e livros. Não 
se pode afi rmar, com precisão, quando 
surgiu o Pastel de Farinha de Milho na 
história de Pouso Alegre, mas sabe-se que 
ele faz parte da tradição local há muito 
tempo, como nos informa os autos de 
tombamento municipal.

Nosso Pastel de Farinha de Milho 
começou a ser comercializado nas 
feiras da cidade como um aperitivo e 
logo começou a ser vendido também 
nos bares e botecos da cidade. Há 
indícios de que nos anos 30 já havia 
essa comercialização nas ruas. Com o 
passar do tempo só foram aumentando 
esses comerciantes pasteleiros e no 
ano de 2005 alguns desses mestres 

da culinária popular se reuniram e 
fundaram a primeira associação do setor, 
a ASSEASAPA, atualmente ASPAFAM – 
Associação do Pastel de Farinha de Minho. 

Em 2010, o Prefeito de Pouso Alegre, 
então o Sr. Agnaldo Perugini, sancionou o 
Decreto 3.405/2010, onde declara o Pastel 
de Farinha de Milho como Patrimônio 
Imaterial do Município de Pouso Alegre.

Seja pelo seu potencial econômico, com 
a geração de renda na venda do produto, 
ou por seu aspecto simbólico, como 
fi el representante da culinária local, a 
história do Pastel de Farinha de Milho é 
uma história de permanência da receita 
mesmo em uma vida cultural dinâmica, 
que transforma seus hábitos a cada 
geração. Essa preservação é muito mais 
que uma política cultural, é, de fato, uma 
memória que o povo de Pouso Alegre 
escolheu manter, viva e deliciosamente 
presente no nosso dia a dia.

Confi ra as três versões do 
surgimento do pastel no

terradomandu.com.br
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Desde a sua fundação em 1983, o 
Colégio Objetivo forma cidadãos e 
profi ssionais que contribuem para o 
crescimento de Pouso Alegre e o Sul de 
Minas.

Acompanha, há mais de 35 anos, a 
expansão e o fortalecimento de uma 
das maiores e mais promissoras cidades 
de Minas Gerais, oferecendo um ensino 
de qualidade desde a educação infantil, 
o ensino fundamental, ensino médio, 
cursos técnicos e graduação.

Atualmente com três unidades 
educacionais, o Colégio Objetivo 
procura atender as demandas de nossa 
cidade com duas unidades centrais e 
o Centro de Educação Infantil Galileu, 
para crianças de zero a cinco anos em 
período integral, localizado no bairro 
Fátima II.

Com um sistema de ensino forte e 
preparado para os desafi os de uma 
sociedade em constante transformação, 
o Colégio Objetivo promove a educação 

Colégio 
Objetivo,
uma história feita
de muitas outras 
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integrando conhecimentos práticos, 
cognitivos e socioemocionais em um 
ambiente acolhedor, que estimula o 
desenvolvimento de competências e 
habilidades para resolver as demandas 
do cotidiano, o exercício da cidadania e as 
necessidades do mundo do trabalho.

Ser um ambiente permanente de 
aprendizagem requer uma equipe 
pedagógica atualizada e parcerias 
estratégicas como a metodologia OPEE 
e as plataformas: Evolucional, Tuneduc, 

Primeira Escolha e Agenda Digital Olá Pais, 
responsáveis pelas soluções educacionais 
que agregam tecnologia e a busca por 
resultados cada vez melhores na formação 
de nossos alunos.

O Colégio Objetivo reconhece o 
aluno como o protagonista de sua 
aprendizagem, capaz de tomar decisões 
que contribuam para uma sociedade 
pouso-alegrense mais justa e sustentável. 

Parabéns, Pouso Alegre, pelos seus 171 
anos de conquistas!

INFORME PUBLICITÁRIO
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Em 2019, Museu Tuany Toledo completa 35 anos. Fundado por Alexandre de Araújo 
em 1984, a instituição é mantida pela Câmara Municipal de Pouso Alegre, e possui 
um acervo com mais de seis mil itens. 

Curiosidades
da história de
Pouso Alegre
Por: Equipe do Museu Tuany Toledo. Fotos: acervo do Museu.

Ao contrário do que muitos pensam, em 19 de 
outubro não comemoramos a data da emancipação 

política de nossa cidade. Pouso Alegre foi elevada 
à vila em 13 de outubro de 1831, data em que se 

emancipou, pois já não fazia mais parte da vila de 
Campanha. Em 19 de outubro, comemoramos o dia 
em que a Vila de Pouso Alegre se tornou cidade no 

ano de 1848.

No dia 18 de agosto de 1942, a população de 
Pouso Alegre, revoltada com o ataque nazista a 
embarcações brasileiras, apedrejou e saqueou a 
Padaria Alemã, cujo edifício se localizava na Praça 
Senador José Bento, esquina com a Rua Dom Nery. 
Em fotos da época, vê-se que pouso-alegrenses 
picharam as paredes da padaria com os dizeres: 
“Alemães, cães covardes”.

A Revolução de 1932 envolveu a cidade de Pouso 
Alegre. O Exército Paulista invadiu o Sul de Minas e 

chegou a Borda da Mata, o que levou os soldados 
pouso-alegrenses a cavarem trincheiras e colocarem 

canhões e metralhadoras nos bairros da Vendinha, 
das Cruzes e São Geraldo. O combate teve início às 3 
horas da tarde do dia 20 de julho e se prolongou por 

toda a noite, até às 10 horas da manhã de 21, com a 
rendição dos soldados paulistas. Foram recolhidos no 

campo de luta 11 cadáveres de paulistas e 22 feridos. 
Os soldados legalistas tiveram apenas um morto.
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POUSO ALEGRE,
UMA CIDADE QUE VALE.

Vale conhecer nosso comércio,
vale investir aqui.

PARABÉNS POUSO ALEGRE,
PELOS SEUS 171 ANOS!

Sindcomércio Vale do Sapucaí,
representante legal das empresas
do comércio varejista e atacadista

de Pouso Alegre e região.

Uma homenagem do Sindcomércio Vale do Sapucaí e seus parceiros


