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Depressão 
 
A Depressão é um transtorno mental comum 
e uma das maiores causas de incapacidade em 
todo o mundo e é um dos maiores fatores de risco 
para suicídio.  Acomete pessoas de todas as ida-
des, etnias e níveis socioeconômicos. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) mais de 
300 milhões de pessoas sofrem de depressão em 
todo o mundo. Os sintomas são : Humor deprimi-
do na maioria dos dias, acentuada diminuição do 
prazer ou interesse nas atividades diárias, perda 
ou ganho de peso acentuado, insônia ou hiper-
sônia quase todos os dias, sentimento de culpa 
ou inutilidade, capacidade diminuída de pensar 
ou tomar decisões, pensamentos de morte re-
corrente. As causas resultam de uma complexa 
interação de processos biológicos, psicológicos, 
ambientais e genéticos. O diagnóstico é realiza-
do através de uma consulta com o Psiquiatra. O 
tratamento deve-se considerar a gravidade (leve, 
moderada ou grave). Em casos leves, recomenda-
se psicoterapia , estratégias psicoeducativas e 
exercícios físicos. Em casos moderados e graves 
além da psicoterapia recomenda-se o uso de 
medicamentos antidepressivos e consultas 
periódicas. Importante relatar que a depressão 
quando não bem tratada pode levar ao surgi-
mento de doenças clínicas comprometendo 
ainda mais a saúde. Importante: Devido à falta 
de conhecimento e informação de uma parcela 
da população sobre a depressão, ainda nos 
deparamos com o preconceito contra a doença. 
O preconceito contribui para o agravamento da 
doença, uma vez que o paciente se sente discri-
minado e estigmatizado. Portanto, ao se deparar 
com uma pessoa deprimida, incentive-o a se 
tratar e informe aos familiares e amigos o quanto 
é importante o apoio e participação durante todo 
o  tratamento.

 * Dr. Munir
Jacob

Dr. Munir Jacob Filho - CRMMG 38337
Psiquiatra - Clínica Isominas - Av. Vicente 

Simões, 780. Jardim Guanabara - Pouso Alegre 
- MG - e-mail: munirjacob@isominas.com.br 
Telefones: (35) 3421-3069 / (35) 98843-8698

Dr. Munir também é Médico do Trabalho 
Sócio-Diretor da empresa Isominas Saúde 

Empresarial LTDA - Av. Vicente Simões, 780. 
Jardim Guanabara - Pouso Alegre-MG
e-mail: orcamento@isominas.com.br

www.isominas.com.br  /   www.facebook.
com/IsominasSaudeEmpresarial/

Telefones: (35) 3425-6828 / (35) 98843-8730

Mal de Alzheimer
 
O mal de Alzheimer é uma doença neurode-
generativa que tende a afetar as regiões do 
cérebro responsáveis pela formação de novas 
lembranças. Com o desenvolvimento do pro-
blema, a linguagem, a memória, o humor e a 
capacidade de localização, planejamento e de 
execução de ações motoras ficam prejudica-
dos, fazendo com que os idosos precisem da 
ajuda quase constante de um cuidador.
O cuidador, que na maioria dos casos é um 
parente próximo, muitas vezes não sabe como 
lidar com o familiar com Alzheimer. Nesta situ-
ação, sua melhor opção é se informar.
Além do Alzheimer, é possível que o idoso 
tenha ainda outras doenças, como diabetes, 
obesidade e hipertensão, que devem conti-
nuar sendo tratadas adequadamente. 
O problema é que, com tantos remédios, você 
pode se confundir e dar uma dose errada em 
um momento errado ao paciente. Para evitar 
que isso aconteça, anote tudo em um papel. 
Existem até mesmo caixas de medicação en-
contradas em “lojas de R$ 1,99” que te ajudam 
a se organizar melhor. 

 * Rudson da 
Hospitalar

Rudson da Hospitalar é Enfermeiro e pro-
prietário da Hospitalar Enfermagem Home 

Care. A HOSPITALAR ENFERMAGEM HOME 
CARE está sempre presente no seu dia a dia. 

Agende uma visita e conheça nossos serviços 
e produtos. Ligue já: (35) 3423-7389.
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Reforma Trabalhista 
– Parte III

Dando continuidade aos artigos sobre 
a reforma trabalhista, outro tema que 
sofreu importante modificação foi quan-
to ao término do contrato de trabalho, 
vejamos:
- Fim homologação TRCT
Não há necessidade de homologação 
através de sindicato, apenas anotação da 
CTPS, comunicação aos órgãos compe-
tentes e pagamentos verbas rescisórias.
- Acordo para Demissão
Será possível realizar a extinção do con-
trato por acordo entre o empregado e 
o empregador, assim serão devidas as 
seguintes verbas: 50% do aviso prévio, se 
indenizado; 50% da multa do FGTS e 100% 
das demais verbas. Empregado não faz jus 
ao seguro desemprego e o saque do FGTS 
fica limitado a 80% do valor dos depósitos.
Ainda, destaca-se que a nova CLT privile-
gia a negociação feita através de acordos 
coletivos. Entretanto, há direitos que não 
são negociáveis, sendo vedada a supres-
são ou redução: registro em CTPS, seguro 

desemprego, FGTS, salário mínimo, 13º 
salário, remuneração do trabalho noturno 
superior à do diurno, repouso semanal 
remunerado, gozo de férias anuais remu-
neradas com acréscimo de 1/3, licenças 
maternidade e paternidade, normas de 
saúde, higiene e segurança do trabalho 
previstas em lei ou em normas regula-
mentadoras do Ministério do Trabalho, 
HE mínima de 50%, aviso prévio mínimo 
de 30 dias, dentre outras.

*Dra. 
Gabrielle 

Reis Santos



Empresas TOP Destaque do Evento Empresarial TOP 2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Emissora de Rádio:
Band FM 101,1 do Sul de Minas
Trav. Evaristo da Veiga 40, 9º Andar
Tel.: 3422-2718

Buffet Infantil:
Brinquedoteka
R. Manoelita de Barros Cobra Oli-
veira, 75 (travessa da Av. Vicente 
Simões)
Tel.: 9 8831-9722

Buffet de Eventos:
Buffet Cabana Hall
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook.com/CabanaHallEventos

Decoração de Eventos:
Cabana Hall Decorações
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook.com/CabanaHallEventos

Ortodontia e Diagnóstico Bucal:
Clínica Ortoface - Dr. Arlindo da 
Motta e Dr. Fabrício da Motta
Trav. Major Ivan Dias Mata, 35
Tel.: 3423-3331

Clínica de Imunização:
VacInas São Bento
R. Cel. Otávio Meyer, 81
Tel.: 3422-9648

Foto e Vídeo-produções:
Destak Produções 
Fotos e Vídeos
Tel.: 3422-9467

Nutricionista:
Dr. Jailson Vieira
R. Eng. Celso G. Vilela, 98 
Tels.: 3422-7012 e 9 9866-4762

Clínica de Gastroenterologia:
Gastro Clínic Nascimento
R. Cel. Alfredo C. de Paula, 245
Tels.: 3423-6405 e 3422-5727

Segurança e Vigilância:
Grupo CiaSeg
www.grupociaseg.com.br
Tels.: 3422-1076 e 3421-1117

Limpeza, Conservação 
e Saneamento:
Grupo THV
R. Bueno Brandão, 88
Tel.: 3423-4477

Salão de Cabeleireiros:
Instituto de Beleza Clauzi Cunha
R. João Basílio, 22
Tel.: 3423-0598

Medicina do Trabalho:
Isominas Saúde Empresarial
Av. Vicente Simões, 780
Tels.: 3425-6828 e 3425-6860
www.isominas.com.br

Encomendas Expressas:
Jadlog
R. João Ferreira de Paula, 65
Tel.: 3425-3285 e 3425-0941

Laboratório de Análises Clínicas:
Laboratório Imune
R. Santos Dumond, 39
Tels.: 3421-7873 e 3425-9777

Outdoors e Paineis de LED:
MinasDoor
R. dos Lírios, 27
Tel.: 3421-2312

Comunicação Visual:
Rezende Comunicação
R. Comendador José Garcia, 1072
Tel.: 3421-7874

Cursos de Neurolinguística:
RL - Rompendo Limites
Tel.: 9 9984-5795
www.institutorl.com.br

Agência de Eventos 
e Comunicação:
Terra Eventos e Comunicação 
R. Maria da Fé, 115
Tel.: 3423-0151

Atelier de Roupas de Alto Padrão :
The Hall Store
Av. Pref. Tuany Toledo, 390
Tel.: (11) 9 4191-3797 (VIVO)

Consultoria Empresarial:
UP Consultoria (Jorge Ruiz)
Trav. Evaristo da Veiga, 40 - S. 603 
Tel.: 9 9107-1465
e-mail: up.consult@uol.com.br

Locação de Equipamentos e Pres-
tação de Serviços para Eventos:
Visual Áudio
Av. Joaquim Moreira Queiroz, 35
Tel.: 3422-7600

COMÉRCIO & INDÚSTRIA:

Indústria Gráfica:
Amaral Indústria Gráfica
Av. Getúlio Vargas, 108
Tel.: 3423-8487

Energia e Aquecimento Solar:
Aquesul Energia Solar
R. Comendador José Garcia, 1180
Tel.: 3422-7228 

Construtora Residencial:
BRZ Empreendimentos
R. Adalberto Ferraz, 488
Tel.: (35) 3425-0268

Materiais de Construção:
Clube da Casa - A Construtora
Rod. BR 459 KM - 103
Tel.: 3449-4800

Cortinas e Persianas:
Decore Cortinas e Persianas
Av. Alfredo C. de Paula, 193
Tel.: 3421-6001

Farmácia de Manipulação:
Dermadia Manipulação
R. Afonso Pena, 241
Tel.: 3423-7500

Cafeteria, Doceria e Brigaderia:
Docerrê Brigaderia Gourmet
R. Maria Guilhermina Franco, 96 
e R. Cel. Otávio Meyer, 56 - Centro
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Autopeças e Centro-automotivo:
Grupo Celinho
Tels.: 3425-2566 e 3423-8355
www.celinho.com.br

Distribuidora de Bebidas:
Itaipava - Grupo Petrópolis
R. Marcelo Cáceres, 35
Tel.: 3425-1412

Móveis Planejados:
Italínea
R. José Nascimento de Paula, 17
Tel.: 3421-2280

Construtora de Consultórios
Médicos de Alto Padrão:
Lemos Construtora
Av. Alberto de Barros Cobra, 450
Tels.: 9 8822-0059 ou 3422-5045 

Fábrica de Ladrilhos:
Mosaico Ladrilhos Hidráulicos
R. Ofélia Amaral da Silva, 55
Tel.: 3425-1425
www.mosaicoladrilhos.com.br

Pizzaria e Choperia:
Pier Chopp - 
Pizzaria & Restaurante
R. Manuel Torres de Aquino, 15 
Tel.: 3421-1891

Móveis para Escritório:
Sanvel Móveis
R. Comendador José Garcia, 642
Tel.: 3422-0006

Supermercado:
Supermercados Alvorada
Central de Compras: 3425-0825
www.supermercadosalvorada.com

Loja de Móveis:
Trevisan Móveis
Av. Pref. Tuany Toledo, 21
Tel.: 3423-4611 

Concessionárias de Veículos:
Via Jap - Mitsubish
Av. Pref. Tuany Toledo, 246
Tel.: 3423-9222
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Parabéns 
Pouso Alegre!

Em outras oportunidades, tive a 
honra de declarar o meu amor 
por Pouso Alegre que dia 19/10 
comemora 169 anos de funda-
ção! Uma cidade maravilhosa, 
onde aqui cesci e com muita 
alegria criei meus 6 filhos! Que 
agora, com um prefeito “ponta 
firme” que é o Rafael Simões, 
possamos dar um grande salto 
de desenvolvimento, principal-
mente o humano, que requer 
cuidar das pessoas.

Luiza
Dias

(Mãe)

Outubro Rosa
Faço um pedido especial para 
toda a mulher que acompanha 
minha coluna: cuide de sua 
saúde. A exemplo da campa-
nha Outubro Rosa, que busca 
a conscientização a prevenção 
do Câncer de Mama.

INOVAÇÃO

E REQUINTE
DENTRO DA
SUA CASA

AV. PREF. OLAVO GOMES
DE OLIVEIRA, 5877
35 3425-8118

Qualidade e elegância
que você merece!

Rua Coronel Joaquim Roberto Duarte, 173
Pouso Alegre - Encomendas: (35) 3422-1853

QUALIDADE E BOM PREÇO 

Informações: diasnews@diasnews.com.br



Com o Residencial GreenVille Fátima 
viver bem e com segurança nunca foi tão fácil!

05Jornal Dias News Reportagem de Capa

 Credibi l ida-
de sempre foi funda-
mental, principalmente 
quando se trata de in-
vestimento.
 Neste sentido 
que o lançamento imo-
biliário, Residencial 
GreenVille Fátima se 
destaca, principalmen-
te pela união de dois 
empreendedores de 
muita credibilidade em 
Pouso Alegre e região 
(através da empresa 
CP Real). Um deles é o 
respeitado investidor 
Geraldo Alvarenga, 
proprietário da Adubos 
Real e o outro, o reno-
mado engenheiro civil 
Carlos Pinto, proprie-
tário da Carlos Pinto 
Engenharia, empresa 
que há mais de 30 anos 
é reconhecida por cons-
truir obras de qualidade 
superior.
  O GreenVille 
Fátima é diferenciado 
em sua essência, com 
apartamentos de dois 
dormitórios (sendo um 
suite), sala de dois am-
bientes com terraço, 
banho, cozinha e área 
de serviço.
 Com localiza-
ção privilegiada, pró-
ximo ao centro, o em-
preendimento é uma 
ótima opção para morar 
e investir. Afinal, investir 
em imóveis sempre foi 
um ótimo negócio e a 
facilidade de se poder 
usar o Financiamento 
pela CAIXA  (pelo pro-
grama Minha Casa Mi-
nha Vida), amplia ainda 
mais as vantagens da 
aquisição de uma uni-
dade neste diferencia-
do empreendimento.
Para mais informações 
ligue: (35) 3425-0163 
ou (35) 9 9736-0888. 
Agende uma visita com 
a equipe de vendas do 
empreendimento. Você 
vai se surpreender!

Arte e Fotos:
Agência Cartoon
Texto: Italo Barcellos 
e Luiza Dias.
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Luiza 
Dias

Curta nossa Fanpage: 
Facebook.com/DiasNews

TOP 2017!

Com muita satisfação, anuncia-
mos, na página 3 desta edição, 
o início oficial da divulgação 
da lista completa dos partici-
pantes do evento empresarial 
TOP 2017®. Com muito tra-
balho e zelo, conseguimos no 
13º ano consecutivo, reunir 
novamente empresas e profis-
sionais que são referência de 
mercado. Exatamente os em-
preendedores que no último 
biênio não ficaram reclaman-
do de crise, e bem pelo con-
trário, aproveitaram o período 
para investir em suas empresas 
e no mercado. Agradecemos a 
confiança dos TOP Apoiado-
res: CVC Viagens; Óticas Diniz; 
Mirante Santa Bárbara; Sicoob 
Credivass; Sulminas Pneus; 
Padaria Cardeal; Flamma Au-
tomotiva; Hospitalar Enferma-
gem Domiciliar; Wizard Idiomas 
Pouso Alegre; Faculdade Inapós; 
FLNO Adv. Associados e Restau-
rante Fernandão.

Merece
Aplausos!

Ninguém
Merece!

* Merece aplausos o profissio-
nalismo, carinho e empenho, 
com que os parceiros/forne-
cedores do TOP 2017, vem 
tratando deste evento em-
presarial, realizado há 13 anos 
pelo Jornal Dias News.
* Merece aplausos mesmo, a 
iniciativa de grupos da Acipa 
em ter uma eleição este ano na 
instituição com mais de uma 
chapa. Será muito bom para 
nossa querida Associação!

* Ninguém merece, desocu-
pados que atuam na internet, 
que anonimamente ou não di-
famam quem tem credibilida-
de e faz as coisas acontecerem!
* Ninguém merece gente que 
vem para Pouso Alegre, faz 
parceria com gente sem cre-
dibilidade na cidade e depois 
generaliza destratando todos 
os pouso-alegrenses. Quer um 
conselho: volte para seu lugar 
de origem.

Aclamada como uma das mulheres mais 
empreendedoras de Pouso Alegre, Dra. Tereza Cristina 

comemora mais uma vitória, agora é a publicação da 
Portaria emitida pelo Ministério da Educação, aprovando 

a abertura do Curso de Biomedicina na faculdade 
INAPÓS em Pouso Alegre. Parabéns Dra., pois sabe

o quanto torço pelo seu sucesso e me inspiro no seu 
pragmatismo, empreendedorismo e visão.

É uma satisfação 
ser parceiro de uma 
gráfica TOP, como a 
Amaral Indústria 
Gráfica, do meu 
querido amigo 

Reynaldo Simonini 
do Amaral, que 

todos os anos dá um 
show na impressão 

do convite do evento 
empresarial TOP Dias 
News®. Na mesa desta 
foto, a parte de dentro 

da prova do convite 
do TOP 2017, que 

será realizado no final 
de novembro. 

Dra. Flávia Bilac Pinto (promotora de justiça) juntamente com seu esposo o Bilac 
(comemoram 25 anos de casados!). O Bilac é o deputado federal que mais traz recursos para 

Pouso Alegre e região. Isto não sou eu que falo, são fatos registrados nos últimos anos!

Notícia de última hora! O empresário Filipe Vargas do Clube da Casa - A Construtora 
registrará sua candidatura à presidência da ACIPA. Ele tem o apoio de respeitados e 

renomados empresários de Pouso Alegre em um movimento de renovação da instituição.

Ela é 
TOP!

O casal de 
empresário 

Sabrina 
e Filipe 

Vargas do 
Clube da 

Casa.



nas oficinas do

Legendas
1 - Sou fã deste casal de nutricionistas, 
Dra. Marcella e Dr. Jailson Vieira, 
que comemoraram 10 anos de casa-
dos e apresentaram o pequeno Mar-
cello Antônio (lindamente vestido 
pela grife dos bebês, a Ateliê Bebê). 
Na foto também está o primeiro filho 
do casal, o belo Carlos Manoel.

2 - Na página 2 desta edição, estreia 
o articulista Rudson da Hospitalar 
- Enfermagem Domiciliar. Ele que 
dissertará no próximo ano sobre as-
suntos relacionados a cuidados com 
as pessoas. Bem vindo Rudson ao 
nosso seleto e renomado grupo de 
articulistas!

3 - Dia 19/10 é aniversário de Dom 
Magela, o querido e carismático Ar-
cebispo Metropolitano de Pouso 
Alegre. Não poderia ser mais provi-
dencial, é o mesmo dia do aniversário 
de Pouso Alegre.

4 - Brindes dia 16/10, para a querida 
Silvia Regina, Secretária de Saúde 
de Pouso Alegre.

5 - Parabéns a querida Michele, co-
laboradora da Gastro Clinic, do re-
nomado Dr. Luiz Roberto do Nasci-
mento e familiares.

6 - Alex Rezende da Rezende Co-
municação Visual está de parabéns 
pela primeira Feira Aérea de Pouso 
Alegre realizada hoje e amanhã, dia 
15/10, no aeroporto de Pouso Alegre. 
Vá com sua família, haverá muitas 
atrações envolvendo este mundo!

7 - Parabéns para o Júlio da Minasdo-
or, que brinda niver dia 21/10. Na foto 
ele a sua fiel companheira, a estimada 
Val.

8 - Brindes para o meu querido cunha-
do Carlos Alejandro Pinilla, que ani-
versaria dia 16/10. Na foto ele e sua 
esposa, minha irmã, Adriana Dias.

9 - Muitos brindes dia 20/10 para meu 
querido sobrinho, Fernando Dias.

10 - O casal de recém casados, super 
felizes, Lucilene e Zé Batista. Ele que 
brinda niver no dia 24 de outubro.

1 2

3 4 6

7

5

8 9 10
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IZAMOS
NÓS

O SEU EVENTO.
ORGAN

35 3423.0151
Rua Maria da Fé, 115 - Primavera

A Terra organiza seu evento com toda qualidade 
e sofisticação que sua empresa precisa. 

169 Anos de P. Alegre

Programação do Aniversário 
169 anos de Pouso Alegre

Todo o mês de outubro/2017 a Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre, sob a gestão 
de Rafael Simões e equipe de Secretários 
e Superintendentes, está realizando ou 
apoiando uma série de eventos, para co-
memorar o aniversário de nossa cidade, 
comemorado dia 19/10.
Confira a partir de hoje, dia 14/10, os even-
tos programados:
- Início Torneio Veterano, no Manduzão, 
dia 14.
- 1ª Feira Aérea de Pouso Alegre, no Aero-
porto de nossa cidade, nos dias 14 e 15.
- 1º Torneio Municipal de Basquete Mas-
culino Adulto, nos dias 14 e 15 na Praça de 
Esportes Municipal.
- Bike Downhill, dias 14 e 15 no Trevo do 
Costinha.
- Caminhões Food Truck, dias 19, 20, 21 e 22, 
na Av. Dr. Lisboa.
- Campeonato de Futebol Livre, dia 19 no 
Manduzão.
- Abertura da Piscina, dia 19, na Praça de 
Esportes.

- Dia 21 haverá os eventos: Basquete Street; 
Sábado na Praça e Roda de Capoeira, todos 
na Praça Senador José Bento.
- Festival de Fanfarras, na Av. Doutor Lisboa.
- Dia 23 será realizado evento de Artes Con-
temporâneas e Entregas de Prêmio pela Sec. 
de Cultura.
- Dia 24, Sarau Lítero em Homenagem ao 
Poeta Vinicus Meyer.
- Dia 27, Encontro de Corais na Sec. Cultura 
e Musicalidade por toda Parte, na Catedral.
- Dia 28, Seletiva Futebol Red Bull, no Man-
duzão.
- Dia 30, Projeto Pouso na História, Auditório 
do Centro, Cultura.

As informações completas de toda a pro-
gramação, você pode conferir no site da 
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, no 
seguinte endereço:
www.pousoalegre.mg.gov.br

Fonte de Informação: 
ASCOM PMPA.
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Ao comemorarmos 169 anos de Pouso Alegre, podemos 
dizer que o futuro da cidade já chegou e é uma realidade

Só quem mora em Pouso Alegre, para dar o 
verdadeiro valor que esta cidade maravilho-
sa merece. O fato é que por muitos anos ela 
sempre cresceu, mas era só uma promessa 
de ser realmente o fenômeno de crescimento 
quantitativo e qualitativo que seus cidadãos 
esperavam.
Há mais de 20 anos de um trabalho dedicado, 
Luiza Dias, diretora do Jornal Dias News 
revela que, “por fazer um colunismo social e 
principalmente empresarial, percebi que a ci-
dade crescia independente da bandeira política, 
mas sempre torcia a cada eleição para que tivés-
semos um candidato a prefeito com perfil mais 
empreendedor e pragmático, que fizesse nossa 
cidade entrar no rumo certo”, revela.
De fato esta experiência aconteceu na Eleição 
de 2016, onde o empresário Rafael Simões 
foi eleito com 70% dos votos. Isto demostrou 
que o eleitorado perdeu a paciência, com a 
demagogia e falta de capacidade de execução 
dos políticos tradicionais.
E não há argumentos contra fatos. A pesqui-
sa da Revista Exame revela que voltamos a 
constar entre as 100 cidades melhores para se 

investir. Por outro lado, já no primeiro ano de 
mandato estamos colhendo frutos e a cidade é 
um verdadeiro canteiro de obras de infraestru-
tura e a máquina pública sucateada e burocra-
tizada, aos poucos está sendo modernizada e 
revitalizada. E é isto que estávamos precisando: 
empreendedorismo e desburocratização.
Na área da iniciativa privada, a cidade cresce e 
nós do Jornal Dias News somos testemunhas 
disto porque nos relacionamos com institui-
ções e empresas dos mais variados setores. 
Parte disto é pela expectativa real e visível de 
uma administração pública que não ficou es-
perando passar o tempo para agir e um legisla-
tivo empenhado em não travar o crescimento 
da cidade. Outro motivo é porque a economia 
brasileira, embora em passos tímidos, está 
andando para frente e ainda tem a expectativa 
positiva dos impactos das reformas.
Pouso Alegre, que no olho da crise tinha 
inúmeros imóveis comerciais para alugar 
(inclusive no centro, algo raríssimo na última 
década), começa a ser novamente ocupado e 
reanima a área imobiliária.
Pipocam por todos os cantos da cidade em-

preendimentos imobiliários novos, sejam 
loteamentos, predinhos ou grandes prédios re-
sidenciais. A exemplo do: condomínio fechado 
e de luxo Mirante de Santa Bárbara; Residencial 
Solar das Palmeiras no Bairro São João;  dos 
novos prédios da BRZ Empreendimentos; dos 
consultórios médicos de alto padrão da Lemos 
Construtora; dos prédios da Maha Construtora; 
do empreendimento GreenVile Fátima (reporta-
gem de Capa desta edição); novos empreendi-
mentos da Vitória Construtora,  RC Borges, New 
House e Castelo Engenharia, entre outros.
Empresários já estabelecidos abrem filiais e 
vários novos empreendimentos estão sendo 
inaugurados ou foram inaugurados no último 
ano, tais como: sorveterias; padarias; confeita-
rias; lojas de roupas e sapatos; cooperativas de 
crédito; escritórios de advocacia e consultoria; 
faculdades e escolas de ensino a distância; 
clínicas e consultórios médicos; farmácias; ate-
lier de roupas de alto padrão, entre inúmeros 
outros segmentos.
O segmento de agronegócios em Pouso Alegre 
e região é outro que tem ótimas notícias. Aliás, 
um dos poucos que não parou na desacelera-

Esta informação se baseia em fatos, conforme pesquisa realizada pela renomada Revista EXAME, Pouso Alegre volta a constar no 
ranking das 100 melhores cidades do Brasil para se investir em negócios, com a 6ª posição em Minas Gerais e 2ª no Sul de Minas

ção de 2015/2016.
O setor industrial de Pouso Alegre também 
comemora sua retomada de crescimento, 
depois de um ajuste financeiro e econômico 
em 2016. A indústria farmacêutica local recebe 
notícias boas, com a abertura de novas fábricas 
e centro de distribuições.
Enfim, temos a oportunidade agora de arre-
gaçar as mangas e trabalhar de forma criativa 
para aproveitar as oportunidades, conceber 
novos mercados, incrementar aqueles que po-
dem ter mais concorrência e com isto melhorar 
os serviços prestados.
A mudança de atitude de todos nós, cidadãos 
comuns pouso-alegrenses, é fundamental para 
colocar a Pouso Alegre no lugar que ela merece 
a partir de agora, quando comemoramos seus 
169 anos de fundação. 
Só depende de nós!

Texto: Italo Barcellos. Se você não curtiu nossa 
página no www.facebook.com/DiasNews, 
curta e contribua para realizarmos nosso tra-
balho de divulgar notícias boas.
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POUSO ALEGRE

PARABÉNS

São os votos de toda a família
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