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Leia na
página 5 

45 anos

Equipe de profissionais do Centro de Formação de Condutores Sapucaí

Grupo Cristália anuncia investimento de 
200 milhões em CD em Pouso Alegre

Leia na
página 10

Leia na
página 8

Restaurante
Fernandão
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Lucio Robson de Oliveira

Em breve em sede própria!

Centro de 
Formação de 
Condutores

Prefeito Rafael Simões e Eduardo Job 
(presidente do Grupo Cristália)
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

“BENDITO BAZAR” 
está em Liquidação!

Bendito Bazar está com 50% de desconto 
em todo o seu estoque. Aproveite esta 
oportunidade de comprar peças incríveis 
com muita economia e ainda ajudar as 
obras assistenciais do Padre Mario Bor-
ghi. O Bazar fica na R. Olegário Maciel 6, 
Centro, em Pouso Alegre-MG, esquina com 
a Av. Getúlio Vargas, próximo ao Hospital 
Santa Paula e ao Colégio Objetivo. Aberto 
de segunda a terça-feira das 17:30 as 19:30 
e de quarta a sexta-feira das 10:00 as 12:30.

Autocontrole
Autocontrole é a capacidade que temos de 
dominar nossos pensamentos e emoções. 
Ele é fundamental para assumirmos de fato 
as rédeas de nossa vida com melhorias nas 
esferas familiares, sociais e laborativas. 
Se analisarmos os diversos problemas 
que surgem em nossa vida por falta de 
autocontrole. Ele é fundamental para o 
desenvolvimento de nosso poder pessoal. 
É através dele que conseguimos fazer boas 
escolhas eliminando vícios, excessos, com-
pulsões e pensamentos negativos que nos 
levam a tristeza e até mesmo depressão. 
O primeiro e mais importante passo para 
adquirir autocontrole é o autoconheci-
mento. Estar disposto a se conhecer e se 
conectar com o “Eu interior” é um processo 
contínuo e doloroso, mas necessário para 
encontrarmos um sentido para a vida. Nos 
ajuda a ter respostas para as seguintes 
perguntas: Quem sou eu? Quais são meus 
talentos e habilidades? Qual o meu papel 
na sociedade? Qual o sentido da vida? O 
desenvolvimento do autoconhecimento 
e, consequentemente, do autocontrole 
é adquirido quando cuidamos de nossa 
Mente através da identificação e elabora-
ção de nossas angústias, perdas, traumas 
e limitações que nos impedem de seguir 
em frente e nos deixam em uma Zona 
de conforto levando ao ciclo vicioso do 
fracasso e infelicidade. Muitas das vezes 
é necessário fazer psicoterapia para resol-
vermos tais questões. Importante também, 
cuidar do nosso Corpo através de uma boa 
alimentação e atividades físicas regulares 
atuando assim na prevenção de doenças 
físicas e mentais. E por fim cuidar do nosso 
Espírito nos fortalecendo através da fé. 
Nunca é tarde para um recomeço. Qual o 
seu propósito de vida? Já pensou nisso?

Dr. Munir Jacob Filho
Psiquiatra - CRM-MG 38337 

Clínica Isominas - Av. Vicente Simões, 780. 
Bairro: Jardim Guanabara- Pouso Alegre-MG

e-mail: munirjacob@isominas.com.br
Telefones: (35) 3421-3069 / (35) 9 8843-8698

Administração de
Medicamentos

Minha empresa, a Hospitalar Enfermagem 
Domiciliar, oferece aos nossos pacientes 
o pacote completo quando o assunto é 
cuidado domiciliar (Home Care). 

O SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS vem para completar o 
serviço de enfermagem e oferecer mais 
comodidade e qualidade de vida ao pa-

Rudson da 
HospitaLar *

Dr. Munir 
Jacob *

ciente que necessita de tratamento com 
antibióticos, medicação prescrita (pulsão 
venosa ou intramuscular) por tempo de-
terminado, ou ainda cuidados paliativos. 

Ainda vale reforçar que a aplicação de 
medicamento domiciliar é sempre rea-
lizada sob prescrição médica e por um 
profissional capacitado, por isso, tenho 
em minha empresa uma equipe alta-
mente treinada e profissionais, prontos 
para aplicação de todos os tipos de 
medicamentos.

Tão importante quanto o serviço de cui-
dado domiciliar (home care), a aplicação 
de medicamentos reduz o índice de hos-
pitalização, torna o atendimento cada vez 
mais humanizado e traz mais conforto e 
bem estar ao paciente em tratamento.

A Hospitalar está preparada para te aten-
der, portanto, se você precisa fazer uso de 
medicamento ou possui algum familiar 
acamado, entre em contato e saiba mais 
sobre o serviço de administração de 
medicamento. 

Rudson Oliveira é enfermeiro e proprietário da Hospitalar Enfermagem Domici-
liar. A Hospitalar Enfermagem Domiciliar está comprometida com o seu bem es-
tar. Conheça todos nossos produtos e serviços www.hospitalarenfermagem.com.br

Dra. 
Larissa 

Amorim *

A novela da 
Contribuição 

Sindical
Dando continuidade ao artigo sobre 
a contribuição sindical após a reforma 
trabalhista publicado na edição 363 e 
veiculada no dia 14/04/2018, o Supre-
mo Tribunal Federal analisou a Ação 
(ADI 5.794) apresentada por entida-
des sindicais que pediam a volta da 
obrigatoriedade do desconto sindical 
e no dia 29 de junho, por maioria de 6 
votos a 3, rejeitou os pedidos.
A reforma trabalhista (Lei 13.467/17) 
tornou facultativo a contribuição 
sindical, cabendo a cada trabalhador 
autorizar expressamente o desconto 
na remuneração. As ações promovi-
das pelos sindicatos buscavam tornar 
novamente obrigatório a contribui-
ção sindical, porém por maioria o 
Supremo Tribunal Federal entendeu 
pela constitucionalidade e manu-
tenção da contribuição facultativa, 
prevalecendo o entendimento de 
que a liberdade sindical pressupõe a 
autonomia do trabalhador que pode 
optar em se filiar ou não a determina-
do sindicato. 
Embora a decisão do STF que decla-
rou a constitucionalidade da contri-
buição sindical facultativa tem efeito 
vinculante e encerra a discussão nas 
ações de instância inferiores sobre o 
assunto, as forças sindicais pronun-
ciaram afirmando que irão negociar 
no Congresso Nacional a aprovação 
de novas fontes de financiamento, 
vamos aguardar as cenas dos próxi-
mos capítulos.

* Larissa Balsamam Amorim. 
OAB/MG: 144.432 

larissa@kleberdantas.adv.br
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Prefeitura de Pouso Alegre 
anuncia novo edital para 

o Transporte Público

A Prefeitura de Pouso Alegre publicou 
novo Edital de Concorrência Pública 
para concessão de transporte coletivo 
urbano e rural no município. A sessão 
pública para abertura de propostas e 
análise de documentos das empresas 
concorrentes está marcada para 29 de 
agosto de 2018.
O processo de licitação já havia sido publi-
cado anteriormente, porém, foi suspenso 
para adequações. Dentre as alterações, 
as empresas participantes do processo 
deverão, obrigatoriamente, ter frota total 
de 41 ônibus, 13 mini ônibus e 2 micro-ô-
nibus, todos zero quilometro, equipados 
com GPS, WIFI e lixeira interna e aplicativo 
de celular. Outro critério estabelecido no 
novo documento é a manutenção dos 

abrigos nos pontos de ônibus, que passa 
a ser responsabilidade da concessionária. 
Para aumentar a competitividade entre 
as licitantes, o capital mínimo exigido da 
empresa será de 1% do valor estimado 
da contratação. Frota adaptada para 
atender ao passageiro com dificuldade de 
locomoção e disponibilização do serviço 
0800 em até 180 dias mantem-se como 
itens obrigatórios. 
Vale relembrar que a Prefeitura não re-
novou o contrato com a Viação Princesa 
do Sul. O que está em vigor é o Termo de 
Prestação de Serviço Continuado, que 
assegura à população o prosseguimen-
to dos serviços de transporte coletivo 
no município até definição de empresa 
sucessora.

A sessão Pública será dia 29/08/2018 e pelas novas exigências e adequações, o 
objetivo é superar as expectativas da população em relação ao novo padrão de 

qualidade para o Transporte Público Urbano e Rural no Município.
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Nesta edição, temos a honra de contar a his-
tória dos 45 anos do Centro de Formação 
de Condutores Sapucaí (CFC Sapucaí), em-
preendimento fundado pelo empresário Luiz 
Pereira Lopes, ícone empresarial em Pouso 
Alegre, que tornou seu empreendimento re-
ferência em autoescola na região.
A história do CFC Sapucaí se confunde com 
a própria trajetória profissional de “Seu Luiz 
da Autoescola”, como sempre foi conhecido. 
Com uma nata vocação para ensinar, iniciou 
sua carreira profissional como mecânico no 
exército, quando serviu o 14º GAC em Pouso 
Alegre e teve como nobre missão ministrar 
aulas de mecânica para soldados, “meu pai 
é mecânico por excelência e o curso funciona-
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CFC Sapucaí: 45 anos de dedicação!

va na garagem da nossa antiga casa, cresci o 
vendo consertar fuscas, sempre com total de-
dicação ao trabalho e à família, que além de 
mim criou juntamente com minha mãe, meus 
irmãos Aliciane e Luiz Antônio”, revela seu filho 
do meio, Alessandro Lopes, representando a 
família.
Depois, em uma época sem internet e poucos 
recursos tecnológicos, seu Luiz fundou, com 
o apoio de sua esposa Maria Rosa, em 1973, 
a Autoescola Sapucaí. Na época, as aulas de 
legislação eram ministradas para pequenos 
grupos reunidos ao redor de um quadro ne-
gro e as primeiras aulas de direção veicular fo-
ram ministradas em um Fusca branco modelo 
1967.

Com toda a evolução ocorrida ao longo dos 
anos, o espírito de ensinar com amor, tão bem 
transmitido por seu fundador, permanece 
imutável no CFC Sapucaí, gerando uma cul-
tura empresarial que influencia todos seus 
colaboradores e contribuiu para que milhares 
de alunos, de várias gerações, conquistassem 
a tão sonhada Carteira Nacional de Habili-
tação.
Hoje, o CFC Sapucaí continua em constante 
aperfeiçoamento e neste ano quando come-
mora 45 anos de fundação, estará inaugu-
rando sua sede própria, com uma estrutura 
moderna e confortável para seus alunos e 
colaboradores. Uma equipe muito dedicada e 
qualificada de instrutores onde os clientes se 

sentem seguros nas aulas práticas. 
“Agradecemos a confiança dos nossos alunos, 
colaboradores, parceiros e de todos que ao lon-
go do tempo contribuíram com seu trabalho, 
comprometimento e profissionalismo”, finali-
za dona Maria Rosa Lopes, representando 
o CFC Sapucaí. Conte com a experiência e 
profissionalismo da Sapucaí para conquistar 
sua habilitação de carro, motocicleta, ônibus 
ou carreta. Para mais informações ligue para 
uma das três escolas do CFC Sapucaí: Matriz 
(35 3422-2733); Foch (35 3421-4880) ou Cen-
tro (35 3425-2026), ou o What’s App (9 8800-
2733). Visite o site: www.cfcsapucai.com.br ou 
curta a página no Facebook: Facebook.com/
AutoEscolaSapucai

Dois de seus três 
filhos: Alessandro 

e Luiz Antônio, 
juntamente com 
seu Luiz e dona 
Maria Rosa no  

primeiro veículo 
da Sapucaí. Uma 

das histórias 
empreendedoras 
mais marcantes 

de Pouso Alegre.

A nova sede será 
inaugurada em 

breve na mesma 
rua Rua Bom Jesus,  
no número 845. O 

novo espaço contará 
com: acessibilidade 

para portadores 
de necessidades 

especiais; secretaria 
e recepção; sala 

de legislação com 
ar condicionado e 

projetor multimídia; 
sala de simulador 

com ar condicionado; 
sala de diretor geral 
e diretor de ensino e 

muito mais.

Foto histórica, quando Luiz Pereira Lopes foi mecânico e instrutor no Exército

Frota de veículos novos do Centro de Formação de Condutores Sapucaí



Luiza 
Dias

Acabou a COPA 
do Mundo e agora 
vem a Eleição 2018

Nós brasileiros temos a mania 
de reclamar. Perdemos a Copa, 
mas bola para frente! E a partir 
de agora o assunto será políti-
ca e temos que tomar atitude! 
Temos que votar consciente 
se queremos mudança. E para 
isto é necessário nos informar-
mos, pois até gente  experien-
te em “política“ se engana. No 
governo de Minas, pela pés-
sima atuação do Pimentel, 
devido ao não repasse de ver-
bas para municípios, hospitais, 
etc e atrasos dos salários dos 
funcionários públicos, além 
da possibilidade de não poder 
concorrer a reeleição, temos 
que estudar o currículo dos 
outros candidatos. O alento é 
que temos boas opções por aí! 
Já a nível federal “tá russo”. O 
brasileiro não tem certeza dos 
que estão como pré-candida-
tos, sejam adequados. Como 
ainda não foram oficializadas 
as candidaturas, pode ser que 
de última hora, saia alguém 
com uma proposta nova de 
política! Vamos aguardar!

Facebook.com/Diasnews

Merece
Aplausos!

Ninguém
Merece!

Jaqueline 
do Vale e 

seu esposo, 
o empresário 

Marcos 
Martins, sócio 
proprietário da 

Padaria Cardeal. 
Marquinho 

aniversaria dia 
16/7 e através 

de seu trabalho, 
juntamente 

com seu sócio 
José Ângelo, a 
Cardeal cada 
dia fideliza e 

atrai ainda mais 
clientes.

Wagner Lopes e o renomado empresário Dr. Luiz Felipe Kallás (Magsul) 
no Costela no Bafo. Dr. Luiz está com uma grande novidade na Magsul 

e nos convidou para conhecê-la, em uma visita a sua empresa.

Brindou a data no 
último dia 3/7 o 

sócio-proprietário 
da TOTVS que 
atua em toda a 

região, Armando 
Tessaroli, 

empresa conso-
lidada como 
os melhores 

softwares de ges-
tão da América 

Latina! Mais para 
frente, revelarei 
novidades sobre 
os investimentos 
que eles farão no 

escritório base 
em P. Alegre. 
Aguardem!

Um enorme sucesso foi a capa da última edição, com o casal empresário, pro-
prietário da Le Postiche de Pouso Alegre, localizada no SerraSul Shopping, 
Marinete e José Ibrahim. Nesta edição, eles são destaque novamente, isto 

porque o querido casal comemora aniversário juntinho, ela dia 19 de julho e 
ele dia 20. Uma simpatia de amizade que eu e o Italo, meu esposo, estamos 
cultivando com muito carinho, como se fossem aquelas flores que merecem 

muita atenção. Afinal, não é todo dia que encontramos pessoas de bem como 
eles, queridos por todos, e com um empreendedorismo e uma postura ética 

que é de se admirar. Esta linda foto, faz parte da produção fotográfica da capa e 
literalmente revela qual o negócio deles. Se você for viajar, ou quer uma bolsa, 

acessório de bom gosto e de qualidade, não deixe de ir na Le Postiche.

*** Merece aplausos a Seleção Brasi-
leira. Pelo menos vimos que eles ten-
taram até o fim e não perderam por 
7x1, o que  foi em 2014 vergonhoso.

*** Em uma recente visita ao prefeito 
Rafael Simões para conversar sobre 
diversos assuntos, fiquei pensando... 
sempre saio de lá admirada com a 
visão, dinamismo e vontade que 
ele tem de ver nossa cidade melhor. 
Vinda de empresas, muitas obras, 
licitações importantes, entre tantas 
outras ações.

*** Ninguém merece o desembarga-
dor esquerdista, infiltrado na justiça, 
que tentou soltar o Lula. Graças à 
rápida ação de gente do bem, o plano 
não deu certo (servirá apenas para a 
turma do mimimi se fazer de vítima). 
Infelizmente, nem a justiça brasileira 
escapa da má fé de gente que só 
quer badernar ainda mais nosso País. 
Embora o alívio, não esqueça, não 
guardem as camisetas e bandeiras 
do Brasil, nem as vuvuzelas, pois eles 
não desistirão e pode ser que teremos 
que ir p´ra rua, novamente, protestar!
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Legendas
 
1 - Neide e Gera proprietá-
rio das lojas da Óticas Diniz 
do Sul de Minas e Norte de 
São Paulo. Brindes para o 
querido Gera que aniversa-
ria dia 21/7.

2 - O dinâmico casal Silvio/
Inês (Grupo Celinho), ela 
que aniversaria dia 21/7. Na 
foto, o casal ladeado pelos 
queridos amigos e empre-
sários, Márcia/Dr. Flávio 
Camargo  (Laboratório 
Imune).

3 - Brindes dia 23/7 para o 
empresário José de Olivei-
ra Caproni, que na foto está 
ao lado do seu filho, Rudson 
Oliveira proprietário da 
Hospitalar (leia artigo do 
Rudson na página 2 desta 
edição).

4 - A empresária Giceli Pires 
(Terra Eventos), juntamen-
te com o seu esposo e tam-
bém empresário, Maykel 
Sena (Lápis de Cor). Ele que 
brinda aniversário dia 27/7.

5 - Brindes dia 21/7 para 
Alisson Dias (Rede de Su-
permercados Alvorada) 
que na foto está ao lado 
de sua simpática esposa, a 
Daniela Dias.

6 - Felicidades para a que-
rida empresária Ana Maria 
(Noite de Gala e Buffet 
Gran Palatar) que dia 26/7, 
comemora mais um ani-
versário.

7 - Parabéns para renomada 
odontóloga pouso-alegren-
se, Dra. Márcia Biagioni, 
que aniversaria dia 25/7.

3 4

65



14/07/201808 Edição 369 Jornal Dias NewsGastronomia de Destaque

RESTAURANTE
FERNANDÃO
COMEMORA

45 ANOS
Uma história marcada pela 

tradição de seus fundadores 
e pela visão empreendedora 
do empresário e proprietário, 

Lucio Robson de Oliveira

O Restaurante Fernandão é um 
ícone da gastronomia pouso-
alegrense e regional.
Graças ao trabalho do seu 
proprietário, o empresário 
Lucio Robson de Oliveira, 
o empreendimento recebeu 
muitos investimentos na sua 
infraestrutura, gestão e cardápio.
Um complexo que há 45 anos 
atende turistas e viajantes do 
entroncamento entre a Fernão 
Dias e a BR 459, em especial a 
população local de Pouso Alegre 
e cidades vizinhas, que oferece: 
Lanchonete, Cafeteria, Pizzaria, 
área com um Self Service 
Executivo (para quem quer 
rapidez e uma refeição com preço 
fixo); além do tradicional Self 
Service Premium, à quilo, com 
mais de 100 variedades, entre 
saladas, comida japonesa, peixes,  
pratos quentes, sobremesas 
e o famoso churrasco a moda 
gaúcha do Fernandão (pois a 
família de Lucio é original do 
Sul). Para manter este patamar 
de excelência, o empresário 
gera cerca de 60 empregos 
diretos, além dos indiretos e 
fornecedores.
O Restaurante Fernandão é o 
único restaurante 24 horas da 
cidade, ou seja, além do almoço 
e jantar, que é servido no buffet 
das 11 às 22:30 h, nos outros 
horários possui um  cardápio 
variado de lanches, salgados e 
pizzas.
Como suporte do restaurante, 
eles possuem uma segunda 
lanchonete, localizada no 
Posto Fernandão. “É grande 
a responsabilidade de manter 
a tradição e qualidade de um 
estabelecimento que há 45 
anos se destaca entre as boas 
opções gastronômicas do Sul 
de Minas! Buscamos sempre 
nos antecipar com as melhorias 
para preservar uma posição de 
destaque. Dedico parte deste 
sucesso aos nossos colaboradores 
e agradeço aos clientes e 
amigos por nos prestigiarem 
diariamente!”, finaliza Lucio. O 
Restaurante Fernandão fica 
localizado na Rodovia Fernão 
Dias KM 850, no trevo com a 
BR 459, Bairro Ipiranga, Pouso 
Alegre-MG. Tel.: (35) 3422-
5960. Curta o Facebook.com/
RestauranteFernandão

O ÚNICO
24 HORAS
de POUSO

Alegre

Lucio Robson de Oliveira
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Prezado cliente: preço por pessoa em apar tamento duplo, somente aéreo, com saída de São Paulo, em classe econômica. Não inclui taxa de embarque, bagagem despachada e transpor te ao aeropor to. 
Condições de pagamento com parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com juros no cartão de crédito ou boleto 
bancário. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento da compra.

CVC HIPER BARONESA - 3429-5700 | CVC SERRASUL SHOPPING - 3427-5520

PASSEIOS INGRESSOS SEGURO-VIAGEMALUGUEL DE CARROPASSAGENS HOTÉIS PACOTES INTERCÂMBIO

JERICOACOARA 
Agora ficou mais fácil chegar em Jeri. Com um novo 
aeroporto a apenas 30 km de distância, você começa 
a curtir mais cedo a praia considerada uma das dez mais 
bonitas do planeta. E ainda tem as dunas douradas, 
os mangues, as lagoas de águas transparentes e o 
irresistível charme rústico de uma vila de pescadores, 
cheia de lojinhas de artesanato, restaurantes deliciosos 
e o espetacular pôr do sol junto ao mar.

O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando GOL, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem no Hotel Jerimar, 
3 estrelas, com cafe da manhã.

Por apenas R$ 2.016
ou 12x iguais de 168 reais 
Destino com saídas semanais. 
Preço publicado válido para 
saída 5/setembro

FIM DE ANO
COM ENTRADA PARA 60 DIAS

FÉRIAS DE JULHO
AGOSTO E SETEMBRO
COM PREÇOS IMPERDÍVEIS

TUDO EM ATÉ12X IGUAIS
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TOTVS é destaque na região

Consolidação da Sorrisus

Cristália anuncia a constru-
ção de um CD em P. Alegre

O Grupo Cristália, que incorporou em 2012 o 
Laboratório Sanobiol, empresa do segmento 
farmacêutico instalada no Distrito Industrial 
de Pouso Alegre, definiu a construção de um 
Centro de Distribuição no município. O anúncio 
foi feito dia 4 de julho, pelo presidente executivo 
da companhia, Eduardo Job, durante encontro 
com o prefeito Rafael Simões e o secretário 
municipal de Desenvolvimento Econômico, Dino 
Francescato. Liderando uma comitiva de dire-
tores, Job revelou que desde a incorporação do 
Sanobiol ao Cristália foram feitos aportes de R$ 
100 milhões para ajustes financeiros e expansão 
da indústria. O novo projeto agrega a construção 
de um Centro de Distribuição na cidade com 
investimento de R$ 200 milhões, ampliação 
do portfólio através da inclusão de novas linhas 
para a produção de soluções injetáveis (ampolas 
e frasco) e geração inicial de 140 vagas diretas 
de emprego.
O novo CD deverá ser construído próximo à plan-
ta atual da indústria, em um terreno cedido pela 
Prefeitura que, anteriormente, estava destinado 
a uma empresa que não cumpriu o cronograma 
de instalação e devolveu a área ao município. O 
início das obras aguarda decisão da Câmara 

de Vereadores, que analisa a proposta de cessão 
do lote como incentivo e contrapartida à vinda 
do Sanobiol.
Para o secretário Dino Francescato, o investimen-
to do Cristália consolida a vocação de Pouso Ale-
gre em se tornar um dos mais importantes polos 
farmacêuticos do país. “Temos grandes grupos 
empresariais que atuam neste segmento instalados 
em Pouso Alegre, que atualmente, desenvolvem 
projetos expansionistas”, conta.
Segundo o prefeito Rafael Simões, “é importante 
que o município amplie a oferta de vagas de em-
prego de qualidade que gerarão renda atraindo e 
alavancando novos investimentos, fortalecendo 
o comércio e demais setores que impulsionam a 
economia local”. O Grupo Cristália é considerado 
o maior produtor de anestésicos da América 
Latina e está entre os cinco maiores do país no 
setor farmacêutico. Conforme o seu presidente, 
o conglomerado tem 46 anos de atuação, sete 
laboratórios, sendo um na Argentina, e emprega 
mais de cinco mil colaboradores.

Fotos e texto: 
Ascom da Prefeitura de Pouso Alegre

Eduardo Job (presidente do Grupo Cristália) juntamente com o prefeito 
de Pouso Alegre, Rafael Simões, anunciam um investimento de 

200 milhões e a geração 140 vagas diretas de emprego.

Executivos do Grupo Cristália, juntamente com o prefeito 
Rafael Simões, Eduardo Job, presidente do Grupo 

Cristália e Dino Francescato (Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de Pouso Alegre)
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A TOTVS Sul de Minas, adquirida pela TOTVS 
Serra do Mar, em breve anunciará grande inves-
timento na infraestrutura em Pouso Alegre. Quem 
ganhará com isto serão seus atuais e futuros 

clientes. Os softwares de gestão da TOTVS são o 
que há de melhor no mercado e em vários seg-
mentos, ou seja, se você deseja o melhor para sua 
empresa, saiba mais ligando no: (35) 3443-9999.

A Sorrisus Clínicas Odontológica chegou em 
Pouso Alegre e está revolucionando o mercado 
de atendimento odontológico em todas as áreas 
de especialização na região. Eles trouxeram um 
modelo inovador de negócios, que consiste em 

oferecer serviços odontológicos em um ambiente 
muito agradável e moderno, com orçamentos 
que cabem no bolso de todas as pessoas! Faça 
uma avaliação gratuita da sua saúde bucal na Rua 
João Basílio 191, ou saiba mais: (35) 3421-7029.

Armando, Wilson 
e Cícero (três dos 

quatro proprietários 
da TOTVS)

Fernando Lins
Maia e Lílian Souto 
Maia (proprietários 

da Sorrisus).
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