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Avanços
na Saúde

Depois de ampla 
campanha, Prefeitura 

anuncia fim da fila 
de espera para 

cirurgias de Catarata 
além da reabertura do 
Pronto Atendimento 

do Bairro São João

Leia na página 10Rafael Simões - Prefeito de Pouso Alegre

Leia na página 10

Bilac Pinto figura em 
destaque no Ranking 

dos Políticos*

Leia nas páginas 4 e 5

*Levantamento organizado pelo site independente: www.politicos.org.br

Bilac Pinto
Deputado

Federal

Maykel Sena
e Giceli Pires

Leia na página 10
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza Dias
(Mãe) *

Dr. Kleber 
Dantas *

Questões Tributárias
Interessantes

Em época de retração econômica e com 
pouco dinheiro circulando no comércio, 
nada melhor do que descobrir que talvez 
haja crédito represado dentro do próprio 
caixa da empresa.
O STF já uniformizou a questão sobre ser in-
devida a cobrança do PIS e da COFINS sobre 
a base de cálculo do ICMS. 
Para fins comerciais e contábeis, faturamento 
há de ser considerado como o somatório das 
operações mercantis, ou das operações de 
vendas de mercadorias e serviços, ou das 
operações similares.
Logo, a base de cálculo do PIS e da COFINS, 
que atualmente é a receita bruta, deverá 
ser a considerada como a diferença entre o 
valor contido na Nota Fiscal e o valor do ICMS 
repassado ao Estado, isto porque a empresa, 
ao recolher o ICMS e posteriormente repassá
-lo ao Estado, atua como mero arrecadador 
nada percebendo por essa atividade.
Desta forma, as empresas submetidas a essa 
sistemática de recolhimento têm o direito 
a recolher o PIS e a COFINS sem a inclusão 
da parcela relativa ao ICMS em sua base de 
cálculo, bem como o direito à compensação 
dos créditos correspondentes aos valores 
que já foram pagos indevidamente a esse 
título nos últimos 5 anos.
Outra matéria interessante é a exclusão do 
INSS sobre as parcelas indenizatórias pela 
não incidência (aviso prévio, férias indeniza-
das, 1/3 sobre férias, 13° sobre aviso prévio) 
pagas pelo empregador quando da rescisão 
do contrato de trabalho, que muito empre-
gadores seguramente pagaram e poderão 
requerer a restituição destas parcelas.
Por fim existe também a questão do imposto 
denominado TUST/TUSD que trataremos na 
próxima edição.

* Kleber Dantas Junior
 OAB/MG 55.818

kleber.jr@kleberdantas.adv.br

“Bingo da Paz” será 
dia 17 de agosto!

 
Participe do Bingo da Paz do Mosteiro Po-
pular Nossa Sraª de Guadalupe (do Padre 
Mário Borghi)! O evento acontecerá no dia 
17 de agosto, a partir das 19h15 horas no 
Clube Literário de Pouso Alegre (centro 
de Pouso Alegre, na Praça Senador José 
Bento, 68). O Binco beneficente contará 
com rodada especial de uma moto zero km 
e a cartela será vendida por apenas 20 reais. 
Saiba mais informações e ajude a divulgar, 
compartilhando o link do Facebook abaixo: 
https://www.facebook.com/cmpalegre/
videos/1118768034927818/

Campanha de Polio-
mielite e Sarampo

 
Vejo com preocupação o noticiário que fala 
que os jovens pais estão negligenciando 
a importância da vacinação de seus filhos 
contra a Poliomielite e Sarampo. Isto acon-
tece porque eles não conviveram com estas  
doenças e por isto não dão importância. 
Mas, se o índice de cobertura destas vacinas 
diminuir, estas doenças podem voltar, colo-
cando em risco uma geração. Então, em uma 
ação muito responsável da Prefeitura de 
Pouso Alegre, liderada pelo prefeito Rafael 
Simões, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, está vigorando a Campanha de 
Vacinação contra Poliomielite e Sarampo. 
Nesta etapa, será imunizada a população de 
um a cinco anos de idade (incompletos). Os 
postos de vacinação do município atende-
rão de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, 
até o dia 31 de agosto de 2018. Os pais ou 
responsáveis devem levar o cartão das crian-
ças.  Senhores pais, por favor, não deixem de 
vacinar seus filhos, esta campanha é muito 
importante.

DESTAQUE
EMPRESARIAL

Destaque desta quinzena é para o querido casal proprietário das Óticas Diniz 
na região, Gera Borges e Neide Mendes. Para quem não os conhecem, estamos 
falando de gente boa, visionários, empresários extremamente empreendedores, 
acima da média.  Eles revolucionaram o atendimento do comércio de Pouso Alegre. 
Na outra ponta, destaque para a inovação e investimento pesados em tecnologia 
de ponta, que fez com que eles constituíssem o laboratório de ótica mais completo 
da região. Visite a Diniz e comprove!

* Envie no e-mail abaixo notícias 
completas de eventos beneficen-
tes: diasnews@diasnews.com.br

O FUTURO
JÁ CHEGOU!

Quem imaginaria há um 
tempo atrás, que poderí-
amos ter uma usina foto-
voltaica, com energia lim-
pa e gerada através do sol, 
em nossas residências e 
empresas? Pois bem, isto 
já é possível e acessível 
a todos, principalmente 
pelo barateamento dos 
equipamentos, incenti-
vos governamentais e 
linhas de crédito para este 
setor. Destaque para a 
experiente empresa pou-
so-alegrense AQUESUL 
Solar, uma das pioneiras 
e referência em geração 
de energia e aquecimento 
solar em Pouso Alegre e 
região. Troque sua conta 
de energia pela parcela 
do financiamento, uma 
troca com retorno ime-
diato. Faça um orçamento 
(35) 3422-7228, visite a 
loja na Rua Comendador 
José Garcia, 1180 - Centro 
- Pouso Alegre-MG. 

O empresário Luiz Carlos, da AQUESUL Solar, em uma de suas 
instalações. Veja na prática as vantagens de instalar Placas Foto-
voltaicas na sua empresa ou residência: até 95% de redução nos 
custos com energia elétrica.
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Bilac Pinto se destaca entre os 
parlamentares mais atuantes do Brasil

Atualmente, a população nivela a 
classe política por baixo, colocando 
todos os políticos em uma vala co-
mum. No entanto, todos nós sabe-
mos que em qualquer profissão há 
bons e maus exemplos e na política 
existem estes bons exemplos. Esta 
questão nos levou a investigar na 
mídia, na internet, principalmente 
em sites de órgãos independentes 
que avaliam a atuação dos políticos 
brasileiros. Desta forma, descobri-
mos uma fonte de muita credibili-
dade, que é o site www.politicos.
org.br, que criou o Ranking dos 
Políticos. Este ranking é uma clas-
sificação do setor público, através 
de critérios independentes e pura-
mente técnicos, baseados na com-
pilação de dados dos parlamen-
tares, apresentando estes dados 
através de avaliações e pontuações, 
em seu portal. Todas as informa-
ções publicadas no Ranking são pú-
blicas, disponíveis nos sites oficiais 
do Senado, Câmara dos Deputados, 
portal da Transparência e dos Tribu-
nais de Justiça. A plataforma possui 
cerca de 500 mil acessos mensais 
e um milhão de seguidores, princi-
palmente porque, além do Ranking, 

publica a pauta da semana no Con-
gresso e analisa as leis em votação.
Focando em investigar a perfor-
mance dos representantes de nossa 
região do Sul de Minas, como des-
taque, descobrimos entre os 513 
deputados federais brasileiros, o 
nome do deputado federal Olavo 
Bilac Pinto Neto (Democratas), 
que em posição de destaque, figura 
na 27ª posição entre os deputados 
federais mais atuantes do Brasil. 
Analisamos que dentre os quesitos 
que favorecem muito Bilac é o fato 
de não transitar na Justiça nenhu-
ma ação judicial contra ele, o que 
o torna “ficha limpa” (consultas 
e análises de eventuais processos 
envolvendo congressistas foram re-
alizadas em parceria entre o site e o 
escritório Braga Nascimento e Zilio 
Advogados Associados).
O trabalho realizado por este site 
é fundamental, pois a responsabi-
lidade de um parlamentar, não se 
limita apenas em trazer verbas ou 
doações para sua região (que tam-
bém é importante). Eles precisam 
propor projetos de lei relevantes, 
atuar em comissões, além de dar 
sua contribuição, através do voto, 

Conforme levantamento do site Ranking dos Políticos (www.politicos.org.br), portal independente que atua compilando dados dos parlamentares brasileiros

para decisões fundamentais para o 
País progredir, sempre pensando na 
coletividade. No entanto, sabendo 
que a população da região procura 
analisar mais os resultados de um 
parlamentar, analisando a quanti-
dade de verbas trazidas para cá e 
sua presença no apoio de questões 
importantes para a região, fomos 
atrás destas informações, para com-
plementar a pesquisa.
Então, tivemos acesso a um longo, 
descritivo e detalhado dossiê de 
ações do deputado Bilac, realizadas 
na última década. No início, Bilac 
tinha um foco voltado às áreas da 
educação, transporte escolar, segu-
rança, saneamento básico e ajuda 
direta às instituições filantrópicas 
da região. Sua passagem como se-
cretário de governo de Minas Gerais 
contribuiu muito para agregar ain-
da mais valor ao seu mandato como 
deputado, principalmente por en-
tender, sob o enfoque executivo, a 
realidade de várias regiões do esta-
do. Depois, a partir de 2012 seu foco 
na saúde se intensificou e todos os 
anos subsequentes, destinou signi-
ficativas verbas para este setor em 
nossa região. Entre emendas par-

lamentares, convênios e recursos 
de custeio, foram destinados pelo 
deputado, mais de 16,5 milhões 
de reais somente para a saúde 
em Pouso Alegre e região, princi-
palmente para o Hospital Samuel 
Libânio de Pouso Alegre, um com-
plexo hospitalar e de pronto aten-
dimento que é referência no Brasil e 
que atende mais de 150 cidades na 
região. Estes recursos foram usados 
para os mais variados fins, como: 
compra de equipamentos e ambu-
lância, aquisição de medicamentos 
e materiais hospitalares, obras no 
pronto socorro, fortalecimento do 
Programa Saúde da Família, entre 
outros. Ficamos sabendo que em 
muitos momentos os recursos do 
Bilac ajudaram na sobrevivência 
do Hospital, por decorrência da ca-
lamidade que estava e ainda está a 
saúde no Brasil.
Por este motivo, Bilac acabou sen-
do reconhecido como o deputado 
federal da Saúde. Mas, paralela-
mente, outras verbas foram desti-
nadas a vários setores, como agora 
em 2018, quando destinou 633 mil 
e 750 reais para a aquisição de Má-
quinas e Implementos à Prefeitura 

de Pouso Alegre, administrada pelo 
prefeito Rafael Simões (seu aliado), 
através de uma emenda conquis-
tada no Ministério da Agricultura. 
Outros exemplos, foram os recursos 
destinados através de Furnas, para 
ajudar instituições como SOS Fral-
das, Comunidade de Ação Pasto-
ral e APAE. Acompanhe as ações 
completas do deputado Bilac Pin-
to no endereço: www.bilacpinto.
com.br.

Sempre é muito difícil avaliar um 
profissional, principalmente polí-
ticos, que muitas vezes envolvem 
muitas paixões e interesses, no en-
tanto chegamos a conclusão, pelos 
critérios de avaliação do site políti-
cos.org.br, que confirmam fatos que 
levantamos sobre a atuação do de-
putado nos últimos anos na região 
(veja página 5), que Bilac Pinto é 
realmente um parlamentar muito 
atuante e presente na sua região de 
origem. Uma grata notícia, dentre 
tantos fatos negativos sobre políti-
cos, divulgados na imprensa brasi-
leira nos últimos anos.

ANÁLISE DA NOTÍCIA
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Somente  para 
área da saúde 

em Pouso Alegre, 
foram destinados

mais de 
16,5 milhões
de reais em 
verbas, pelo

deputado
Bilac Pinto,
recursos que 

também 
beneficiaram

 a região

Bilac Pinto
Deputado

Federal
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A maioria dos critérios usados pelo site (www.politicos.org.br) avalia atributos técnicos, baseados em ações formais dos parlamentares no Congresso. Outras informações, 
que muitas vezes não são captadas por este modelo de avaliação, como defender os interesses de sua região, aparecem abaixo em nosso levantamento:

Fonte de informação: www.bilacpinto.com.br. Fotos: seção fotos do site www.bilacpinto.com.br

Sempre presente, Bilac Pinto visita e apoia a área rural na região, a exemplo 
de várias vezes que esteve presente no distrito do Pantano em Pouso Alegre

Ações de infra estrutura e saneamento. Bilac apoia as ações dos prefeitos em 
bairros carentes, como ações realizadas no bairro São Geraldo em P. Alegre

Além de defender interesses da sua região, um parlamentar deve participar de 
comissões importantes para defender o bem de todos os cidadãos brasileiros

Ocasião recente em que o Ministro dos Transportes e Bilac anunciaram grande 
investimento em obras na BR 459 beneficiando Pouso Alegre e toda a região

Bilac visivelmente apoia iniciativas e projetos regionais em vários setores: 
educação, saúde, infra estrutura, saneamento básico, esporte e habitação

Ser elo entre os municípios e o governo federal é uma das ações que Bilac 
realiza, a exemplo da reunião dele e Rafael Simões c/ o ministro da educação

Dentre verbas destinadas a vários setores, como educação, somente para a 
saúde de Pouso Alegre e região, Bilac destinou mais de 16,5 milhões de reais

Bilac atende as demandas de todos os prefeitos da região, a exemplo desta 
foto, com o prefeito de Itajubá, liberando R$ 10 milhões em obras na BR 459

O parlamentar precisa ter coragem e discernimento de votar consciente, em 
prol do melhor para a coletividade e em detrimento a interesses setoriais



Luara, seu 
esposo Gilmar 

Prestes e a filha 
do casal, a bela 

Ana Júlia.
Gilmar 

comemora 
aniversário dia 
19/8. Ele que é 
um empresário 
bem sucedido e 
acima de tudo 

um ser humano 
ímpar, dotado 

de grandes 
habilidades, 

entre elas o trato 
com sua equipe.Luiza 

Dias
Eleições 2018. 

Dada a largada!

Começou a mais importante 
Eleição da história do Brasil. 
Por este motivo, precisamos 
nos informar mais do que nun-
ca sobre os candidatos e par-
tidos que concorrem. Forma-
dores de opinião, como você, 
nunca foram tão importantes 
e terão papel fundamental 
nessas Eleições: orientar os 
eleitores a não invalidarem 
seus votos. Afinal, eleição 
após eleição, mesmo votando 
em branco, nulo ou se abs-
tendo, alguém é eleito, não é?  
Ainda existe bons candidatos 
que conquistam votos por 
suas ideias e os maus políticos, 
que compram votos. Ou seja, o 
voto em branco, nulo ou abs-
tenção, não muda nada, ape-
nas ajuda a perpetuar no País 
o mau político ou a gerar uma 
falta de representatividade na 
política. Se as pessoas de bem 
não tiveram a coragem de se 
candidatar, protestar ou votar 
de forma consciente, o nosso 
País nunca vai melhorar. A res-
ponsabilidade da mudança, 
sempre começa por nós!

Facebook.com/Diasnews

Merece
Reflexão!

Danusa e Rubens Barreto (da Plastisulminas) curtindo a última viagem 
realizada para Recife, comemorando 20 anos de aniversário de casamento.

*** Merece reflexão, a seguinte fala 
do economista Paulo Vieira, possível 
ministro da economia do pré-candidato 
à presidência,  Jair Bolsonaro (caso ele 
for eleito): “Todo o poder corrompe. O 
poder absoluto, corrompe absolutamen-
te”.
*** Também merece reflexão a citação 
do Luiz Inácio Amaral: “Um País que foi 
excessivamente para a esquerda, precisa 
ir à direita, para achar seu centro”. Con-
cordo, sem entrar no mérito do que é 
esquerda ou direita em nosso país, pois 
alguns políticos conseguiram denegrir 
os dois lados.

Agradeço o convite que recebemos 
dos queridos Dr. Robson Krepp e Dr. 
Rafaeli Moreira Cesar para a inaugu-
ração da nova sede deste importante 
e renomado escritório de advocacia, 
que estará localizado em um prédio 
de vários andares, localizado na Av. 
Vicente Simões, na antiga Suzuki Mo-
tos (local que será totalmente tomado 
pelo escritório do MC&K Advgados 
Associados). Desejo a eles muito 
sucesso e na próxima edição aguarde 
mais informações sobre esta que é 
uma inauguração de grande destaque 
na área advocatícia.

Brindes no dia 27/8 para o ex-juiz de direito, Dr. Valter José Vieira, que 
na foto está ao lado do advogado Luiz Filipe Requejo do Amaral, sócio 

do Amaral Advogados Associados e articulista do Jornal Dias News. Dr. 
Valter é uma referência da área jurídica em Pouso Alegre, deu seu veredito 

para muitas causas importantes da região, o que o torna uma figura 
importante na história do direito de Pouso Alegre nas últimas décadas. 

Sua experiência e conhecimentos foram a base para reportagens que fiz e 
que serviram também para ampliar meus conhecimentos jurídicos.

O querido casal 
Renata Pereira 
e Francisco. Ele 

competente 
engenheiro e 
professor. Ela 

que brinda niver 
dia 16/8, e é 

uma advogada  
dedicada, 

além de uma  
preciosidade de 
pessoa, amiga 

que sempre 
procuro ter ao 
meu lado.  Sou 

uma privilegiada 
em tê-los como 

amigos!

Convite da inauguração
do MC&K Advogados 

Associados em P. Alegre
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Legendas
 
1 - Brindes dia 27/8 para o Dr. 
Marcus Vinicius Teixeira, concei-
tuadíssimo médico ortopedista 
da região. Na foto ele e o amigo 
de Pouso Alegre Futebol Clube, 
Edson Carlos (sócio-proprietário 
do Bar do Peixe).

2 - O empresário Rodinei Nunes, o 
Nei da Nova Minas está arruman-
do passo a passo a sede própria 
da empresa, no distrito industrial. 
Logo você saberá as novidades 
deste grande investimento do 
setor logístico de PA. Ele também 
comemorará aniversário dia 25/8.

3 - Muitos brindes dia 25/8 para o 
querido Dr. Osvaldo Namur, que 
na foto está ao lado de sua esposa 
Vânia Tódero.

4 - Dia 14/8 é niver do criativo Julia-
no da Rocha, da renomada agência 
de publicidade pouso-alegrense, 
Pública Comunicação e Marketing.

5 - Parabéns para a competente 
Cynthia Sousa, secretária da pre-
sidência da ACIPA, que aniversaria 
dia 18/8.

6 - Brindes dia 18/8 para Luiz Felipe 
do Nascimento, filho do querido 
casal Lucete e Dr. Luiz Roberto do 
Nascimento (Gastroclinic).

7 - A bonita e querida Adriana dos 
Anjos renomada professora univer-
sitária, comemora niver dia 22/8.

8 - Luiz Inácio Amaral e sua bela 
esposa, ele que aniversaria dia 25/8.

9 - André, sócio-proprietário da 
Ice Bom e diretor da ACIPA que 
aniversaria no dia 14/08.

10 - Eziquiel Rodrigues e a amiga 
Isamara Tenório, talentosa estilis-
ta. Ambos aniversariam neste mês; 
ele dia 24 e ela no dia 19/8.

11 - O estimado  locutor esportivo, 
Paulo Roberto que aniversaria 
dia 14/8. 

3

4 65

8 9 1110
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Rudson da Hospitar nas alturas

Rudson da Hospitalar no salto de paraquedas

O empresário Rudson Oliveira 
da Hospitalar realizou um 
sonho pessoal: saltar de 
paraquedas (no Paraquedismo 
Boituva). Enfermeiro e 
empresário, sua vida é 
caracterizada por momentos 
de muita tensão, e para ele, o 
esporte e a adrenalina servem 
para despressurizar a mente, o 
corpo e o espírito.

A travessia 
da Serra Fina

Dr. Luciano 
Moreira
(sócio da 
Espaço 
Ativo)

Dia 26 de julho, os amigos e aventureiros Luís Felber, Cesinha Vilas Boas, João Batista (BaBu), Luciano 
Moreira e Alexandre, realizaram a travessia da Serra Fina, iniciada na cidade de Passa Quatro-MG. Foram 3 
dias acampando nos cumes da travessia e 4 dias de caminhada e reflexão em um dos trekkings mais belos e  
difíceis do Brasil (veja foto menor acima), que percorre as mais altas montanhas da Serrada Mantiqueira. Por 
conta da distância a ser percorrida, 36 km,  vegetação densa, os vários sobes e desces e o peso da mochila, a 
Serra Fina exige muito preparo físico. É um ótimo roteiro para quem já possui uma experiência e quer realizar 
caminhadas com camping selvagem em montanha. 

Pier: a entrega de 
pizza mais rápida de 
Pouso Alegre!
Carlão e  Vanda, do Pier 
Restaurante e Pizzaria são um dos 
anfitriões da área gastronômica 
mais queridos da cidade de Pouso 
Alegre. Nestes dias de frio, às 
vezes, a gente fica desencorajado 
de sair de casa. Então, peguei um 
bolo de cardápios de restaurantes 
que tenho guardado e comecei 
a ligar sem critério para “chamar” 
uma pizza. Para minha surpresa, 
em todos os lugares que liguei o 
tempo de entrega era entre uma a 
uma hora e meia! Eu não tinha todo 
este tempo! Então liguei para o Pier 
e eles me entregaram uma pizza 
maravilhosa e quentinha em apenas 
30 minutos. Além da qualidade e 
rapidez, o preço é justo!

Texto: Luiza Dias.

JP Manutenções 
e Ar Condicionado
 
Destaque para o casal de 
empresários Célio e Fabiana 
Prado, proprietários da 
JP Manutenções e Ar 
Condicionado. Agosto é 
ótimo para quem quer fazer 
manutenção e limpeza periódica 
do ar condicionado, residencial 
ou empresarial, sem ter problema 
de agenda na JP Manutenções, 
que a partir de setembro fica 
lotada. Além disto, por ainda 
estar frio, é a melhor época para 
fazer manutenção, pois logo vem 
o calor. Você pode contatá-los 
pelos telefones: (35) 3425-3392 
ou (35) 9 8721-1400 ou visitar o 
escritório da JP Manutenções e Ar 
Condicionado na Rua Cel. Otávio 
Meyer, 297. Pouso Alegre-MG.

Texto: Italo Barcellos
Carlos Arrelaro e Vanda Monroe Célio e Fabiana Prado
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40 anos de Maykel Sena

* ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).
* PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais).
* PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional).

Av. Vicente Simões 780, Jardim Guanabara, Pouso Alegre-MG
orcamento@isominas.com.br ou agendamento@isominas.com.br

(35) 3425-6828 ou (35) 9 9252-1800
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: Silvio Tadeu Valim

ARQUITETO E
PERITO JUDICIAL

Tel.: (35) 9 8417-2662

www.arquitetopousoalegre.com.br

Empresário realiza confraternização no Sítio da Vovó Tutu

Maykel Sena, empresá-
rio, sócio-proprietário da 
Papelaria Lápis de Cor, 
casado com a empresária 
Giceli Pires, realizou no 
dia 28/7 em PA sua festa 
de 40 anos bem vividos. 
O evento foi no Sítio da 
Vovó Tutu, de proprieda-
de dos empresários We-
lington Silva e Silvana 
Araújo, da Dalmóbile. 
“Dizem que a vida começa 

aos quarenta! Acontece 
que aos quarenta já vivo o 
sentimento de uma baga-
gem entre o maravilhoso e 
o sensacional... Associada 
a uma vontade inenarrável 
de aperfeiçoar cada apren-
dizado, criar, crescer, evo-
luir a cada dia! É... talvez 
esteja mesmo só começan-
do!”, revela Maykel, sem-
pre com seu alto astral e 
carisma inigualável.

Sitio da Vovó Tutu

Maykel e Welington Vocalista e Maykel

Na última segunda-feira, dia 6 de 
agosto, a Prefeitura de Pouso Ale-
gre realizou o Mutirão da Catarata. 
Com esta etapa, que somou mais 
70 cirurgias, a fila de espera para o 
procedimento na Secretaria Muni-
cipal de Saúde está zerada. Foram 
1.500 intervenções realizadas em 
menos de um ano. Para a secretária 
municipal de Saúde, Sílvia Regina 
Pereira, após muito empenho e 
dedicação da atual administração, 
o objetivo foi alcançado. “Não es-
tamos falando de uma simples ação 
isolada, mas da união e trabalho de 
uma grande equipe. É extremamente 
gratificante saber que essas pessoas, 
boa parte delas aguardavam há anos 
pela cirurgia, agora podem enxergar 
a vida com outra perspectiva”, conta.

Pouso Alegre zera 
fila de espera para 

cirurgias de catarata 

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o 
Pronto Atendimento do Bairro São João voltou a funcionar no prédio de origem. Para que 
não houvesse comprometimento dos serviços prestados, inclusive o atendimento 24 horas, 
foi necessário a transferência temporária para a Unidade Básica de Saúde “Sebastião Reis da 
Silva”, no mesmo bairro. A secretária municipal de Saúde, Sílvia Regina Pereira, explica que 
infelizmente, o telhado estava em manutenção e a calha não suportou as fortes chuvas. “O 
importante é que estamos fazendo importantes melhorias no prédio e a população não ficou sem 
os serviços”, ressalta.

Pronto Atendimento do São João volta 
a funcionar no prédio de origem 
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