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Dra. Marcela Ferreira

Leia na página 5

fala em entrevista sobre implantes hormonais subcutâneos e 
bioidênticos (usados para aminizar alterações hormonais, 

principalmente em mulheres na menopausa)
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza Dias
(Mãe) *

Ajude o CLUBE DO MENOR
O Centro de Educação Infantil Padre Pavoni 
Clube do Menor realizará dia 26/11 das 19 às 22 
horas um Bingo Beneficente, no Clube Literário 
e Recreativo, localizado a Praça Senador José 
Bento, no centro de Pouso Alegre-MG.
Entre as prendas, estão: bicicleta, microondas, 
liquidificador, batedeiras, air fry, forno elétrico, 
ferro elétricos, tortas doces e salgadas, lindos 
cartuchos e muito mais.
Acesse o site da instituição na internet www.
clubedomenor.com.br ou no Facebook/clube 
domenorpousoalegre

Actrisave™ 

Actrisave™ combate a calvície de dentro 
para fora sem efeitos colaterais

Antes de Actrisave™ chegar ao Brasil, a 
calvície era um destino inescapável para 
muitos homens e a única alternativa eram 
medicamentos alopáticos, causadores de 
efeitos indesejáveis. Actrisave™ chegou 
para mudar esse cenário!
Composto pelas antocianinas encontra-
das naturalmente no arroz negro Oryza 
Sativa, e enriquecido pelos nutrientes, 
proteínas, minerais e flavonóides da flor 
do Cacto Opuntia Ficus, ele garante um 
efeito sinérgico capaz de reduzir a minia-
turização capilar - o processo que faz 

com que os fios vão enfraquecendo até 
que o bulbo morra, causando falhas e a 
temida calvície.
Tudo isso porque esse incrível ativo ex-
clusivo da Galena inibe a ação da enzima 
5-alfa-redutase no folículo capilar, além de 
trazer benefícios antioxidantes e ajudar no 
controle hormonal. 
Saiba mais informações em nossa loja vir-
tual (loja.dermadia.com.br) ou diretamen-
te no tel. 3423.7500 ou watts 9.8856.1283

Carmen 
Abrahão*

* Carmen Abrahão é Graduada em Farmácia pela Unifal 
de Alfenas-MG. Pós-graduada em Farmácia Magistral 
pelo Instituto RACINE-São Paulo e em homeopatia pelo 
Instituto Paulista de Homeopatia (APH). Empresária 
desde 1991, proprietária da Dermadia Manipulação - Rua 
Afonso Pena 241. Pouso Alegre - Tel.: (35) 3423-7500

O ACTRISAVE ™ 
combate a calvice se 
dentro para fora sem 

efeitos colaterais 
indesejáveis. 

Outubro Rosa - Câncer 
- Benefícios Fiscais

Neste mês de Outubro, denominado Outubro 
Rosa, simboliza o mês de prevenção do câncer 
de mama. É preciso conscientizar sobre os be-
nefícios da prevenção evitando os dissabores, 
angústia e dor dos que padecem deste mal e 
de outras doenças.
A lei 7713/98 concede benefícios fiscais para 
portadores de câncer e de outras doenças e 
seguramente grande parte da população ou 
os próprios enfermos não sabem da extensão 
e aplicação destes benefícios.
O câncer não é a única doença que possibilita 
essa isenção, sendo no total 16 doenças lista-
das pela Lei nº 7.713 de 1988.
a) AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Ad-
quirida)
b) Alienação Mental
c) Cardiopatia Grave
d) Cegueira (inclusive monocular)
e) Contaminação por Radiação
f ) Doença de Paget em estados avançados 
(Osteíte Deformante)
g) Doença de Parkinson
h) Esclerose Múltipla
i) Espondiloartrose Anquilosante
j) Fibrose Cística (Mucoviscidose)
k) Hanseníase
l) Nefropatia Grave
m) Hepatopatia Grave
n) Neoplasia Maligna
o) Paralisia Irreversível e Incapacitante
p) Tuberculose Ativa
Além dessas 16 doenças, as moléstias origina-
das por acidentes no exercício de sua profissão 
também dão direito a: I) a solicitar a isenção do 
IRPF; II) saque do FGTS; III) quitação de eventual 
imóvel financiado; IV) desconto em torno de 
20% na aquisição de veículo diante da isenção 
do IPI, IOF e ICMS; V) transporte público gra-
tuito; VI) atendimento preferencial; VII) auxílio 
doença e outros benefícios previdenciários 
podendo chegar a 25%. 
Assim, o mais importante é cuidar da sua saúde 
através de medidas e práticas preventivas.

Kleber Dantas Junior, oab/mg 55818, 
e-mail kleber.jr@kleberdantas.adv

Dr. Kleber 
Dantas *



Empresas TOP Destaque do Evento Empresarial TOP 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Centro de Formação de Condutores:
Auto Escola Sapucaí
R. Bom Jesus, 815 
Tel.: 3422-2733 
www.cfcsapucai.com.br

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

Centro de Estética e Depilação:
Beryllos
R. Adolfo Olinto, 239
Tel.: 3422-1395

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

Decoração de Eventos:
Cabana Hall Decorações
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Face: 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

Agência de Viagens:
CVC Viagens - Hiper Baronesa
Tel.: 3429-5700

Foto e Vídeo-produções:
Destak Produções Fotos e Vídeos
R. Persano Tavares Galvão, 220
Tel.: 3422-9467

Implantes Hormonais:
Dra. Marcela Ferreira 
(representando a empresa de
implantes hormonais ELMECO)
Face: @doutoramarcelaferreira  

Faculdade de Direito:
FDSM (Faculdade de 
Direito do Sul de Minas)
Av. Dr. João Beraldo, 1075
www.fdsm.edu.br
Tel.: 3449-8100

Gestão de Condomínios:
Gama Gestão Condominal
R. Aristotelina Ribeiro Pires, 11/1
Tel.: 3025-0959 e 9 9917-9357

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

Segurança e Vigilância:
Grupo CiaSeg
R. São José, 135
www.grupociaseg.com.br
Tels.: 3422-1076 e 3421-1117

Cursos de Programação 
Neurolinguística:
Instituto Nacional da PNL
- Vanderson Andrade
www.inpnl.com.br
Tel.: (35) 9 2000 3058

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 9 8843-8730

Encomendas Expressas:
Jadlog
R. Ruth de Andrade Ribeiro, 45
Tel.: 3425-3285 e 3425-0941

Manutenções e Ar Condicionado:
JP Ar Condicionado
R. Cel. Octávio Meyer, 297
Tel.: 3425-3392/9 8721-1400

Buffet Infantil:
Kids Point
R. Cel. Joaquim R. Duarte, 235
Tel.: 3425-6525

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

Transportadora:
Nova Minas
Av. dos Alecrins, 940
Distrito Industrial - Tel.: 2102-1000

Terapeuta Ortobiomolecular:
Marcos Carvalho (Quantum Terapy)
Av. Cel. Alfredo C. de Paula, 490
Tel.: 9 9934 0088 (zap)

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

Clínica Odontológica:
Sorrisus Clínicas 
Odontológicas
R. João Basílio, 191
Tel.: 3421-7029

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

Radiadores e Ar Condicionado
Automotivo:
Vasquinho
Av. Pinto Cobra, 400
Tel.: 3425-5551/3421-3535

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

COMÉRCIO & INDÚSTRIA:

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

Distribuidora de Bebidas:
Cervejaria Petrópolis -
Unidade Pouso Alegre
R. Elias Guersoni, 25
Tel.: 3425-1412 

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

Indústria Gráfica:
Eurográfica Rótulos e 
Embalagens Industriais
Tel.: 3647-1424 e 3022-2232

Autopeças e Centro-automotivo:
Grupo Celinho
Pouso Alegre e Itajubá
Tels.: 3425-2566 e 3423-8355

Malas, Bolsas e Acessórios:
Le Postiche
SerraSul Shopping 
Tel.: 3427-5530

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

Baterias de Automóveis:
Mercadão das Baterias
Av. Ver. Antônio da C. Rios, 159
Tel.: 3425-4600

Brindes:
MR Sulminas Brindes
www.mrsulminas.com.br
Tel.: (35) 3743-1554

Loja de Embalagens:
Plastisulminas 
Simões e Barreto
R. Cônego Vicente, 26
Tel.: 3425 2779

Fábrica e Loja de Massas:
Preferitta
Av. Moisés Lopes, 595
Tel.: 3421-8483

Buffet e Comida Oriental:
Restaurante Porteira Grill
R. Comendador José Garcia, 919
Tel.: 3423-1001

Supermercado:
Supermercados Alvorada
Central de Compras: 3425-0825
supermercadosalvorada.com
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* 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 8843-8730

TE
L.

:
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O que são e 
para que servem 
os Implantes 
Hormonais 
Subcutâneos e 
Bioidênticos?

A saúde da mulher é um assunto de grande 
interesse, principalmente para as bem in-
formadas leitoras deste periódico. Por este 
motivo, para saber das últimas novidades da 
área, entrevistamos a Dra. Marcela Ferreira, 
renomada médica ginicologista e obstetra 
pouso-alegrense que nos revelou os últimos 
avanços de sua especialidade, “sem dúvidas 
os implantes hormonais subcutâneos e bioi-
dênticos é uma tendência que veio para ficar, 
pois é uma medicina mais personalizada e que 
traz muito benefícios para a saúde da mulher”, 
inicia Dra. Marcela. Diminuição do desejo 
sexual (libido); fogachos (calorões), depressão, 
alterações do humor, ansiedade, insônia e 
anticoncepção, são alguns exemplos do uso 

Dra. Marcela Ferreira (ginecologista e obstetra)

do método, sendo usado para mulheres de 
todas as idades. Tradicionalmente eram feitas 
via oral ou via transdérmicos (absorvido pela 
pele) e na sua maioria são hormônios sintéti-
cos. No entanto, a novidade dos implantes 
hormonais subcutâneos e bioidênticos 
apresenta grande vantagem trazendo menos 
riscos para as mulheres. Entenda por quê: 
Primeiro - BIOIDÊNTICO significa que são 
substâncias hormonais que possuem a exata 
estrutura química e molecular, encontrada nos 
hormônios produzidos no corpo humano (não 
tendo risco de doenças). Ou seja, os BIOIDÊNTI-
COS são diferentes dos tradicionais hormônios 
SINTÉTICOS, que são mais nocivos à saúde da 
mulher, trazendo risco de: trombose, enfarto, 

cânceres, derrame cerebral, entre outros.
Segundo: pela aplicação ser subcutânea, a 
substância é liberada diretamente na corrente 
sanguínea, evitando o metabolismo de primei-
ra passagem no fígado, diminuindo efeitos 
indesejáveis. Assim também é possível uma 
menor concentração hormonal.
Terceiro: devido sua manipulação, possibilita 
uma dosagem ideal, mínima possível, sendo 
personalizada para cada paciente. 
Quarto: Possui longa duração, ao contrário 
da administração oral diária que acarreta, 
muitas vezes, o esquecimento e o abandono 
da terapia.
O procedimento de aplicação do implante é 
simples, realizado no próprio consultório, e 

demora em torno de 15 a 20 minutos, sendo 
usada anestesia local. A ação dele é em torno 
de um ano, período no qual a paciente recebe 
mini dosagens diárias. “O repentino descontrole 
hormonal além de causar tanto desconforto, 
problemas físicos e emocionais, ainda provoca 
um envelhecimento estético visível e debilitação 
da saúde, já que somos hormônio-dependentes. 
Não perdemos hormônios quando envelhece-
mos, mas envelhecemos quando começamos a 
perder nossos hormônios”, defende a médica.
* Dra. Marcela Ferreira atende na Clínica Corpus 
localizada na Av. Alfredo Custódio de Paula, 333.  
Pouso Alegre-MG - Tel.: (35) 3427-6100. Redes 
sociais: @doutoramarcelaferreira - E-mail: dra.
marcelaferreira@hotmail.com

O Implante 
Subcutâneo é muito

pequeno, dura um 
ano e tem ação mais

efetiva quanto
a regularidade
da dosagem.

Hormônios Bioidênticos
são o oposto de hormônios 
sintéticos, pois os bioidênticos 
são substâncias hormonais 
que possuem a exata 
estrutura química e 
molecular encontrada nos 
hormônios produzidos no 
corpo humano.

Existem laboratórios
como o Elmeco, que 

são especializados 
na elaboração 
de Implantes 

Hormonais
Subcutâneos e 
Bioidênticos.



Luiza 
Dias

Facebook.com/Diasnews

Minha querida amiga Sabrina e Filipe Vargas (Clube da Casa). Brindes para 
ele que aniversaria dia 30/9 e está realizando uma ótima gestão na ACIPA!

Nas páginas 8 e 10 desta edição, fizemos uma cobertura especial da vitória 
do Dr. Paulo, referente à conquista a uma vaga como deputado estadual 

na Assembleia Legislativa de Minas, representando nossa região. 
Nesta foto em especial, com Rafael Simões,  esta colunista, evidencia 

e parabeniza a vitória de Rodrigo Pacheco para o Senado e Bilac Pinto 
reeleito expressivamente  para a Câmara de Deputados Federais. A grande 

união e apoio do prefeito Rafael Simões aos candidatos foi importante 
neste cenário político no Sul de Minas. Brindes para o carismático Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre, 

Dom Magella, que aniversaria dia 19/10 (dia do aniversário de Pouso Alegre)

Merece
Aplausos!

*** Merece aplausos o povo pou-
so-alegrense e de cidades vizinhas, 
que UNIDO votou e elegeu Dr. Paulo 
como nosso deputado estadual. Há 
muitos anos, a cada Eleição, candida-
tos oportunistas vinham em busca de 
votos e depois só voltavam a aparecer 
em época de campanha. A primeira 
reação de insatisfação, foi na eleição 
passada, quando o povo votou em 
Rafael Simões, e que está retribuindo 
a confiança, fazendo uma nova Pouso 
Alegre. Agora, Dr. Paulo, Bilac Pinto 
e Rodrigo Pacheco darão voz a nossa 
Região. Repito, o povo de Pouso 
Alegre e cidades vizinhas merecem 
muitos aplausos.

E agora? 

O balanço geral do primeiro tur-
no foi ótimo, primeiro pela vitó-
ria de Dr. Paulo para deputado 
estadual e de Rodrigo Pacheco 
para o Senado, parte da reno-
vação política que o brasileiro 
tanto queria. Também houve a 
reeleição de políticos que pelo 
ótimo trabalho realizado nos úl-
timos 4 anos, mereceram conti-
nuar (a exemplo de Bilac Pinto). 
No segundo turno, o candidato 
ao governo de Minas, o Romeu 
Zema, que surpreendeu ficando 
em primeiro lugar no primeiro 
turno, surpreendeu novamente 
esta semana, em entrevista ao 
Jornal Estado de Minas, decla-
rando que não recusaria apoio 
do PT no segundo turno (algo 
estranho para um partido que se 
diz “novo”)! Depois ele se expli-
cou, mas ficou uma dúvida no ar, 
até com alguns dos seus eleito-
res. Já Anastasia continua não 
aprovar qualquer aliança com 
o PT, já que o próprio eleitor 
mineiro não aprovou nas urnas 
a administração de Fernando 
Pimentel. Para a Presidência da 
República, os brasileiros pos-
suem dois caminhos: ou voltam 
a ser governados pelo PT (mar-
cado pela corrupção) ou experi-
mentam as novas propostas de 
Jair Bolsonaro.

Ninguém
Merece !

*** Ninguém merece! Teve um can-
didato a deputado estadual que se 
candidatou só para tentar atrapalhar 
a campanha do Dr. Paulo e de quebra 
transferir seus votos para candidato 
de fora da cidade, enganando seu 
eleitorado. Dureza! E ele cometeu um 
erro, foi no Distrito do Pantano falar 
mal do prefeito e quase foi expulso de 
lá! Sorte dele que o povo do Pantano 
é bem educado e não dá ouvidos 
para intrigas políticas. 
*** Quero que o Brasil e Minas 
saiam do buraco em 2019. Ninguém 
merece o desemprego, burocracia, 
insegurança, corrupção e descaso 
daqueles que praticam a má política.

A simpatia do renomado nutricionista pouso-alegrense Dr. Jailson, 
juntamente com seu filho Misael, que aniversaria dia 14 de outubro

Fabiano, Cássio, Cláudia, José Roberto, Marcelo e Cândido (da Imobiliária 
Domínio e Jaguar Engenharia). Brindes dia 26/10 para a querida Claudia.
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Legendas
 
1 - Brindes dia 16/10 para o 
querido Carlos Alejando, 
que na foto está ao lado de 
sua esposa Adriana Dias.

2 - Lindo encontro da equi-
pe da Visual Áudio na casa 
de Adriano e Taíse Rodri-
gues (proprietários), na 
qual tive a oportunidade de 
participar. 

3 - Muita felicidade para 
o querido e divertido Zé 
Batista, que aniversaria dia 
24/10 e está ao lado de sua 
bela esposa, Lucilene. 

4 - Dia 14/10 é aniversário 
do empreendedor Ailton 
Amaral, proprietário da 
TSA Embalagens.

5 - Meu querido sobrinho 
aviador da LATAM, Fernan-
do Dias, faz aniversário dia 
20/10. Na foto está ao lado 
da sua amada Marcela.

6 - José Luiz Fagundes, di-
retor da ACIPA, aniversaria 
dia 22/10.

7 - Cleber Massafera, pro-
prietário da Contábil Mass-
per aniversaria dia 15/10.

8 - Brindes dia 21/10, para o 
Júlio da Minasdoor.

9 - A querida Magali Cou-
tinho faz aniversário dia 
21/10.

10 - Muitos brindes, dia 
16/10 para a secretária de 
saúde de Pouso Alegre, 
Silvia Regina.

3 4
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Pouso Alegre e cidades vizinhas voltam a ter destaque no cenário político estadual e ampliam sua representação na esfera federal

Através da união do eleitor e lide-
ranças de Pouso Alegre e cidades 
vizinhas, nossa micro-região volta 
ao cenário político estadual, através 
da vitória de Dr. Paulo. Estávamos 
há 16 anos sem deputado estadual 
e através da catalização de esforços 
e pelo reconhecimento notório da 
ótima gestão do prefeito Rafael Si-
mões (principal aliado do Dr. Paulo), 
agora teremos um representante e 
condições de reivindicar na esfera 
estadual: mais recursos e atenção 
para nossa cidade e região. Dr. Paulo 
fez uma campanha modesta, com 
ações baseadas principalmente em 
pedir voto no corpo-a-corpo, além 
do apoio de voluntários, familiares e 
lideranças políticas. 
O deputado federal Bilac Pinto se 
reelegeu e era de se esperar, afinal ele 
foi o único deputado que realmente 
ajudou Pouso Alegre e Região nos 
últimos 4 anos (citando apenas o setor 
da saúde, trouxe para cá, mais de 16 
milhões de suas verbas parlamenta-
res, principalmente para o Hospital 
Regional). A população foi grata e 
ele foi o deputado federal majoritário 
na cidade. 
Outra vitória importante foi de Ro-
drigo Pacheco, para o senado. Ele 
que tem como objetivo ajudar no 
desenvolvimento social da nossa 
região. Rodrigo é amigo pessoal do 
prefeito Rafael Simões, desde que 
lutaram juntos em prol da OAB-MG. 
O que é muito positivo, pois esta 
proximidade, agilizará muito as 
demandas que nossa região possa 
necessitar no futuro. 
Para governador, todas as lideranças 
citadas acima declararam que unirão 
esforços para eleger, no segundo tur-
no, Antônio Anastasia. E a nível fede-
ral, o foco destas mesmas lideranças 
será apoiar a campanha do candidato 
Jair Bolsonaro. Aliás, o novo cenário 
político, abre caminho para Pouso 
Alegre e Região iniciarem um novo 
patamar de desenvolvimento, ten-
do acesso a grandes obras. Rafael 
Simões, em apenas um ano e nove 
meses, fez muitas obras e ações do 
que muitos prefeitos tentaram em um 
ou até dois mandatos (e ainda  Rafael 
teve que suportar o boicote do governo 
petista, que está devendo milhões em 
repasses para Pouso Alegre). Uma 
coisa é certa, se alguém duvidava da 
aprovação da gestão do atual pre-
feito, a resposta foi dada com muita 
credibilidade nas urnas, pelo povo de 
Pouso Alegre.

Dr. Paulo, Bilac Pinto e Rodrigo Pacheco se elegem 
e Pouso Alegre e região ganham muito com isso

Dr. Paulo, sua esposa Renata Joia, a primeira dama Ana Simões e Rafael Simões (prefeito) Italo Barcellos (Jornal Dias News), Dr. Paulo, Renata Joia e Luiza Dias (Jornal Dias News)

Renata, Renata Pereira, Francisco e Dr. Paulo Dr. Paulo, Filipe Vargas (pres. Acipa), Rafael Simões e Dimas da Fonseca

Alexandre Asbahr, Dr. Paulo, Elaine (Superintendente Lazer e Turismo) e Renata Joia Dr.Paulo, Leila Fonseca, Silvia Regina, Ana Simões, Adriana, Renata e colunáveis

Rafael Simões, Paulo da Pinta (presidente do Pousão), Dr. Paulo e Dr. Teixeirinha (Pousão) Dr. Omar Furtado ladeado pelo vereador Rodrigo Modesto/Esposa entre outros advogados
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Rafael Simões comemorando, Dr. Munir encontrando o amigo Dr. Paulo, Luiza Dias (Dias News) com Dr. Paulo e depois com Renata (todos muitos emocionados) Carlão e Dr. Paulo, ao lado uma das crianças que marcaram a campanha

José Antônio, Renata, Luiza Dias, vereador Adelson e Francisco Maurício, Adriana/Dimas (chefe de gabinete), Dr. Paulo e Renata O vereador Adelson fez muitas selfies, dentre eles este, muito animado!
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PARA PRODUZIR É PRECISO TER UM CHÃO DE FÁBRICA EFICIENTE

E SUSTENTÁVEL. COM SOFTWARES ESPECIALIZADOS, A TOTVS 

OFERECE SISTEMAS QUE AJUDAM NA GESTÃO DE INDÚSTRIAS, 

TORNANDO ESTOQUES OTIMIZADOS E EVITANDO DESPERDÍCIOS. 

ACESSE O SITE E IMPULSIONE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

COM AS NOSSAS SOLUÇÕES.

      SOLUÇÕES DE GESTÃO
PARA TODOS OS TIPOS DE NEGÓCIO.
Unidade Sul de Minas

(35) 3423-9999 TOTVS.COM


