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Vacinas São Bento

Leia na página 5

Sempre inovando, agora apresenta o 
Dispositivo de Injeção sem Agulha

Toninho, Ciro, Marcos, Cibele e Omar (diretoria do Supermercados Alvorada) , Págs.  10 e 11

35 anos do Alvorada
Rede de Supermercados em franca expansão

Núbia Maglioni (a frente) 
e a competente equipe 
da Vacinas São Bento

Jair Messias Bolsonaro tem condições 
de transformar o Brasil para melhor ?

Leia na página 8
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza Dias
(Mãe) *

IPCA-E como índice de 
correção nos débitos 

trabalhistas

Através de decisão da Segunda Turma do 
STF em 05/12/2017 decidiu-se que a TR 
não poderia ser utilizada como índice de 
correção monetária para correção de débi-
tos fiscais, entendendo inconstitucional o 
artigo 39, caput da lei 8.177/91 e que a cor-
reção deveria ser pelo IPCA-E (índice preço 
consumidor) que acompanha a inflação.
Diante disso, o TST passou a entender 
que o débito trabalhista deveria seguir a 
mesma lógica, com a correção pelo IPCA 
e não pela TR, e paulatinamente vinha 

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

Fazenda da Esperança 
realizará Festa de São 
Francisco 

A Fazenda da Esperança Nossa Senhora 
de Guadalupe, localizada em Pouso Ale-
gre no bairro do Cervo, Zona Rural, que 
visa prestar auxílio, apoio e tratamento 
as pessoas com dependência química, 
realizará da Festa de São Francisco de As-
sis, que ocorrerá dia 11/11 a partir das 10 
h. Conforme comunicado pelo seu atual 
presidente, Dr. Kleber Dantas Junior, 
neste dia eles inaugurarão a Capela da 
Fazenda da Esperança, com Missa às 11h 
e testemunho dos acolhidos e voluntários, 

seguido de almoço e barracas de prendas 
e bingo. Esta festa faz parte do calendário 
oficial que é realizado anualmente visan-
do uma integração com a sociedade para 
conhecer os trabalhos realizados, bem 
como arrecadar fundos para a obra. Mais 
informações no escritório da Fazenda da 
Esperança no centro de Pouso Alegre, 
que fica na Rua Monsenhor José Paulino, 
239/1, Centro, Tel.: (35) 9 9151-1967 e 
9 9138-7599 - www.fazenda.org.br ou 
e-mail  pousoalegre.m@fazenda.org.br

Segundo Trilhão
Pouso Alegre - MG

Todo mundo sabe que eu amo bicicleta. 
Inclusive já participei de uma corrida, fi-
quei em primeiro lugar e ganhei uma bici-
cleta como prêmio, daquelas antigas, que 
guardo até hoje. Como incentivo a prática 
de pedalar, o grupo www.ciclosulminas.
com.br está organizando às 9 h do dia 
11/11, na Av. Tuany Toledo, Fátima 1 em 
Pouso Alegre, seu Segundo Trilhão com a 
realização de 3 percursos de bike. Quem 
organiza é o Henrique (tel.: 9 9942-0800). 
Haverá medalhas para os 200 primeiros 
colocados e haverá: Café da Manhã, Água 
e Frutas, Kit de Inscrição com Number 
Plate e Medalha Finisher.

Direito
em 
Foco

Dr. Kleber
Dantas *

sendo adotado pela maioria dos juízes, 
haja visto que a correção monetária tem 
por fim a manutenção do poder de compra 
da moeda. Estabeleceu-se, portanto, a 
correção pelo IPCA a partir de 25.03.2015 
em modulação a decisão do STF.
Todavia, diante da introdução do §7˚ do 
art. 879 da CLT, alterado pela reforma tra-
balhista em vigor desde 11 de Novembro 
de 2017, ficou estabelecido a TR como 
índice de correção monetária dos débitos 
trabalhistas.
E recentemente o TST, no dia 01/11 
p e l a  s u a  4 ˚  Tu r m a  n o  p r o c e s s o 
10260.88.216.5.15.0146, se curvou a esta 
introdução e alterou a posição que vinha 
adotando e passou a entender que o índi-
ce de correção deve ser a TR até 25.03.2015 
e posterior a 10.11.2017 e o IPCA apenas 
no interregno de março de 2015 a Novem-
bro de 2017 e não mais adiante.
Na prática, faz com que o crédito traba-
lhista sofra uma correção monetária quase 
que negativa, pois o IPCA-E, só no mês 
de outubro de 2018, teve uma variação 
de 4,53%, ao passo que a TR permaneceu 
zerada.

Destaque da moda em Pouso Alegre e região
The Hall Store

Lindo modelo 
da alfaiataria da 
estilista Cristina 
Lopes, usado 
pela diretora 
do Jornal Dias 
News, Luiza 
Dias (cliente 
da loja), usado 
na cobertura 
da grande festa 
dos 35 anos do 
Supermercados 
Alvorada (leia 
cobertura na 
página 10 e 11 
desta edição)

Prestes a comemorar um ano de inauguração, 
o The Hall Store, atelier da estilista de moda 
Cristina Lopes, se tornou uma das referências 
na região no segmento: Festas, Prêat-à-porter 
e Noivas.  
O The Hall Store oferece um atendimento 
personalizado com hora marcada, Personal 
Stylist e complementos e acessórios para o 
portfólio de roupas de marcas reconhecidas e 
também marcas que transitam entre o clássico 
e a alfaiataria.
Quem está à procura de peças diferenciadas 
e com requinte para as festas de final de ano, 
formaturas e eventos em geral, brilhará com 
uma roupa da The Hall Store. Diariamente a 
marca posta dicas sobre o universo da moda. 
Siga nas redes sociais: 
@thehall.store; @thehallatelier ou  @noivas-
pousoalegre
Conheça a bela loja da The Hall Store em Pouso 
Alegre-MG, na Av. Tuany Toledo 390. Contato: 
35 3646-3900 ou WhatsApp: 35 9 9709-3900.

A estilista Cristina 
Lopes, proprietária 
da The Hall Store



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

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

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

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) 3421-1559

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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Vacinas São Bento: 
Sinônimo de Qualidade e  

Excelência no Atendimento

Núbia Maglioni, 
proprietária da São 
Bento, recebe uma 
vacina através do 

Dispositivo de Injeção 
sem Agulhas

 A Vacinas São Bento é 
referência no segmento de imuni-
zação do Sul de Minas, tendo sua 
matriz na cidade de Pouso Alegre.
Seu objetivo é fornecer um serviço 
de qualidade aos seus clientes, vi-
sando sempre a segurança e bem 
estar dos mesmos.
 Uma estrutura tão com-
plexa depende de funcionários e 
gestores qualificados, onde a Va-
cinas São Bento tem como Médico 
Responsável Técnico o renomado 
pediatra, Dr. Eduardo Ribeiro de 
Magalhães.
 A Clínica conta com um 
programa de educação permanen-
te para os funcionários, além do 
incentivo aos congressos da área 
de imunização, como o da SBIM 
(Sociedade Brasileira de Imuni-
zação), que anualmente reúne as 
referências em vacinação humana 
para atualização e a Vacinas São 
Bento sempre está presente.
 Com um programa de 
melhoria contínua, todos os pa-
cientes atendidos em suas uni-
dades são questionados quanto 
à satisfação dos atendimentos 
recebidos, além disso, a Clínica 

conta com inúmeras facilidades 
para seus clientes, como: método 
inovador de vacinação sem agulha, 
dispositivo para minimização de dor 
durante a vacina; óculos de realida-
de virtual; certificado internacional 
de vacinação para portos e aeropor-
tos; além de possuir descontos com 
vários convênios.
 O Dispositivo de Injeção 
sem Agulhas, usado pela Vacinas 
São Bento, está revolucionando 
o setor de imunização no mundo. 
Consiste em um injetor sem agulha, 
alimentado por alta pressão, que 
possibilita aplicar medicamentos ou 
vacinas, por meio de uma corrente 
de fluido estreita e precisa, em um 
décimo de segundo, na profundida-
de correta do tecido intramuscular 
ou subcutâneo. Oferece mais con-
forto e segurança para o paciente, 
sendo rápido e de fácil aplicação, 
ideal para pacientes com medo e 
ansiedade em procedimentos de 
vacinação, proporcionando uma 
melhor experiência para o paciente.
 A questão social também 
é prioridade para a Vacinas São 
Bento, onde há dois anos participa 
como colaboradora do curso de 

Sempre inovando no setor, empresa apresenta Dispositivo de Injeção sem Agulha

gestante do Hospital  e Mater-
nidade Santa Paula em Pouso 
Alegre, também são realizados 
os encontros em parceria com a 
empresa de consultoria materno 
infantil Amamenta em todas as 
outras unidades da São Bento, 
com o objetivo de orientar pais e 
mães nos cuidados com seu bebê. 
 A Clínica está otimista 
para o ano de 2019 e pretende 
ampliar os negócios, levando vaci-
nação de qualidade a mais cidades 
do Estado.



Luiza 
Dias

Facebook.com/Diasnews

Destaque para Marciel e Marilda Ribeiro do Vale na Cordilheira dos Andes, 
durante a última viagem que o famoso casal pouso-alegrense realizou para o 

Chile. Marilda enviou um zap, falando que “a viagem foi incrível”. 

Merece
Aplausos!

*** Merece aplausos a austeridade do 
prefeito Rafael Simões em fiscalizar 
a qualidade das obras asfálticas em 
Pouso Alegre. Muitos não sabem, mas 
quando você vê obras em uma rua, 
que já tinha sido recapeada há pouco 
tempo, é porque a empreiteira que ga-
nhou a licitação não fez o serviço que 
deveria. Rafael exige o cumprimento 
dos contratos, que inclui a garantia 
de qualidade. A lei de licitações é um 
problema, nem sempre quem ganha, 
por apresentar o menor preço, está na 
intenção de prestar um bom serviço! 
Algo que tem que mudar no País.

Segura nosso País, 
que agora vai!

Querido leitor! Estou muito, mas 
muito feliz, com o rumo que a 
maior parte da população bra-
sileira decidiu para nosso País. 
Saiba que o mercado financeiro 
reage e se a bolsa subiu tanto e 
o dólar que chegou a R$ 4,20 e  
atualmente baixou para cerca 
de R$ 3,70 (e ainda vai baixar 
mais), é fruto da inteligência do 
investidor em saber que um go-
verno de direita proposto por 
Jair Bolsonaro, vai estimular o 
empresariado a investir, gerar 
emprego e renda e consequen-
temente aquecer a economia. 
Não adiantou nada o desfoque 
dos debates presidenciais, com 
assuntos que não são prioridade. 
O brasileiro hoje quer saber do 
arroz e feijão na mesa. E a úni-
ca solução para nosso País sair 
do buraco, pelo menos a curto 
prazo, é liberar a economia (a 
exemplo das ideias do futuro Mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des). Depois, os outros ministros 
como o Sérgio Mouro, Tereza 
Cristina, entre outros, vão dan-
do seu recado. Para aqueles que 
não votaram em Bolsonaro, não 
tem problema, estamos juntos e 
todos nós seremos beneficiados. 
Leia uma reportagem especial 
que fizemos na página 8.

Ninguém
Merece !

*** Ninguém merece o “mimimi” em 
relação à carcaça da “Maria Fumaça” 
de Pouso Alegre. Temos coisas mais 
importantes para nos preocuparmos. 
Há décadas, o local não funciona, já foi 
queimado, era foco de doenças e uso 
de drogas. Com certeza essas pessoas 
que estão falando, devem ter ligação 
com grupinhos políticos que torce 
para o pior na cidade. E outra coisa, o 
local vai servir para cruzar uma grande 
obra (GRANDE, entendeu?!), que trará 
melhorias para a qualidade de vida 
dos cidadãos que moram na região do 
Faisqueira. 

Fernando Maglioni e sua esposa Carol, Fatinha e o empresário
José Carlos Brito (Grupo Fernandão) que aniversaria dia 14/11

 Muitos brindes no próximo dia 25 para o estimado,  Adriano Rodrigues da Visual 
Áudio, ele que na foto está ao lado de sua querida esposa, a Taíse Rodrigues

Renata e seu esposo Lucas da Silveira. Ele que aniversaria dia 15/11 
e hoje realiza um ótimo trabalho como Conselheiro da FUVS



1 2
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Legendas
 
1 - Muitos brindes dia 28/11 para 
o querido Everaldo da Deme 
Vídeo, que na foto aparece ao 
lado de sua bela e querida espo-
sa, Marilene.

2 - Dia 21/11 é aniversário do 
João Amaral da Eurográfica 
Rótulos e Embalagens Indus-
triais, empresa que é destaque 
no TOP 2018®, responsável pela 
impressão dos belos convites e a 
Revista de Cobertura do evento.

3 - O simpático casal Marcos 
Alvin e Cibele Maglioni, ela que 
aniversaria dia 3/12. 

4 - Patrícia, César Bernardes 
(Vasquinho Radiadores e Ar 
Condicionado, que também 
é empresa destaque no TOP 
2018®), juntamente com o belo 
filhote do casal. César (o famoso 
Vasquinho) aniversaria dia 4/12.

5 - Brindes dia 14/11 para Tere-
zinha Wong, que na foto está ao 
lado de seu elegante esposo, o 
Sr. Kim Wong do Restaurante 
Grande Muralha.

7 - Muitos brindes para nosso 
vizinho ilustre, o Gilberto do 
Costela no Bafo, que dia 30/11 
comemorará mais um ano de 
vida!

7 - Dia 29/11 é niver da querida 
Silvânia Vilhena.

8 - Brindes dia 18/11 para o 
jovem e promissor médico, Dr. 
Silvio dos Reis Junior. Ele que 
é filho do Silvio dos Reis (Gru-
po Celinho, destaque no TOP 
2018®) e na foto aparece ao lado 
de sua mãe, Inês dos Reis.

3 4

6 7 8
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O resultado das Eleições Presidenciais, com a 
vitória de Jair Messias Bolsonaro, resultou em 
um avanço que pode contribuir e muito para o 
desenvolvimento do Estado Brasileiro como 
Nação próspera, livre e independente.
Com certeza você terá dificuldades em con-
cordar com esta afirmação, se não votou no 
Bolsonaro. No entanto, como imprensa, rea-
lizamos muitas pesquisas e observação para 
fundamentar esta matéria.
Tudo começa com um fato, que todos que 
trabalham na imprensa sabem, mas poucos 
tiveram a coragem de divulgar nos últimos 
anos: o projeto de poder da esquerda brasileira 
é fundamentado em um pacto entre lideranças 
esquerdistas latinas, o famoso Foro de São Pau-
lo, que tem como objetivo transformar a América 
Latina em uma região de governos comunistas 
e bolivarianos, a exemplo da: Venezuela, Cuba, 
Bolívia e Equador. Ou seja, verdadeiras Ditaduras 
de Esquerda, que todos nós sabemos, não são 
referências de países prósperos e livres.
A narrativa da esquerda que foca na divisão, 
empunhando bandeiras ideológicas “politi-
camente corretas”, são difíceis de serem ques-
tionadas e, com isto, minam o subconsciente 
coletivo do povo, por muito tempo. Sempre foi 
difícil entender as entrelinhas dos efeitos ne-
fastos desta estratégia de poder  da esquerda 
(talvez um dos porquês que ainda o PT obteve 
uma votação até que expressiva nessa Eleição, 
mesmo com seu histórico de corrupção e tendo 
seu maior líder preso, ditando ordens da cadeia, 
algo que seria uma vergonha em qualquer País 

Os fundamentos do seu plano de governo, se colocados em prática, serão a chave para a mudança.

Jair Bolsonaro tem condições de 
transformar o Brasil para melhor ?

civilizado). Enfim, quem se informa sabe, que a 
esquerda criou tentáculos em todos os setores 
no Brasil (escolas, faculdades, mídia, órgãos 
públicos, sindicatos, ONGS, etc) e criou uma 
legião de “cidadãos” dependentes de serviços 
públicos. Isto quebrou os governos que eles 
tentaram administrar (a exemplo do Governo 
de Minas e obviamente o Brasil). Mas, nestas 
Eleições, a maioria da população brasileira teve 
a coragem de mudar, mostrando que é um 
povo com veia cultural e costumes capitalistas/
democráticos, que é a favor da meritocracia e 
de valores éticos e familiares.
Agora, por que Bolsonaro tem tudo para 
transformar nosso País em uma grande Nação?
PRIMEIRO: Ele foi legitimado pelo voto de-
mocrático e conduzido por uma onda popular 
de milhões de brasileiros, de vários segmentos, 
que através de manifestações gratuitas nas 
ruas e redes sociais (que o PT acusou de Caixa 
2), levaram-no à vitória. Isto gerou uma áurea 
positiva, uma credencial para que ele possa re-
alizar grandes transformações, tanto que seus 
seguidores permanecem até hoje o apoiando 
(sim, muitos de seus simpatizantes, confessam 
que não conseguem parar de postar notícias e 
rebater ataques dos opositores).
SEGUNDO: A alternância de poder é boa, 
mas a mudança radical do poder é melhor 
ainda, quando corta a raiz de sistemas corrup-
tos compostos por quadrilhas que, através de 
partidos políticos acabam com um País.
TERCEIRO: O foco em “DIMINUIR O TAMA-
NHO DO ESTADO” é uma medida elementar 

em qualquer governo sério e civilizado (só 
para citar um exemplo, Rafael Simões fez isso 
ao assumir a Prefeitura de Pouso Alegre). Ao 
anunciar a diminuição de Ministérios para 16 
ou 17, ele dá um salto bem à frente, que, pas-
mem, chegou a quase 40 no governo petista 
e 29 com o Temer. Além disto, diariamente 
Bolsonaro tem surpreendido a opinião públi-
ca, escolhendo ministros através de critérios 
técnicos, ficha limpa e patriotas (qualidade 
que acreditamos ser uma grande virtude e que 
se perdeu com o tempo), veja exemplos acima.
QUARTO: PRIVATIZAÇÕES (mais Diminui-
ção do Estado). Entenda: a estratégia da 
esquerda de se perpetuar no poder, inclui o 
APARELHAMENTO DO ESTADO. Pasmem 
novamente: o governo federal possui atu-
almente 150 Estatais (a maioria criada nos 
governos petistas e que só geram despesas e 
servem para acomodar correligionários das 
negociatas partidárias). Bolsonaro, “de cara”, 
pretende privatizar ou extinguir 50 estatais! A 
exemplo da TV do Executivo, que ninguém vê 
e gera um desperdício de um bilhão de Reais 
por ano. Repetindo: UM BI!
QUINTO: Notícia da desburocratização tri-
butária e da economia, entre outras ações 
do novo presidente gerou e gera reações 
positivas do Mercado Financeiro. O Mercado, 
por outro lado, serve como termômetro e não 
é vilão e inimigo mortal da Nação, como prega 
a esquerda, bem pelo contrário, todos os Países 
descentes precisam de investimentos. Então, 
os operadores da Bolsa estão simplesmente 

trabalhando a serviço de seus clientes (os 
investidores nacionais e internacionais), que 
querem saber se o novo governo adotará 
medidas que estimulem o desenvolvimento 
das empresas. Ou seja, se a Bolsa de Valores 
do País cresce é porque os investidores estão 
comprando as ações de empresas brasileiras, 
acreditando, através de sinais do governo, que 
ele pretende criar um ambiente que estimule 
o empreendedorismo. Consequentemente, as 
empresas usarão os recursos que receberam 
dos investidores para expandir suas atividades, 
através da compra de novos equipamentos, 
abertura de novas filiais e fábricas. Isto gera 
muitos empregos e renda, criando um ciclo 
virtuoso na economia (afinal, só consome quem 
recebe salário e só emprega a empresa que tem 
clientes consumindo).
Em resumo, todas as ações citadas acima, se 
realizadas com pragmatismo e austeridade, 
resultarão em uma grande economia de re-
cursos, que poderão ser reinvestidos no País, 
através de grandes obras de infraestrutura 
e projetos sociais.
Como em nossas vidas, Bolsonaro não terá 
vida fácil e somente vitórias, ele perderá al-
gumas batalhas, mas, o mais importante é 
cumprir a missão final. Então, agora é a hora 
de acreditar e torcer pelo bem do nosso País. 
Afinal, todos nós estamos no mesmo barco 
e temos certeza que nenhum de nós, em sã 
consciência, desejaria o pior para nossa Pátria.

Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias

Tereza Cristina
Ministra da Agricultura

Sérgio Moro - Ministro da 
Justiça e Segurança Pública

Paulo Guedes
Ministro da Economia

Marcos Pontes - Ministro 
da Ciência e Tecnologia

Onyx Lorenzoni - Ministro da 
Secretaria de Governo

Magno Malta - Cotado para 
o Desenvolvimento Social



10/11/2018 09Edição 377Jornal Dias News Obras Públicas

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio 
da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura, Obras e Serviços Públicos, deu ini-
ciou a instalação de novas lixeiras na zona 
rural. O Cervo recebeu 15 equipamentos, 
que irão atender, além de moradores e 
comerciantes, os que trafegam no trecho 
entre a MG-179 e o trevo da BR-459.  Os 
demais bairros também serão favorecidos. 
“Este é um esforço da Prefeitura para manter 
a limpeza das vias públicas e garantir que a 
população de todas as regiões do município 
tenha um local adequado para acomodar 
o seu lixo doméstico até o horário da coleta 
diária”, explica o secretário da pasta, Ri-
naldo Oliveira.

ANÁLISE DA NOTÍCIA REALIZADA 
PELOS DIRETORES DO DIASNEWS
Esta notícia reafirma o compromisso da 

Zona Rural de Pouso Alegre recebe novas lixeiras
O Cervo foi o primeiro contemplado, com 15 equipamentos. Demais bairros também serão atendidos.

gestão do prefeito Rafael Simões em 
oferecer serviços dignos para a população 
pouso-alegrense, especialmente nos bairros 
mais carentes e Zona Rural. Além desta ini-
ciativa, queremos também elogiar e muito 
a qualidade das lixeiras de aço inoxidável 
que foram instaladas no centro de Pouso 
Alegre e que estão sendo instaladas nos 
bairros. Uma solução pensada para o bem 
da nossa cidade. Conhecemos 20 países e os 
mais desenvolvidos, como Suíça, Holanda, 
Alemanha, entre outros, usam o inox para 
que os produtos durem mais. A política de 
investir em qualidade é um sinal claro e 
contundente de respeito que Rafael Simões 
tem com a população, que paga seus im-
postos e quer que eles sejam bem aplicados.

Foto e texto inicial:
ASCOM da Prefeitura de Pouso Alegre.

Dia 14 de novembro: O blogueiro e 
jornalista Ayrton Chips lança o livro “Me-
ninos que Vi Crescer”, no Centro Cultural 
“Cleonice Bonillo Fernandes”, a partir 
das 19h.
 
Dia 15 de novembro: O Coletivo Negro 
“Raiz de Baobá” promove o sarau “Pretos 
Poetas” na Praça do CEU, a partir das 15h.
 
XIII Congresso de Poetas: Dia 16 de 
novembro: Atividades práticas dos poetas 
nas Escolas Municipais, Escolas Estaduais, 
Creches, Asilos, Hospitais, Casas de Recu-
peração, etc, das 10h às 16h.
- Sarau Poético e lançamento de livros no 
auditório José Saponara do Centro Cul-
tural Cleonice Bonillo Fernandes, às 19h.

Dia 17 de novembro: Atividades ao ar 
livre na Praça João Pinheiro com varal 
de poesia, música e apresentações dos 
convidados, das 09h às 13h.
- Palestra “A palavra como prática e 
poesia” no auditório José Saponara do 
Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernan-
des, às 15h
- Caminhada poética pela Avenida Doutor 
Lisboa, rumo à Praça Senador José Bento 
em direção ao Clube Literário para a so-
lenidade oficial da academia e posse dos 
Neo Acadêmicos, às 19h.

Dia 20 de novembro: No dia em que se 
comemora o “Dia da Consciência Negra”, o 
Coletivo Negro “Raiz de Baobá” promove a 
“Feira Afro” na Praça João Pinheiro, a partir 
das 14h.

Dia 24 de novembro: Abertura da expo-
sição dos trabalhos artísticos/terapêuticos 
dos usuários dos CAPS ‘Aldeia Viramundo’, 
Ad Novo Caminho e Centro de Convivên-
cia Vida e Arte, na Galeria Artigas*.
- A escritora Mariana Rezende Dini lança 
seu livro “A Outra Face da Musa”, no audi-
tório “José Saponara” no Centro Cultural 
Cleonice Bonillo Fernandes, às 15h.

*Os eventos na Galeria Artigas ficam 
abertos à visitação pública de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 18h e, aos sábados, 
das 09h às 15h. A Galeria Artigas fica na 
Casa da Cultura Menotti Del Picchia (an-
tiga estação ferroviária), na Praça Josino 
de Araújo, s/n°.

Programação sujeita à alteração. Infor-
mações na Superintendência Municipal 
de Cultura pelos telefones (35) 3449-
4123/4125 e pelo e-mail culturalpmpa@
gmail.com

Foto e texto inicial:
ASCOM da Prefeitura de P. Alegre.

Prefeitura de Pouso Alegre através da Secretaria 
Municipal de Cultura divulga Agenda Cultural 
de Novembro em Pouso Alegre, a partir de hoje.

Prefeito Rafael Simões recebe o empresário João 
Souza da empresa Quality Burger, do setor de frios 

O prefeito Rafael Simões recebeu na ma-
nhã de segunda-feira, 5 de novembro, o 
empresário João Souza, diretor presidente 
da Quality Burger, empresa genuinamente 
pouso-alegrense, fabricante de embutidos e 
processados derivados de carnes e que teve 
suas atividades iniciadas em 19 de outubro, 
data em que se comemora o aniversário da 
cidade, conforme relatou o diretor. 
O hambúrguer é o carro chefe da linha de 
produtos Quality. O empresário falou sobre 

novos investimentos em prospecção e os 
projetos de expansão da fábrica no município. 
O prefeito assegurou que Pouso Alegre possui 
uma política de apoio ao empresariado e que 
são muito bem vindas às iniciativas que con-
tribuam para dinamizar o parque produtivo e 
fortalecer a economia local.

Foto e texto:
ASCOM da Prefeitura de Pouso Alegre
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Supermercados Alvorada comemora 35 anos 
em um grande evento para fornecedores

Na noite do dia 25/10, no Summit Hall em Pouso Alegre, o 
Supermercados Alvorada comemorou com sua diretoria, 
familiares, gerentes, lideranças e fornecedores, 35 anos de 
sucesso. A rede possui 13 lojas, com a 14ª sendo construída em 
Alfenas-MG. O evento contou com o tradicional cerimonial da 
“família Alvorada”, com discursos dos diretores, homenagens a 
funcionários e fornecedores, finalizando com o famoso “grito 
de guerra” dos gerentes e diretores e a oração do Pai Nosso. A 
animação foi da banda Doctor Xip e o delicioso jantar foi ser-
vido pelo Buffet Villa 459. A festa do Alvorada é o ápice anual 
de sua grande promoção de aniversário, que este ano sorteará 
para os clientes 7 carros Mobi 0K e um apartamento no valor 
de R$ 135 mil. A promoção conta com o apoio das empresa: 
Vilma Alimentos, Danone, Unilever, Mili, Pacaluz, Ypê, Rivelli, 
Nutrili, Três Corações, Seara, Bauducco e IsaBaby. 

Dona Tereza, matriarca da família Maglioni, foi homenageada O evento contou com a presença de autoridades de Pouso Alegre

Foram homenageados: Edson Binati da Colgate, representando Nelson da Danone, Vanício, e os funcionários Márcio Santos e Odete do Alvorada. Diretores da Rede Alvorada e da Vilma Alimentos

Diretores da ACIPA (Assoc. do Comércio e Indústria de P. Alegre) Parte dos funcionários da Central de Compras do Alvorada Os mascotes do Alvorada marcaram presença

Foto: Jackson Fernandes Fotografia
Foto: Jackson Fernandes Fotografia

Foto: Jackson Fernandes Fotografia

Familiares, Josiani, Toninho, Carol e FernandoLucas, Tharles e Fernando MaglioniDiretores e seus familiares durante o cerimonial
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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.

:

Supermercados Alvorada realiza campanha 
que sorteará 7 veículos 0k e um apartamento

Ciro/Núbia e um casal de amigos Alisson Dias recepciona Santoro, Adriana e José (Max Limp) Renata, Dr. Paulo (deputado estadual eleito) e Luiza Dias

Fernando, Juninho, Ciro e a esposa de Juninho Alisson, Adelson e Leandro (vereadores) e André Mariosa (MADS) Ciro, autoridade presente e Alisson
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PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE SERVIÇOS É PRECISO UMA 

SOLUÇÃO INTEGRADA E DIGITAL. COM ESSE OBJETIVO, 

A TOTVS DESENVOLVE SOFTWARES QUE FACILITAM 

AS OPERAÇÕES E MELHORAM O RELACIONAMENTO 

COM OS CLIENTES. ACESSE O NOSSO SITE 

E SAIBA COMO TRANSFORMAR A SUA EMPRESA. 

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

(35) 3423-9999 TOTVS.COM


