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Cabana Hall, Buffet e Decorações 
em apenas uma empresa

Leia na página 10

João Carlos 
de Castro e 
Wanderley 

Ramos 
(proprietários)

Este foi o total de gordura perdida pelos clientes da 
Clínica Dr. Jailson Vieira Personal Nutri em 2018

MAIS DE UMA TONELADA!

www.clubedacasa.com.br

Presente em
toda região.

Cordislândia
(35) 3244 1299
Rua Henrique Araujo, 51

Pouso Alegre
(35) 3449 4800
Rodovia JK / BR 459, Km 103

São Gonçalo do Sapucaí
(35) 3241 1427
Rua Cel. Pedro Machado, 75

DR. JAILSON VIEIRA
na frente de sua moderna
clínica em Pouso Alegre

Leia na página 5

Gestão de Rafael Simões, 
começa a construção de nova UPA

Leia na página 9
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Janeiro Branco
Pelo jeito, todo mês temos motivos 
para Fazer o Bem, ou nos cons-
cientizarmos sobre assuntos impor-
tantes, principalmente de saúde. 
Apesar de pouco falado, o primeiro 
mês do ano acontece a campanha 
JANEIRO BRANCO, que é dedicada 
à conscientização dos cuidados com 
a nossa saúde mental, quebrando 
tabus e mostrando a importância de 
estar em dia com o nosso cérebro. 
A campanha, criada por psicólogos 
brasileiros, também tem como 
objetivo abrir novas possibilidades 

Dra. 
Marcela
Ferreira*

Conheça as vantagens
dos implantes 

hormonais
Uma das grandes vantagens do Implante 
Hormonal é que a mulher não precisa ficar 
tomando nada e nem se picando, além de 
não correr o risco de se esquecer. Ele já fica 
ali, embaixo da sua pele, podendo durar 6 
meses e no caso do nestorone, ou a ges-
trinona, a testosterona, o estrogênio ou o 
nemogestrel duram mais tempo, em média 
1 ano. A única preocupação que a mulher 
vai ter é a troca do implante a cada 6 meses 

ou 1 ano. O que vai acontecer? Durante 
esse período, a mulher vai ficar tranquila, 
pois sabe que todos os seus problemas es-
tão sendo tratados. Além disso, a liberação 
é constante, ou seja, quando você toma 
alguma coisa por via oral, tem interferência 
no intestino, sofre passagem pelo fígado e 
causa outros efeitos adversos. Em relação 
aos implantes, a mulher vai ter um método 
contraceptivo constante, mantendo os 
seus hormônios em níveis equilibrados. 
Falando da menopausa e climatério, a 
constância hormonal significa trazer de 
volta a vida para a mulher. Por quê? Por-
que nessa fase os hormônios deixam de 
ser produzidos, trazendo uma série de 
manifestações muito desconfortáveis. Só 
para citar algumas: calorão, ressecamento 
vaginal e diminuição da libido. Resumindo, 
a mulher estará repondo o que seu corpo 
está precisando.

* Dra. Marcela Ferreira atende na Clínica Corpus localizada na Av. Alfredo Custodio de Paula, 333.  
Pouso Alegre - MG - Tel.: (35) 3427-6100.  Siga a Dra. Marcela nas redes sociais, 

com a descrição: @doutoramarcelaferreira - E-mail: dra.marcelaferreira@hotmail.com

Izabella 
Rennó*

Meratrim® ajuda na 
redução de peso e 

medidas

A gordura localizada, ou as temidas “gordu-
rinhas”, além de ser uma preocupação para 
quem quer perder peso, é sinônimos de 
alerta para problemas graves de saúde, prin-
cipalmente quando se concentra na região 
abdominal. O Meratrim® é um nutracêutico 
natural, que atua na redução de peso e de 
medidas, acelerando a queima e evitando o 
acúmulo de gordura. O ativo é um blend de 
extratos naturais que agem na adipogênese 
(diminuição da produção de gordura) e na 
lipólise (quebra de gordura). Estudos garan-
tem que a união dessas atividades resulta 
na diminuição de peso e medidas, além de 
benefícios como o controle dos níveis de 
glicose, colesterol e triglicérides, responsá-
veis por aumentar os riscos de desenvolver 
distúrbios no fígado e no coração, diabetes, 
pressão alta, apneia do sono, várias formas 
de câncer e outras doenças degenerativas. 
Suas ações são: Redução de peso corporal; 
Redução de medidas de cintura e quadril; 
Aumento da queima de gordura corporal; 
Promove perda de peso de forma natural 
e segura; Manutenção de níveis saudáveis 
de colesterol, triglicérides e glicose. Suas 
vantagens: Maior perda de peso comparado 
às dietas e exercícios físicos isolados; Ação 
rápida - perda de peso e medidas signifi-
cativas em duas semanas, além de ser um 
produto Natural. Meratrim® foi testado em 
estudos clínicos e consolidou benefícios na 
redução de peso corporal e circunferência 
já em duas semanas de uso. Seguro, natural 
e bem tolerado, sendo um ótimo aliado 
para manutenção do peso e aumento da 
qualidade de vida. Finalmente, lembro que 
antes de você fazer qualquer dieta, sempre 
consulte seu médico ou nutricionista.

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

Juros abusivos dos 
empréstimos bancários

Com o grande fluxo comercial vivenciado 
nas feiras da Europa Central surgiu à ideia 
de depósito prévio dos metais em troca 
de certificado que os substitua. Assim, a 
classe bancária constatou que a totalidade 
dos valores depositados não era utilizada, 
mantendo uma quantidade suficiente de 
valores sob o poder desta classe, sendo mais 
que suficientes para emprestar a população 
necessitada, sob a condição de incidência de 
juros sobre o valor emprestado, surgindo à 
ideia de Empréstimo Bancário.

Atualmente, o empréstimo bancário é 
realizado por diversos meios, tais como: 
Alienação Fiduciária e Cédula de Crédito. 
Especialmente as Cédulas de Crédito pos-
suem respaldo na Lei de n°10.931/04 que 
estabelece suas diretrizes, tais como: a inci-
dência de juros sobre a dívida, capitalizados 
ou não, os critérios de sua incidência e, se 
for o caso, a sua periodicidade.
Entretanto, as Instituições Bancárias abusam 
deste direito, fazendo incidir capitalização 
de juros diária, resultando em um vultoso 
aumento do valor originário emprestado, 
tornando o débito impossível de ser cum-
prido restando, tão somente, a possibilidade 
de diversas renegociações.
Contudo, a partir de uma análise contratual 
realizada por um profissional devidamente 
habilitado é possível identificar tais abusos 
e através do poder judiciário buscar a atua-
lização correta e justa do valor devido.

para tratamentos nos aspectos 
emocionais e mentais da vida! 

Bendito Bazar
A loja do Bendito Bazar, retorna 
atividades no dia 04/02/2019, 
com energia redobrada e cheias 
de novidades para o novo ano. 
Bendito Bazar fica na Rua Olegá-
rio Maciel 6, Centro, em Pouso 
Alegre/MG. Esquina com a Av. Ge-
túlio Vargas, próximo ao Hospital 
Santa Paula e ao Colégio Objetivo.
Bazar beneficente no qual toda 
renda é revertida para as obras 
de solidariedade do padre MÁRIO 
BORGHI.

Izabella Rennó Del Ducca de Souza - 
Estagiária no escritório Amaral 

Advogados Associados - e-mail: 
contado@advocaciaamaral.com.br

“A partir de uma análise 
contratual realizada por um 

profissional devidamente 
habilitado é possível 

identificar tais abusos ...”

Saúde da Mulher

Luiza
Dias 

(Mãe)
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Con�ra outros produtos no site www.mrsulminas.com.br

Surpreenda 
seus clientes 
em 2019

INVISTA 
EM BRINDES
E ENCANTE

SEUS CLIENTES!

(35) 3743-1554 (35) 9 9732-3970zap mrsulminasf mrsulminas
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DR. JAILSON VIEIRA
em sua moderna

clínica em Pouso Alegre

JAILSON
VIEIRA

“Eu garanto: acredite 
você é capaz de vencer 
seus desafios”!
Confira esta matéria exclusiva com o mais renomado nutricionista do Sul de Minas

Quando se pensa em nutricionista em 
Pouso Alegre e Região, inevitavelmen-
te, a maioria das pessoas lembra do Dr. 
Jailson Vieira. Este reconhecimento é 
baseado nos resultados do seu traba-
lho, materializados no sucesso da perda 
de peso de seus pacientes que vão de 
crianças a idosos, passando por mé-
dicos, atletas e pessoas ditas comuns.
Atualmente a Clínica Dr. Jailson 
Vieira Personal Nutri oferece uma 
metodologia de trabalho lapidada 
pela experiência de ter atendido 
milhares de pessoas, fazendo uso de 
modernos equipamentos e avançadas 
tecnologias, a exemplo do seu novo 
aplicativo de celular, que contém mui-
tas funcionalidades, além do suporte 
contínuo de nutricionistas de plantão, 
que orientam todo o momento que o 
paciente necessitar. Resultado disso, 
em 2018, novamente, Dr. Jailson eli-
minou muito mais que uma tonelada 
de gordura de seus clientes.
Além do Dr. Jailson Vieira, integram 
a equipe de profissionais da clínica, 
as nutricionistas Dra. Marcella Vieira 
(esposa de Dr. Jailson) e Dra. Luciane 
Polita e os parceiros: Dra. Anamaria 
Dias (Odontologia Estética Orofacial); 
Dr. Ricardo Petiti (Endocrinologia 
- Medicina do Esporte - Performace 
Humana) e Dr. Marcelo Prado (Psico-
logia Junguiana - Atendimento clínico 
de adolescentes, adultos e famílias) e 
recentemente se integrou a equipe, a 
dermatologista, Dra. Suzi Carvalho, 
que atende no segundo andar da clí-
nica e também oferece aos pacientes 
procedimentos estéticos, tais como: 
drenagem linfática, massagem tera-
pêutica, criolipólice, entre outros.
Com isso, além do programa de re-
educação alimentar personalizado, 
dentro da metodologia do Dr. Jailson, 
os parceiros complementam, de forma 
opcional, serviços de saúde e estética, 
que melhoram a qualidade de vida e 
potencializam os resultados.
Outra novidade é que Dr. Jailson em 
2018, estreou um programa de TV na 
Band Minas, com entrevistas e dicas 
sobre saúde, beleza e nutrição. Em 
sua primeira temporada, o programa 
foi um grande sucesso de audiência. 
Quando perguntamos sua opinião so-
bre as diversas dietas da moda que são 
apresentadas a cada ano, Dr. Jailson 
explica que: “em muitos casos, dietas 
da moda, no fundo são uma releitura de 
uma dieta com outro nome que esteve 
na moda anteriormente, por exemplo, a 
Dieta da Proteína, virou a Dieta Low Carb 
e assim por diante. Quem não se reeduca 
alimentarmente, é refém dos modismos e 
sempre fica trocando de uma dieta para 
outra, que no primeiro momento até dá 
resultados, mas no decorrer do tempo, 
a pessoa volta ao ciclo vicioso que a fez 
engordar, por não ter o conhecimento da 
educação alimentar necessária”, finaliza 
o nutricionista.

Através da Reeducação Alimentar 
orientada por Dr Jailson e sua atenciosa 
equipe, pude abandonar o sobrepeso e 
melhorar minha qualidade de vida, como 
sono e disposição e níveis de glicemia 
e pressão arterial. Não há atalhos, 
fórmulas mágicas, resultados imediatos. 
O objetivo é conquistado através das 
escolhas orientadas pelo Dr Jailson e nos 
proporciona a possibilidade de buscar 
pela melhor saúde sempre.
Dr. Renato Nogueira (médico)

Dr. Jailson Vieira é 
Nutricionista Clínico 
e Esportivo (CRN 
13108 - 9ª região), 
formado pela UBM. 
Foi nutricionista de 
Furnas SA e gerente 
de planejamento da 
CSN. A Clínica Dr. 
Jailson Personal 
Nutri fica na Rua 
Engenheiro Celso G. 
Vilela 98, Centro - Site: 
www.drjv.com.br. Tel.: 
(35) 3422-7012 e 9 
9866-4762 (Ligações/
WhatsApp). Facebook.
com/DrJailson Vieira

’
‘



Trabalhe com amor!
 
Esses dias, fiquei analisando quan-
tas pessoas que abrem negócios, 
começam um novo trabalho ou se 
envolvem em um projeto somente 
pelo lado financeiro. Muitas vezes, 
se incomodam com o sucesso dos 
outros, mas não sabem o quanto e 
é “suada a camisa”. Projeto que não 
é guiado pela paixão de fazer bem 
feito, nasce sem alma e não pros-
pera!

O melhor curso de 
Direito é o da FDSM

 
Pessoal, não dá para comparar! A 
estrutura da FDSM (Faculdade de 
Direito do Sul de Minas) é focada 
apenas em ensinar Direito, tem um 
corpo técnico qualidicado, ótima 
avaliação no MEC, além de mais de 
meio século de tradição, no qual 
formou renomados profissionais do 
direito, da política e área jurídica do 
Brasil. Aliás, o prefeito de Pouso Ale-
gre, Dr. Rafael Simões, se formou 
lá. Meu conselho: “se você pretende 
fazer Direito, faça em uma das me-
lhores faculdades do Brasil: FDSM”. 

Brindes dia 15/2 para a querida Nádia que na foto aparece 
ao lado de seu esposo, o consultor empresarial Jorge Ruiz

Luiza Dias
Facebook.com/Diasnews

*** Merece aplausos o povo brasileiro que usa a internet, exercendo 
sua liberdade de escolha de conteúdo. Ao contrário de passivamente 
assistir TV aberta, que na sua maioria é manipuladora e incutem 
ideologias suspeitas em suas novelinhas e programas tendenciosos.

Brindes dia 1/2 para o empresário Eduardo Fortes (Wizard By Pearson 
de Pouso Alegre), que aparece na foto com o publicitário Márcio Moreira

Esta colunista, Renata Jóia, o Deputado Dr. Paulo e Italo Barcellos, meu esposo. 
Encontramos o casal na Oficina Altaville onde fomos degustar uma pizza!

Brindamos em 
agradecimentos, a 

todos nossos amigos, 
leitores e pessoas que 

acompanham com 
carinho nosso trabalho 
e amizade, no mês de 

fevereiro, eu dia 01 
e Italo, dia 11. Hoje, 
aniversariar é uma 

comemoração ao dom 
de viver uma vida eter-
namente grato a Deus, 
e as pessoas que estão 

realmente ao nosso 
lado. Um forte abraço 

no coração de cada 
um de vocês.

*** Merece aplausos, Rafael Simões, que fechou o ano com chave de 
ouro, a exemplo do Show da Virada de PA com 20 mil pessoas, e agora 
sua gestão começa 2019 com pé direito. Basta ler a matéria sobre o início 
da construção de uma nova UPA, no antigo Campo da Lema.

Muitos brindes dia 14 de fevereiro para a renomada advogada 
Dra. Larissa Amorim, sócia do conceituado Kleber Dantas Advogados 
Associados de Pouso Alegre. Muito competente no que faz e com uma 
postura profissional admirável, Dra. Larissa se destaca como mulher e 

potencializa ainda mais a fama do escritório, forjado por princípios éticos 
sólidos, desde sua fundação. Por isso, desfruta de tanta credibilidade!
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Legendas
 
1 - Zezinho e Marquinhos. Sim, é 
assim que nos dirigimos com muito 
carinho aos proprietários da Carde-
al, padaria com os quitutes mais 
gostosos da cidade, que fica na Rua 
Cel. Joaquim Roberto Duarte 173, 
rua do Grupo Celinho.

2 - Um trio forte de empresários 
paulistas, Armando, Wilson, Cí-
cero novos proprietários da TOTVS 
Sul de Minas, que estão de casa 
nova em Pouso Alegre (ainda tem 
o quarto sócio, o Sidney, que não 
estava na foto). Os quatro trazem 
muita musculatura (como eles mes-
mo falam), para o setor de software 
de gestão na região. Isto porque a 
matriz da empresa, a Serra do Mar, 
localizada no estado de São Paulo, 
é considerada uma das potências 
do grupo TOTVS. Com o novo es-
paço em Pouso Alegre, a unidade 
Sul de Minas se alinhou ao estilo de 
gestão da matriz. 

3 - A querida Carol da Visual Áudio 
e seu esposo Marcelo Guersoni, 
xará de niver do meu esposo, que 
faz aniversário dia 11/2.

4 - Destaque para o renomado 
psiquiatra Dr. Munir Jacob, sócio
-proprietário da ISOMINAS Saúde 
Empresarial e que comemora a 
consolidação de seu novo consul-
tório na Clínica Med Center Vital 
Brasil, que fica na Av. Alberto de 
Barros Cobra.

5 - Antônio Tavares da Imobiliária 
Opção aniversaria dia 13/2.

6 - Brindes para o jovem empresá-
rio Lucas Kersul, diretor da ACIPA, 
que aniversaria dia 15/2.

7 - Brindes dia 15/2 para a Débora 
Dias, que na foto está ao lado de 
seu esposo Marco Dias (Acipa e 
proprietário do Hotel Dias). 

8 - Dia 17/2 é aniversário do em-
presário Alan Costa, proprietário 
da IGUI Piscinas de Pouso Alegre.

3 4

*** Ninguém merece quem joga lixo na rua. Pouso Alegre está tão 
linda, tem uma gestão responsável, com prestação de serviços de 
limpeza profissional e regular. Se nós não cooperarmos, este lixo 
voltará contra nós, através de doenças, enchentes, entre outros males.
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*** Quando o parlamento voltar do recesso, a oposição não dará trégua. Se 
todos acompanhássemos a política, existiria mais consciência da politicagem, 
principalmente da esquerda, que se esconde atrás do rótulo de “humanista”! 
Afinal, a Venezuela (pais que eles apoiam) é exemplo de País humanista?
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Hospitalar em nova fase
A adversidade gerada pela inadimplência 
do grupo Petista que “governou” Minas 
nos últimos quatro anos, causou grande 
prejuízo no mercado, principalmente para 
empresas da área de saúde que atendiam 
os convênios do Estado de Minas. Mesmo 
assim, muitos empresários foram, lite-
ralmente, gladiadores e manteram suas 
operações em pé. Com a nova gestão do 
governador Romeu Zema, aumenta a 
esperança de dias melhores, por aparente-

Rudson de Oliveira
sócio-proprietário

da Hospitalar

mente se tratar de um governo que não é 
focado na politicagem. A Hospitalar Home 
Care, que tem como sócio-proprietário, o 
empresário Rudson de Oliveira começa 
2019 otimista que será um ano de recupe-
ração econômica e consolidação da marca 
no Estado. A empresa é líder absoluta no 
ramo de home-care em Pouso Alegre e 
Região, com estrutura ampla e profissional, 
localizada no bairro Medicina em Pouso 
Alegre, telefone: (35) 3423-7389.

Volta às aulas na Le Postiche
Além de malas para viagem, lindas bolsas 
femininas, carteiras e pastas masculinas, 
entre outro acessórios, a loja da Le Posti-
che, localizada no SerraSul Shopping em 
Pouso Alegre está oferecendo uma linda 
coleção de mochilas para a volta às aulas.
Os proprietários da loja, o carismático ca-
sal Marinete Fernandes e José Ibrahim 
Nogueira tem propriedade para falar do 
assunto, afinal, eles foram, por muitos anos, 
famosos educadores na rede Estadual de 

ensino. A loja Le Postiche de Pouso Alegre 
sempre foi premiadíssima pela excelência 
no atendimento e ótima gestão, reconhe-
cida tanto pela própria administração sho-
pping SerraSul, quanto pela matriz contro-
ladora da rede de franquias da Le Postiche. 
Além disso, foi destaque no segmento de 
bolsas, malas e acessórios no TOP 2018. 
Marcante é a simpatia do casal, Marinete 
e Ibrahim, pois quem os conhece, não os 
esquece jamais!

Marinete e 
José Ibrahim, 
proprietários

da loja no
SerraSul

Shopping

Dr. Luiz Filipe Amaral é destaque
Dr. Luiz Filipe Amaral, líder do escritório 
de advocacia Amaral Advogados Asso-
ciados de Pouso Alegre-MG, através de 
um trabalho contínuo e de credibilidade, 
juntamente com seus associados, vem 
posicionando seu escritório entre os mais 

prestigiados da Região. Filho do saudoso e 
querido pouso-alegrense José Luiz Amaral 
(do Cartório), Dr. Luiz Filipe demonstra 
tudo que aprendeu de bom com seu pai. E 
com este mérito vem colhendo bons frutos 
no seu atual empreendimento.

Porteira Grill: novidades de 2019
O Restaurante Porteira Grill vem ganhan-
do musculatura e entra 2019 com muitas 
novidades. Além do tradicional oriental e 
buffet com churrasco, agora eles contam 
com um novo, amplo e aconchegante 
espaço (usado também para confraterni-

zações) e uma variedade de novos sabores, 
a exemplo da deliciosa Bacalhoada, entre 
outros pratos. E tudo isto pode ser entregue 
na sua casa, através do eficiente delivery. O 
restaurante fica na R. Comend. José Garcia 
919 - Pouso Alegre-MG. Tel.: 3423-1001

Dr. Luiz Filipe 
Amaral (Amaral 

Adv. Associados)

Gilmar Prestes, Ronise e Nei (Restaurante Porteira Grill)
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Gestão de Rafael Simões, prefeito da cidade de Pouso Alegre, 
assina contrato para construção da UPA no antigo Campo da Lema

Representando o prefeito Rafael Simões, o 
vice-prefeito e deputado estadual eleito Dr. 
Paulo Valdir e a secretária municipal de saú-
de Silvia Regina Pereira, assinaram na tarde 
desta terça-feira, 8 de janeiro, o contrato com 
a empreiteira RC Borges Construtora Ltda., 
no ato representada pelo engenheiro Raul 
Cobra Borges, para construção da Unidade 
de Pronto Atendimento 24 Horas que irá 
funcionar no antigo Campo da Lema, na Rua 
Comendador José Garcia, em Pouso Alegre. A 

obra está orçada em R$ 3.998.820,69.
A construtora terá o prazo de 24 meses para 
concluir e entregar a obra, contado a partir da 
Ordem de Início de Serviços. A contratada 
deverá cumprir rigorosamente o prazo, sob 
pena de se ver exposta às sanções previstas 
na Lei das Licitações.
A Unidade é um dos componentes da Rede de 
Atenção às Urgências e vem com objetivo de 
melhorar a infraestrutura dos estabelecimen-
tos de saúde. Foi projetada para atender um 

fluxo de 300 pessoas diariamente, desta forma 
podendo suprir as necessidades emergenciais 
do município. Suas dependências reúnem 
espaços de Pronto Atendimento, Procedi-
mentos, Apoio Diagnóstico e Terapêutico, 
Administração, urgências e os setores de 
Observação e Apoio Técnico/Logístico.
Em Pouso Alegre a UPA 24H será articulada 
com a Atenção Básica, o Serviço de Atendi-
mento Móvel (SAMU), a Atenção Domiciliar 
e a Atenção Hospitalar e terá como objetivo 

contribuir na melhoria do funcionamento da 
Rede de Atenção às Urgências. A Unidade 
funcionará 24 horas ininterruptas, em todos 
os dias da semana, com equipe assistencial 
multiprofissional qualificada e compatível com 
as necessidades, devendo se constituir em im-
portante apoio para desafogar o atendimento 
do Hospital Regional Samuel Libânio.

Fotos e Texto: ASCOM da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre
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Cabana Hall
Reúne Buffet e Decorações em uma só empresa

A Cabana Hall  dos empresários João Carlos de Castro e Wa-
nderley Ramos (Lei), presta serviços há mais de uma década,  
em buffet e decoração, atuando em todo o Sul de Minas. Con-
sagrados em atender eventos sociais, como: casamentos, bodas 
e aniversários, a estrutura do empreendimento permite fazer 
decoração e servir buffet nos lugares mais inusitados, através 
de uma gastronomia e decoração modernas ou tradicionais, 
sendo que já prestaram serviços de buffet e decoração para 
eventos com mais de duas mil pessoas,  (veja fotos nesta página 
e no Facebook: CabanaHallEventos). 
Com a expectativa que 2019 será o ano dos grandes eventos 
empresariais, área que o Cabana Hall também domina ao 
atender por 11 anos consecutivos o evento TOP Dias News, os 
proprietários estão a disposição, com atendimento personali-
zado, pelos telefones: 9 9839-8520 e 9 9971-0712.

João Carlos de Castro  e Wanderley Ramos (Lei) 
proprietários do Cabana Hall Buffet e Decorações

Além de uma culinária moderna ou tradicional, o buffet do 
Cabana Hall tem estrutura para servir milhares de pessoas
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Dra. Marcela Ferreira
Ginecologista e Obstetra agora está atendendo pela Unimed Sul Mineira

DRA MARCELA FERREIRA
Ginecologista e Obstetra

 A conceituada médica Gi-
necologista e Obstetra, Dra. Marcela 
Ferreira, com consultório no quarto 
andar da Clínica Corpus em Pouso 
Alegre-MG, agora faz parte da UNI-
MED Sul Mineira.
 Com isso, Dra. Marcela 
ampliará seu atendimento, cuja expe-
riência já conta em seu currículo como 
Obstetra, o acompanhamento da 
gravidez e do procedimento de parto 
em centenas de mulheres. Já como 
Ginecologista, ela é a médica especia-
lista na Região que domina o universo 
referente aos implantes hormonais 
bioidênticos (técnica médica que pode 
trazer mais qualidade de vida ao públi-
co feminino, principalmente mulheres 
que sofrem os efeitos da menopausa, 
entre outras disfunções femininas).  
 Dra. Marcela Ferreira que 
também é articulista de Saúde do 
Jornal Dias News, atende na Clínica 
Corpus localizada na Av. Alfredo Cus-
tódio de Paula, 333.  Pouso Alegre-MG 
- Tel.: (35) 3427-6100. Procure nas redes 
sociais por: @doutoramarcelaferreira - 
E-mail: dra.marcelaferreira@hotmail.com
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