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INAPÓS: 10 anos e o segredo
da Excelência em Qualidade
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O Superendividamento 
nas relações de consumo

Na atual sociedade de massa em que 
vivemos com propagandas em série de 
consumo e instigação das instituições 
financeiras quanto a liberação do crédito, 
em contrapartida a falta de informação do 
consumidor e a recessão econômica, não 
precisa ser inteligente para saber que o 
resultado dificilmente não será outro, que 
não seja, o superendividamento do cidadão 
com reflexos na sua vida social e familiar.

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

Direito
em 
Foco

Dr. Kleber
Dantas *

Alguns autores, entre os quais se destaca 
Cláudia Lima Marques, conceitua superen-
dividamento como sendo a “[...] impossibili-
dade global do devedor-pessoa física, con-
sumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas 
suas dívidas atuais e futuras de consumo.” 
(2006, p. 256). O superendividamento não 
é apenas a impossibilidade do consumidor 
de pagar a sua dívida, podemos dizer que 
até mesmo quando a pessoa paga a dívida, 
mas compromete a estrutura familiar, este 
se encontra superendividado. No caso 
do superendividamento não há, necessa-
riamente, uma insolvência civil, mas um 
endividamento que foge ao controle do 
consumidor, tornando-o inadimplente, 
ou mesmo quando adimplente, excessiva-
mente prejudicado com as suas dívidas que 
compromete a sua existência digna e de sua 
família. Neste contexto, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça tem relaciona-
do o problema do superendividamento 
com a dignidade humana, considerando 
que o excesso de dívida priva o cidadão do 
mínimo necessário para a sua sobrevivên-
cia, haja vista que a tutela estatal que a lei 
lhe confere é exatamente o princípio (dig-
nidade humana). Então é bom ter cautela 
e prudência em tempos de vacas magras já 
que a economia ainda patina e mostra sinais 
tímidos de recuperação.

Começou nesta quarta-feira (10/04), a Cam-
panha de Vacinação contra Gripe em Idosos 
e outros Grupos. Em Pouso Alegre, a Secre-
taria Municipal de Saúde disponibilizará 17 
salas de vacinas, em praticamente, todos os 
bairros. A meta no município é vacinar 90% 
do grupo prioritário, que abrange crianças 
de 6 meses a menos de 6 anos, idosos, a par-
tir dos 60 anos, gestantes, puérperas, traba-
lhadores de saúde e professores, totalizando 
cerca de 33 mil pessoas. Segundo a gerente 
de vigilância em saúde Mônica Maria Lúcia 
da Silva, “a campanha tem o objetivo de imu-
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Vacinação 
contra 
gripe 

começou 
dia 10 de 

abril e 
pretende 
imunizar 

mais de 30 
mil pessoas 

nizar os grupos prioritários e aqueles que têm 
comorbidades [outras doenças associadas] e 
necessitam, por indicação médica, da vacina e 
para isso, precisam de uma receita médica”, in-
forma. Para ter acesso à vacina, idosos devem 
apresentar o Cartão de Vacinação, o Cartão 
do SUS e um documento de identidade. Os 
pais ou responsáveis por crianças abaixo de 
6 anos devem levar o Cartão de Vacinação. 
Professores e profissionais de saúde, além de 
documento de identidade (RG), devem estar 
munidos de crachá ou outro tipo de compro-
vação para receber a dose da vacina.

Desde o dia 2/4, o programa de castração ani-
mal foi retomado em Pouso Alegre. O progra-
ma que já esterilizou mais de 700 cães e gatos 
em 2018, pretende castrar 30 animais por dia 

nesta nova etapa. Realizado através do Cas-
tramóvel, veículo disponibilizado pela pre-
feitura para as cirurgias, os animais devem 
ser cadastrados por seus tutores, na sede da 
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Prefeitura 
Municipal
de Pouso 

Alegre 
inicia 
Etapa 

2019 de 
Castração 

Animal 

Defesa Civil, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h , na Avenida Abreu Lima, nº 84/Centro. 
Os documentos necessários são: cópia do RG, 
cópia do CPF e comprovante de residência. 

As castrações são feitas na Praça de Esportes 
Municipal, de terça a sexta-feira, das 8h às 
13h, por uma equipe veterinária especializada 
em castrações animais.

O programa já esterelizou mais de 700 cães e gatos em 2018
e pretende castrar 30 animais por dia nesta nova etapa

A Prefeitura de Pouso Alegre, através da Su-
perintendência de Esportes, instalou cinco 
novos “parquinhos” (playgrounds) nos bairros: 
Morumbi, Esplanada, Árvore Grande, San-
ta Edwiges e Jardim Redentor. Outros três já 
foram instalados em 2018, nos bairros Colinas 
de Santa Bárbara, Parque Natural Municipal 
(Horto Florestal) e Praça de Esportes. A ideia 
dos “parquinhos” surgiu da necessidade de am-
pliar espaços de lazer para crianças próximo às 
suas residências. “O Prefeito Rafael Simões teve 
a preocupação de instalar esses equipamentos 
em locais públicos e de fácil acesso, que congre-

Cinco novos “parquinhos” são 
instalados em bairros de Pouso Alegre

gam o maior número de pessoas. Assim, crianças 
de outros bairros próximos também poderão usu-
fruir dos brinquedos”, conta o superintendente 
de esportes, Rooney Ferreira. Os brinquedos 
são destinados a crianças de até 12 anos de 
idade e obedecem às normas estabelecidas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). “São brinquedos adequados à infância e 
fabricados com material de alta resistência”, expli-
ca Rooney.  A previsão é que até o final deste ano 
sejam adquiridos mais “parquinhos”, que serão 
instalados em pontos que ainda serão defini-
dos pela Superintendência de Esportes.
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nizar os grupos prioritários e aqueles que têm 
comorbidades [outras doenças associadas] e 
necessitam, por indicação médica, da vacina e 
para isso, precisam de uma receita médica”, in-
forma. Para ter acesso à vacina, idosos devem 
apresentar o Cartão de Vacinação, o Cartão 
do SUS e um documento de identidade. Os 
pais ou responsáveis por crianças abaixo de 
6 anos devem levar o Cartão de Vacinação. 
Professores e profissionais de saúde, além de 
documento de identidade (RG), devem estar 
munidos de crachá ou outro tipo de compro-
vação para receber a dose da vacina.

gam o maior número de pessoas. Assim, crianças 
de outros bairros próximos também poderão usu-
fruir dos brinquedos”, conta o superintendente 
de esportes, Rooney Ferreira. Os brinquedos 
são destinados a crianças de até 12 anos de 
idade e obedecem às normas estabelecidas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). “São brinquedos adequados à infância e 
fabricados com material de alta resistência”, expli-
ca Rooney.  A previsão é que até o final deste ano 
sejam adquiridos mais “parquinhos”, que serão 
instalados em pontos que ainda serão defini-
dos pela Superintendência de Esportes.



Dias News - A que se deve o INAPÓS ser nota 
máxima no MEC e a capacidade da Institui-
ção de se manter no topo nesses 10 anos?
Dra. Tereza Cristina - No primeiro momento 
acreditava somente que estava sendo abenço-
ada por Deus, por conseguir ter boas avaliações. 
Porque quando você começa uma nova experi-
ência, sempre se sente inferior aos demais que 
estão no mercado há 50, 70 anos. Hoje, com um 
pouco mais de experiência, entendo que virtu-
des como: determinação, luta, conhecimento, 
a preocupação de desenvolver os processos de 
forma correta, tudo nos leva a desenvolver na-
turalmente uma boa qualidade. É fácil? Não é, 
você acha que não vai dar conta. Quando eu era 
mais jovem, corria 400 metros e sempre queria 
ganhar, chegava um momento que o corpo não 
aguentava, mas só que você tinha que chegar. 
Assim é minha vida no Inapós, ela não é algo 
simples e tranquila: é muita ansiedade, adrenali-
na, muitos altos e baixos, mas quando você vê o 
resultado, percebe que vale a pena.
Dias News - Você adquiriu um terreno ao lado 
do INAPÓS e está construindo uma nova edi-
ficação. Qual o objetivo desta expansão?
Dra. Tereza Cristina - Os prédios serão unidos 
e no novo espaço haverá um auditório, um la-
boratório de dentística bacana, entre outras 
coisas, mas principalmente, um espaço melhor 
para meus alunos, pois o lugar onde estamos 
não foi construído para ser uma Faculdade, foi 
um prédio remodelado. Até adquirimos um ter-
reno, próximo ao Hipermercado Baronesa com 
a intenção de construir uma Faculdade, mas 
depois com a modificação nas Políticas Edu-
cacionais do País, entendemos que não seria o 
momento de se fazer uma ampliação tão signi-
ficativa. Então, optamos por ampliar o prédio 
atual para o curso de Odonto ter mais conforto. 
Além disso, tenho viajado muito em busca de 
novas tecnologias e precisamos de espaço para 
por em prática o que vamos aprendendo.

13/04/201904 Edição 387Gestão em Saúde 

O Conselho Diretor da Fundação de Ensino 
Superior do Vale do Sapucaí (FUVS) come-
mora mais uma vitória de uma nova gestão, 
com pouco mais de seis meses de trabalho. 
Em parceria com a CEMIG (Companhia Ener-
gética de Minas Gerais), a FUVS adquiriu 
uma autoclave, avaliada em R$ 224 mil reais, 
que irá reduzir os gastos com energia elétri-
ca no Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

FUVS em parceria com CEMIG adquiriu um autoclave 
para o HCSL que reduzirá os gastos com energia elétrica

em Pouso Alegre-MG. “Todo esse esforço só foi 
possível graças ao empenho do nosso amigo 
Alexandre, gerente regional da CEMIG no Sul 
de Minas, que indicou nosso Hospital Samuel 
Libânio para participar do Programa de Efici-
ência Energética da CEMIG. A ele e os dirigentes 
da estatal nosso muito obrigado!”, agradeceu 
o presidente da FUVS, Dr. José Walter da 
Motta Matos. Em uma breve recepção que 

contou com a presenta dos membros do 
Conselho Diretor da Fundação, do deputado 
estadual Dr. Paulo Valdir, do presidente da 
Câmara Municipal de Pouso Alegre verea-
dor Oliveira Altair, além de dirigentes, coor-
denadores, funcionários da FUVS, Hospital 
Samuel Libânio, Univás, Anglo e Colégio 
João Paulo II e a imprensa, a atual diretoria 
da FUVS apresentou a nova conquista.

Diretoria e colaboradores da FUVS juntamente com convidados, com destaque para o Deputado Estadual de Pouso 
Alegre e Região, Dr. Paulo, e o presidente da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre, o vereador Oliveira Altair

Elieser Castro e Paiva (vice-presidente) Dr. José Walter da 
Mota Matos (presidente), Lucas da Silveira (conselheiro).

Equipamento adquirido
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INAPÓS
comemora

10 anos

Dias News - A que se deve o INAPÓS ser nota 
máxima no MEC e a capacidade da Institui-
ção de se manter no topo nesses 10 anos?
Dra. Tereza Cristina - No primeiro momento 
acreditava somente que estava sendo abenço-
ada por Deus, por conseguir ter boas avaliações. 
Porque quando você começa uma nova experi-
ência, sempre se sente inferior aos demais que 
estão no mercado há 50, 70 anos. Hoje, com um 
pouco mais de experiência, entendo que virtu-
des como: determinação, luta, conhecimento, 
a preocupação de desenvolver os processos de 
forma correta, tudo nos leva a desenvolver na-
turalmente uma boa qualidade. É fácil? Não é, 
você acha que não vai dar conta. Quando eu era 
mais jovem, corria 400 metros e sempre queria 
ganhar, chegava um momento que o corpo não 
aguentava, mas só que você tinha que chegar. 
Assim é minha vida no Inapós, ela não é algo 
simples e tranquila: é muita ansiedade, adrenali-
na, muitos altos e baixos, mas quando você vê o 
resultado, percebe que vale a pena.
Dias News - Você adquiriu um terreno ao lado 
do INAPÓS e está construindo uma nova edi-
ficação. Qual o objetivo desta expansão?
Dra. Tereza Cristina - Os prédios serão unidos 
e no novo espaço haverá um auditório, um la-
boratório de dentística bacana, entre outras 
coisas, mas principalmente, um espaço melhor 
para meus alunos, pois o lugar onde estamos 
não foi construído para ser uma Faculdade, foi 
um prédio remodelado. Até adquirimos um ter-
reno, próximo ao Hipermercado Baronesa com 
a intenção de construir uma Faculdade, mas 
depois com a modificação nas Políticas Edu-
cacionais do País, entendemos que não seria o 
momento de se fazer uma ampliação tão signi-
ficativa. Então, optamos por ampliar o prédio 
atual para o curso de Odonto ter mais conforto. 
Além disso, tenho viajado muito em busca de 
novas tecnologias e precisamos de espaço para 
por em prática o que vamos aprendendo.

Dias News - O que você já viu de interessante 
participando de cursos, congressos e visitas 
técnicas no Brasil e exterior?
Dra. Tereza Cristina - Busco incansavelmente 
progresso. Confesso que minha equipe admi-
nistrativa ainda está em formação. Em relação 
a metodologia de ensino e tecnologia, percebo 
que as instituições de ensino que tenho visita-
do, em sua maioria, estão buscando incansavel-
mente inovações, mas ainda estão no mesmo 
patamar do Curso de Odontologia do INAPÓS. 
Alguns quando vão se apresentar, falam bonito 
e a gente percebe que não tem como fazer di-
ferente, ainda. Na área pedagógica, nos últimos 
cinco anos, fui em muitas palestras e todo mun-
do admite que temos que inovar, mas todos se 
perguntam: como? Então o que a gente tem 
feito? Fomos a Harvard (EUA) e conhecemos a 
Metodologia Ativa. Mas, quando chegamos no 
Brasil, temos um aluno que vem do ensino mé-
dio sem conseguir interpretar um texto, como 
vamos deixá-lo sozinho para ele se desenvolver 
e o professor atuar apenas como colaborador? 
Não dá! Mas, mesmo assim aplicamos a Meto-
dologia Ativa e também a Tradicional fazendo 
um mix, pois dificilmente teremos o envolvi-
mento do aluno brasileiro da mesma forma que 
um aluno de Harvard, porque culturalmente 
eles são muito diferentes. O aluno brasileiro 
tem um conceito (que é muito triste) que se ele 
está pagando, acredita que o professor deva 
estar na frente dele falando. Para mudar isso e 
contribuir para um melhor desenvolvimento 
cultural dos alunos, iniciamos um Projeto de 
Intercâmbio com a Harvard, o qual está em seu 
segundo ano. Neste ano selecionamos um alu-
no que recebeu muitos prêmios como Aluno 
Padrão Inapós, com bom nível intelectual, faci-
lidade de aprendizado, bom colega e respeita à 
instituição. Ele irá em junho para Harvard, para 
aprender e passar sua experiência para os ou-
tros alunos. 

Dias News - Quais outras inovações o INAPÓS 
apresenta?
Dra. Tereza Cristina - Nossa clínica entrará em 
uma nova fase, onde as próteses serão constru-
ídas por computador. O processo consiste em o 
aluno preparar o dente do paciente, uma má-
quina escaneia esse dente, outra constrói o pro-
visório e o aluno já coloca na boca do paciente 
com total garantia de qualidade, evitando pro-
blemas comuns como infiltração e adaptação. 
Também, temos um equipamento de última 
geração, com motores rotatórios, com imagens 
que garantem a avaliação da profundidade e 
curvatura do canal e estamos em processo de 
aquisição de um Tomógrafo que visualiza o ca-
nal em tempo real. Algo que existe no mercado, 
mas que não é adquirido e usado em sala de 
aula nas Faculdades de Odontologia.
Dias News - Você está indo para Singapura e 
Índia. Qual o objetivo desta viagem?
Dra. Tereza Cristina - Meu objetivo sempre 
foi desenvolvimento e aprendizado e isto só 
ocorre quando temos uma visão mais ampla. 
Em Singapura farei uma capacitação executiva 
para líderes do ensino Superior e conhecerei os 
parâmetros das políticas educacionais, papel 
do setor de serviços, o processo de aprendiza-
gem do conselho de desenvolvimento econô-
mico, ver como as universidades são utilizadas 
como plataforma de aprendizado e os resulta-
dos obtidos em termos de incubadoras de ino-
vação, inclusive vamos conhecer um pouco do 
ensino médio de lá. Depois, irei para cidade de 
Bangalori na Índia, que é considerada o Vale do 
Silício daquele país e finalmente vamos para a 
cidade de Nova Deli. Nessas viagens, sempre 
somos bem recebidos no Consulado Brasileiro e 
buscamos conhecer as melhores universidades, 
onde seus reitores preparam material e selecio-
nam professores qualificados para nos orientar 
sobre seus trabalhos. É uma missão técnica, não 
há tempo para passear, ficamos dentro de facul-

dades e campus, dentro do ônibus que leva de 
uma Faculdade para outra, às vezes, temos uma 
tarde ou no máximo um dia para conhecer as 
cidades, o que é pouco. Além disso, ainda esse 
ano, em outubro, farei uma visita técnica à Chi-
na. E devagar vamos formando opinião, apenas 
peço a Deus forças para cumprir meu trabalho, 
porque a sobrecarga é grande.
Dias News - Nesses 10 anos do INAPÓS, qual 
foi o maior feito que merece estar em desta-
que na Sala de Troféus da instituição?
Dra. Tereza Cristina - O resultado do ENADE. 
Porque com apenas 10 anos conseguimos com 
que os alunos se classificassem em primeiro 
lugar de Minas Gerais e sétimo lugar no Brasil. 
Sem dúvida é o maior troféu do INAPÓS!
Dias News - E como a profissional Dra. Tere-
za Cristina, o que você elencaria como sua 
maior conquista?
Dra. Tereza Cristina - Ter prestado exame para 
ser avaliadora do curso de odontologia do MEC, 
depois aprovada e capacitada, para mim já era 
muito. Quando entrei para o banco de avalia-
dores do MEC, achava que não haveria nada 
superior a isso. Agora fui surpreendida pelo Mi-
nistério da Educação, pois fui convocada para 
fazer parte de um grupo seleto de sete profes-
sores de odontologia do Brasil, para serem res-
ponsáveis pela aplicação da prova do ENADE de 
2019 (informação que já foi publicada no Diário 
Oficial da União). Um grupo com a responsabi-
lidade de avaliar todos os formandos de odon-
tologia do Brasil.
Dias News - E como foi receber esta notícia?
Dra. Tereza Cristina - Para mim foi de Deus! 
Algo que estou levando com muita responsa-
bilidade é claro, mas que não me deixa muito 
tranquila pois é um grande desafio. Estou muito 
feliz, estou indo para Brasília, teremos vários en-
contros, estou me preparando muito.

Entrevista e fotos: Luiza Dias e Italo Barcellos

Uma faculdade com apenas 10 
anos, atingir nota máxima em 
todas as avaliações no MEC é um 
feito histórico. Mas, o que mais 
surpreende quando falamos do 
INAPÓS (Faculdade de Odontolo-
gia de Pouso Alegre) é sua voca-
ção de sempre estar evoluindo e 
revolucionando, algo que se deve 
muito ao espírito empreendedor 
de sua fundadora, a empresária 
e CEO da faculdade, Professora 
Dra. Tereza Cristina Rodrigues 
da Cunha. Sofisticada e ao mes-
mo tempo simples em sua vida 
pessoal, Dra. Tereza Cristina é 
uma fábrica de novidades e tem o 
mérito de ter atingido o mais alto 
padrão de qualidade que se pode 
esperar de uma líder executiva de 
uma instituição de ensino supe-
rior. Uma mulher livre de estere-
ótipos, que através de sua busca 
incansável pelo conhecimento e 
capacidade de se adaptar às mu-
danças tornou o INAPÓS, a me-
lhor Faculdade de Odontologia 
de Minas Gerais e uma das sete 
melhores do Brasil, em última 
análise, um orgulho para Pouso 
Alegre e Sul de Minas.

Dra. Tereza Cristina Rodrigues 
da Cunha (fundadora e CEO 

da Faculdade INAPÓS)



Grupo THV
O Grupo THV, para quem não 
sabe, presta inúmeros serviços 
(veja a lista completa no www.
grupothv.com.br) e nestas últimas 
semanas realizou uma manuten-
ção anual em minha residência. 
Recomendo, vale a pena contratá
-los! Destaco o empreendedoris-
mo do casal de empresários Thia-
go e Camila, o sócio Thales que 
acompanham de perto a turma 
comandada pelo Juliano, para 
que os clientes sempre fiquem 
satisfeitos.

Piscina “antiga”?
Se você tem uma piscina antiga 
e quer reformar, deixando-a com 
cara de nova,  limpa, pintada, sem 
fissuras, entre outras coisas, vale 
seguir essa dica: fiz uma restaura-
ção na minha piscina essa semana 
e fiquei extremamente satisfeita. 
Os serviços foram feitos pela UP 
Piscinas. O proprietário, Thúlio 
Freitas Ribeiro, é muito prestati-
vo, educado e compromissado. O 
fone da empresa é 3425-2102. So-
licite uma visita e um orçamento.

Luiza Dias
Facebook.com/Diasnews

*** Merece aplausos o povo que passo a passo vem se 
recolocando no mercado de trabalho. É assim gente, devagar e 
de forma sólida as coisas vão melhorando. Importante saber que 
virtude trazemos de casa e conhecimento só através de esforço!

Os empresários Célio e Fabiana Prado (JP Manutenções), juntamente com 
seus filhos João e Pedro Prado. Brindes para Célio que aniversaria 28/4

Muitos brindes dia 28/4 para o querido consultor e publicitário 
Márcio Moreira, que na foto está ao lado de sua bela esposa, Ila Sato

Destaque para
a guerreira e 

querida Deise 
Pacheco, 

empresária 
da moda, 

proprietária 
da Drops, 
boutique 

localizada na R. 
Adolfo Olinto 
245 em Pouso 

Alegre, em 
frente a Hering, 
Dê um pulo lá, 

a moda dela 
é linda e tem 
preços super 

bacanas.

Renata Joia e Dr. Paulo, nosso deputado estadual, que aniversaria dia 19 de 
abril, dia de Santo Expedito, Santo das Causas Urgentes. Parabéns Paulinho!

Dr. Luciano Moreira, sócio 
proprietário da Clínica Espaço 

Ativo,  mestre de Pilates meu e 
do Italo, é o cara! Uma pessoa 

vocacionada a ser fisioterapeuta, 
o qual há quase três anos 

aprendemos muito sobre saúde 
corporal. Ele e a querida Dra. 

Ana Carolina Bizarria, sua 
esposa, transformaram a Espaço 

Ativo em referência na área, 
principalmente pelo atendimento 

humanizado e a dedicação 
em estudar individualmente 

cada paciente. Eu que sou bem 
exigente, não estaria lá se o 

trabalho do Luciano e Carol não 
dessem tanto resultado!

*** Merece aplausos a nova era do transporte público de Pouso Alegre, 
graças à ótima gestão de Rafael Simões. Você viu que bonito são os ônibus 
novos rodando pela cidade? Eu que conheço 21 países, posso falar: estamos 
com uma estrutura de primeiro mundo! Não há argumentos contra fatos.
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Legendas
 
1 - Brindes dia 27/4 para o querido 
Leandro, ele que está ladeado pela 
sua esposa, a talentosa e querida 
Cris Lopes, do atelier de alta cos-
tura, The Hall Store (meus vestidos 
de festas, nos últimos dois anos, são 
de lá).

2 - Dr. Kleber Dantas Junior (sócio 
do Kleber Dantas Advogados As-
sociados), sua mãe Carminha e seu 
pai Kleber Dantas, que aniversaria 
dia 19/4 (como o deputado estadual 
Dr. Paulo, bem no dia de Santo 
Expedito).

3 - Dia 30/4 é o aniversário do DJ 
Luizinho (proprietário também 
da Star Print). Um cara bacana, 
que conheço juntamente com sua 
esposa a querida Beth há muito 
tempo. Estes dias comprei um som 
torre que veio com controles de DJ 
e fiquei tirando onda. Quem sabe 
eu lance a DJ. Luizinha?

4 - Um click muito especial em 
um happy hour no Dona Dirce 
Comidaria, com: Arquimedes Fer-
nandes, chef Junior Pires (proprie-
tário do Dona Dirce), Télcio Lopes 
(Imobiliária Lopes) e o corretor  
Rui Sacramento.

5 - Regis Mattioli (que agora está 
em vôo solo na Gráfica Qualipress) 
e Karina. Ele que é um exemplo de 
voluntário, envolvido principalmen-
te com o Rotary Club em Pouso 
Alegre, aniversaria dia 17/4.

6 - Dia 21/4 é o aniversario da Valde-
ne, da empresa Vem Brincar.

7 -Ricardo Brito (Grupo Fernan-
dão) juntamente com sua esposa. 
Ele que aniversaria dia 25/4.

8 - Flávio Alexandre é um dos 
locutores e mestres de cerimônia, 
talentoso e muito querido em 
Pouso Alegre. Brindes para ele que 
aniversaria dia 23/4.

3 4

*** Ninguém merece a que ponto chegou o desespero dos opositores de Rafael Simões. Estes dias encontrei um desses “caras” e ele criticou o prefeito 
por estar asfaltando tão aceleradamente a cidade, dizendo: “com o asfalto novo, a água da chuva não penetra na terra, causando acumulo de água nas 
ruas“. Eu simplesmente disse: “eu não acredito que você está falando este absurdo e mudei de assunto!”. Gente, isto é hipocrisia! Pessoas invejosas que não 
pensam no bem da cidade e pior, tentam desmerecer o sucesso da gestão do prefeito, mentindo, na “cara dura”. Ninguém merece mesmo!

5 6 7 8
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O Dona Dirce Comidaria, 
do empresário e chef Junior 
Pires, se consolidou como 
referência quando se fala em boa 
gastronomia em Pouso Alegre. 
Seu propósito? Encantar seus 
clientes oferecendo diariamente 
refeições de qualidade, saudáveis 
e muito saborosas. “Nosso slogan, 
‘Autêntica comida da Mamãe’ 
se tornou nosso propósito e 
origina-se do feedback obtido dos 
nossos clientes nesses primeiros 
dois anos de atividade”, revela o 
chef Junior. Uma tarefa árdua, 
mas que vem valendo a pena, 
à medida que o restaurante se 
posicionou entre um público que 
agrega muito valor, que deseja 
consumir refeições de qualidade 
todos os dias. Entre os segredos 
do Chef estão: não usar temperos 
industrializados; fazer uma 
seleção rigorosa dos ingredientes, 
que, à moda francesa, são frescos 
e da melhor qualidade, além de 
sempre estudar a gastronomia 
dos pratos e ter um cardápio que 
está sempre se aperfeiçoando 
de forma orgânica, conforme 
o demanda de seus clientes. 
“Nós não somos um restaurante 
de comida rápida, um fastfood, 
pensamos no bem estar do cliente, 
que através de uma seleção natural 
é formado, na sua grande maioria, 
por formadores de opinião e 
consumidores muito exigentes”, 
comenta Junior. Dentre as 
novidades desses últimos 
meses, destacamos o: cardápio 
renovado; a cozinha ampliada, 
para melhor atender a crescente 
demanda do restaurante, além 
da novidade da inclusão de um 
chope artesanal no cardápio, 
fornecido pela Cervejaria 
Campinas. Aberto de segunda 
a sexta-feira do almoço ao 
jantar e aos sábados no almoço, 
o Dona Dirce Comidaria fica 
localizado na Rua Silvestre Ferraz 
300 (rua da Delegacia), Pouso 
Alegre-MG. Atende pelo disk-
entregas no almoço e no jantar, 
3422 9213 e aceita pedidos 
pelo What’sApp (9 98874017 
- cardápio pode ser solicitado 
em PDF). Curta a fanpage do 
Dona Dirce no: Facebook.
com/donadircecomidaria e 
fique sabendo das promoções e 
novidades!

Dona Dirce Comidaria 
comemora dois anos e conquista 

uma seleta clientela

Junior Pires,
chef e proprietário do 

Dona Dirce Comidaria
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Na manhã do dia 28 de março aconteceu 
na FDSM a palestra internacional “As-
pectos Ético-Legais dos Transplantes 
de Órgãos”, com o Prof. Dr. Elian Preg-
no, da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Buenos Aires. O evento foi 
aberto com uma apresentação de violino 
e teclado dos músicos Daniel e Lucas, do 

FDSM realiza evento com professor 
da Universidade de Buenos Aires 

Conservatório Estadual de Música Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, de Pouso 
Alegre. Estiveram presentes cerca de 160 
pessoas, entre alunos e professores da 
FDSM e Univás. Ao final foram sorteadas 
camisetas para o público presente. 

Texto e fotos: ASCOM da FDSM

EUROGRÁFICA: é sem dúvidas a
mais conceituada gráfica na Região

Os empresários de Pouso Alegre e cida-
des vizinhas não precisam mais sair de 
Pouso Alegre para obter serviços gráficos 
de alta qualidade e melhor custo bene-
fício. Com o alto investimento realizado 
pela EUROGRÁFICA com equipamen-
tos de impressão e acabamento de últi-
ma geração o empresário João Amaral 

garante muita competitividade. Sempre 
inclua no seu orçamento o nome da EU-
ROGRÁFICA, pois eles fazem todo tipo 
de impressão. Faça uma visita à empre-
sa, que fica localizada em Pouso Alegre 
na saída para Borda da Mata-MG, logo 
depois da Gardenia. Telefone: (35) 3647-
1424 ou o ZAP: (35) 9 9871-8765.

João Amaral
(Eurográfica)
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