
Uma nova marca e o 
mesmo propósito: oferecer 

uma odontologia de 
Primeiro Mundo!
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Leia na pág. 5

Rafael Simões assina contrato
de financiamento de uma grande 

obra para Pouso Alegre!

Carlos Veiga (Caixa), Bilac Pinto, Rafael Simões (prefeito de PA), Dr. Paulo e Oliveira

Leia na Página 3

Começaram obras da construção 
da Biolab em Pouso Alegre

Dino Francescato, prefeito Rafael Simões e Paulo Marques Leia na Página 8
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias 

(Mãe)*

Pedido 
Importante

 
Há mais de um mês entraram no quin-
tal de minha casa e furtaram minha 
bicicleta (veja foto abaixo). Ela é um 
modelo antigo e estava toda reforma-
da, um símbolo de minha vida que me 
traz ótimas lembranças, desde quando 
eu ganhei uma corrida de bicicleta  aqui 
em Pouso Alegre. Dessa forma, peço a 
gentileza de quem encontrá-la ou en-
contrar um modelo similar, mesmo com 
cor diferente (pois ela pode ter sido pin-
tada), favor ligar em Pouso Alegre-MG 
para o número (35) 3423-1460, horário 
comercial ou enviar um e-mail com in-
formações detalhadas e contato para 
diasnews@diasnews.com.br

Para divulgar eventos beneficentes, envie um 
e-mail para: diasnews@diasnews.com.br

Destaque
da Edição

Seu
Direito
em 
Foco

Dra. 
Adaysa

Fernandes*

OMS reconhece 
síndrome de Burnout

como problema 
associado ao 

emprego ou ao 
desemprego

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) incluiu a síndrome de Burnout 
na 11ª Revisão da Classificação Inter-
nacional de Doenças. A lista traz do-
enças e outras condições de saúde, 
como as síndromes que são o conjun-
to de sintomas. 
A síndrome de Burnout foi codifica-
da na CID-11 e sua definição é “uma 
síndrome conceituada como resul-
tante do estresse crônico no local de 
trabalho que não foi gerenciado com 
sucesso. É caracterizada por três di-
mensões: sentimentos de exaustão 
ou esgotamento de energia; aumento 
do distanciamento mental do próprio 
trabalho, ou sentimentos de nega-
tivismo ou cinismo relacionados ao 
próprio trabalho; e redução da eficá-
cia profissional”.
A síndrome não vai entrar como doen-
ça, mas está descrita como um “fenô-
meno ocupacional” que afeta a saúde. 
A síndrome está inserida no capítulo 
“Fatores que influenciam o estado de 
saúde ou o contato com os serviços de 
saúde”.
A nova classificação valerá a partir de 
2022, mas já tem causado repercus-
são. Inicialmente, houve um entendi-
mento de que a síndrome havia sido 
reconhecida como doença. No entan-
to, a própria OMS emitiu uma nota di-
zendo que “a inclusão neste capítulo 
significa que ‘Burnout’ não é conceitu-
alizado como uma condição médica, 
mas como um fenômeno ligado ao 
trabalho”.

Advogada Adaysa Fernades, OAB/MG 
105.974. email – adaysa@kleberdantas.adv.br

Jurista da Universidade 
de Manchester estará 
na FDSM em Agosto 
 
Em comemoração ao seu aniversário de 
60 anos, a FDSM promoverá na semana 
do dia 21 de agosto uma palestra com o 
jurista Chris Thornhill, um dos maiores 
nomes do Direito na atualidade. Titular 
em Direito na Universidade de Man-
chester, Inglaterra, o professor falará 
sobre o seu novo livro “A Sociology of 
Transnational Constitutional Law: The Rise 

of the Global Legal System”. 
A obra é resultado de um projeto inte-
grado por um grupo de pesquisadores 
internacionais e conta com estudos de 
caso de países como: África do Sul, Ar-
gentina, Brasil, Bolívia, Canadá, Casaquis-
tão, Chile, China, Colômbia, Egito, Esta-
dos Unidos, Ghana, Índia, Irã, Inglaterra, 
Kênia e Rússia. A palestra será proferida 
em inglês - mais informações em breve 
no site da FDSM.

Foto e texto: 
ASCOM da FDSM

O jurista Chris 
Thornhill, da 
Universidade 

de Manchester.
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Gestão do prefeito Rafael Simões continua obras em Pouso Alegre.

Construção da Av. Faisqueira e Requalificação 
do Centro já têm contrato assinado 

Durante uma cerimônia na manhã de sexta-
feira (7 de junho), o prefeito Rafael Simões 
e o Superintendente Regional da Caixa Eco-
nômica Federal, Carlos Veiga, assinaram 
o contrato de financiamento das obras de 
construção da Av. Faisqueira e requalifica-
ção da área central de Pouso Alegre. Ao ato 
estiveram presentes autoridades, represen-
tantes de instituições, secretários e lideranças 
de bairros.
Os projetos estão contemplados no plano de 
melhoramento da mobilidade urbana do mu-
nicípio de Pouso Alegre. A Avenida Faisquei-
ra funcionará como uma nova via de acesso 
entre a rodovia BR-459 e os bairros Fátima 
III, Loteamento São Pedro, Faisqueira, Monte 
Azul e Bella Itália, que estão localizados à nor-
deste da rodovia e que possuem apenas uma 

via de acesso ao restante da cidade.
O segundo projeto é a requalificação do 
centro urbano. Esta proposta envolve todo 
o sistema viário da área de intervenção, que 
abrange a rotatória de acesso ao bairro São 
Geraldo, Praça Senador Amaral, Av. Dr. Lisboa, 
Praças Senador José Bento e Dr. Garcia Couti-
nho e Av. Duque de Caxias.
Em outubro de 2017, o município iniciou o 
pleito de financiamento junto ao Ministério 
do Desenvolvimento Regional, visando obter 
financiamento para obras de mobilidade ur-
bana nos termos das Instruções Normativas 
que instituíram as diretrizes do acesso à linha 
de financiamento com recursos do FGTS, no 
âmbito do programa - Protransportes - Avan-
çar Cidades - Mobilidade.
Os valores pleiteados contemplam um in-

vestimento de R$ 32.231.420,41, sendo R$ 
30 milhões originados de repasse do FGTS 
e o restante, contrapartida do município. O 
financiamento prevê prazo de amortização 
de 240 meses, sendo 24 meses de carência, 
prazo para as obras de 24 meses, taxa de ju-
ros de 6% a.a., mais 2,7 % de remuneração ao 
agente financeiro selecionado, que foi a Cai-
xa Econômica Federal.
A Avenida Faisqueira, conforme o projeto, terá 
as seguintes características: extensão total da 
via: 2.393,71 m; largura: 32,20 m; largura da 
ciclovia: 3,00 m (1,5 m por sentido); largura do 
acostamento: 2,00 m por sentido; largura dos 
dispositivos de drenagem (sarjeta): 0,5 m por 
sentido; largura do passeio: 2,00 m por senti-
do; largura da faixa verde (faixa de implanta-
ção de árvores e iluminação pública): 1,00 m 

por sentido; largura do canteiro central: 3,00 
m; largura do leito carroçável: 2 faixas de 3,50 
m por sentido; velocidade diretriz: 60 km/h; 
raio mínimo de curvatura horizontal: 300,00 
mm; investimento: R$ 20 milhões.
Na área central as intervenções contemplam: 
troca de pavimento, alargamento de calça-
das, instalação de equipamentos urbanos, ar-
borização, faixas elevadas, semáforos; investi-
mento: R$ 10 milhões – prazo de conclusão: 
2 anos. A próxima etapa, após os trâmites de 
licenciamento ambiental, será a licitação para 
contratar a execução das obras. Os recursos 
serão liberados mediante o desenvolvimento 
dos serviços.

Texto/ Fotos: 
ASCOM Prefeitura Pouso Alegre.

Primeira parte da obra 
beneficiará os bairros 

Faisqueira, Fátima 3, Lote-
amento São Pedro, Monte 
Azul e Bela Itália. Depois 
haverá a requalificação 

do centro da rotatória do 
São Geraldo, Pça. Senador 
Amaral, Av. Dr. Lisboa, Pça. 
Senador José Bento, Pça. 
Dr. Garcia Coutinho e Av. 

Duque de Caxias.
Bilac Pinto, deputado fede-
ral que representa o Sul de 

Minas em Brasília

Dr. Paulo, deputado esta-
dual que representa o Sul 
de Minas em B. Horizonte

Carlos Veiga, Superinten-
dente Regional da Caixa 

Econômica FederalRafael Simões - prefeito de Pouso Alegre

Momento marcante do evento que reuniu autoridades, lideranças de bairro e imprensa, foi quando o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, mostrou o contrato aos presentes
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zados com insumos de qualidade AA (Altíssima 
Qualidade e Durabilidade), sempre utilizando 
marcas de referência no mercado, o que eleva o 
nível de durabilidade dos tratamentos e o resul-
tado final estético esperado.
A Clínica oferece para você e sua família um 
atendimento diferenciado em um ambiente 
moderno, climatizado, limpo e confortável, com 
acessibilidade, Espaço Kids (destinado para o 
entretenimento das crianças), aliado a tecnolo-
gia de ponta e na melhor infraestrutura odonto-
lógica de Pouso Alegre e Região. 
A frente da Oral Clinic está o casal de empre-
sários Fernando Lins Maia e Lílian Souto 
Maia, proprietários desde o início do seu fun-
cionamento. Fernando faz questão de ressaltar 
que, “todos os pacientes que se encontram em 
tratamento na Sorrisus, também terão acesso as 
melhorias realizadas na Oral Clinic, estando es-
tes resguardados pelos contratos firmados com a 
nossa clínica, pois a alteração é apenas no nome 
fantasia“. Lílian complementa revelando que 
“nessa nova fase a empresa inovará ainda mais, 
pois ampliaremos o número de consultórios e fa-
remos a aquisição de aparelho de Raio-X Panorâ-
mico e Tomografia, o que nos tornará totalmente 

Há quase dois anos em Pouso Alegre, a Sorri-
sus Clínicas Odontológicas trouxe o que há 
de mais moderno na odontologia. Com padrão 
de qualidade ímpar, associado a uma equipe de 
profissionais altamente especializados e treina-
dos, comprometidos com a ética e responsabi-
lidade, inovaram o paradigma do atendimento 
odontológico na Região. 
Contudo, como todo processo de evolução que 
visa aprimorar e consolidar o que já é referência, 
a Sorrisus Pouso Alegre, a partir de agora, mu-
dou sua marca para: Oral Clinic Odontologia 
Especializada. Com o objetivo de oferecer ain-
da mais conforto e qualidade para seus clientes 
e fortalecer o trabalho realizado durante este pe-
ríodo, a mudança resultará em: mais tecnologia; 
melhor acolhimento; melhores processos; mais 
qualidade e, portanto, o melhor atendimento 
odontológico para você e toda sua família.
A Oral Clinic tem como pilar o atendimento 
humanizado e integral associado ao que há de 
mais moderno na odontologia atual, realizado 
exclusivamente por Profissionais Especialistas 
em todas as áreas odontológicas, sem necessi-
dade de encaminhamento para outra clínica. 
Além disso, todos os procedimentos são reali-

independentes, podendo o paciente realizar todos 
os exames necessários em um só lugar”.
Ao corpo clínico da Oral Clinic foram incorpora-
dos novos dentistas especialistas e atualmente a 
Clínica atende a todas as áreas da odontologia: 
Implantodontia; Prótese; Endodontia; Periodon-
tia; Odontopediatria; Ortodontia; DTM; Clínico 
Geral e Estética.
Na Oral Clinic, o atendimento se inicia com uma 
Avaliação Diferenciada, onde o paciente tem 
acesso a uma avaliação completa de sua saúde 
bucal realizada através de uma Câmera Intrao-
ral. Nesse momento, o dentista avaliador captu-
ra as imagens e transmite em uma tela de alta 
definição e o paciente consegue acompanhar 
todo o processo, visualizando de forma clara e 
transparente a necessidade do tratamento pro-
posto.
Dentre os diferenciais, destacamos ainda: o uso 
da moderna técnica de Implantes Guiados; do 
aparelho Morpheus que auxilia na realização de 
uma Anestesia sem Dor; do Laser Pós-cirúrgico 
que estimula os tecidos ao redor da cirurgia, 
acelerando o processo de cicatrização, dentre 
outros benefícios; oferece Prótese Fixa sobre Im-
plantes; Clareamento sem Sensibilidade; Coroa 

Metal Free; Alinhadores Ortodônticos; Aparelho 
Ortodôntico Fixo de Safira e Autoligado; Botox, 
entre outros.
A Oral Clinic viabiliza o tratamento dos seus 
pacientes através de: pagamento à vista, cartão 
de débito, parcelamentos no cartão de crédito, 
cheques e boletos bancários. Além disso, em 
todos os tratamentos é gerado um contrato, 
proporcionando maior segurança sobre os pro-
cedimentos contratados, onde é dada garantia 
de até 2 anos, de acordo com o procedimento.
A Oral Clinic está localizada em um ponto es-
tratégico de Pouso Alegre, na Rua João Basílio 
191 - Centro (prédio da antiga Biblioteca Muni-
cipal). Conta com estacionamento gratuito para 
seus pacientes, bem em frente à clínica. Horário 
de funcionamento: De segunda a sexta-feira das 
8 às 18 h e sábados das 8 às 12 h (atende tam-
bém com horário estendido através de agenda-
mento prévio, podendo a consulta ser realizada 
no período noturno ou aos finais de semana). 
Tel.: (35) 3421-7029 ou (35) 98812-0402 (What-
sApp). Contatos eletrônicos:
Site: www.oralclinicpousoalegre.com.br 
Facebook: oralclinicpousoalegre ou pelo 
Instagram: @oralclinicpousoalegre

ORAL CLINIC: consolidando e 
aprimorando o que já é referência
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Mercado Imobiliário

O mercado imobiliário em Pouso 
Alegre está muito bom. Isto porque 
não há aquela “bolha imobiliária” que 
houve antes que fossem descobertas 
as pedaladas da Dilma e também 
não há um cenário de recessão (sem 
lançamentos e com alto risco). Então, 
destaco as seguintes oportunidades 
de compra: os últimos lotes, do lote-
amento aberto Vale do Sol (Plantão 
de Vendas 9 9954-1707); os imóveis 
de alto padrão vendidos pela Cioffi 
Imóveis (veja vídeos da apresentação 
dos imóveis no Youtube, procurando 
por Cioffi Imovéis, ou pelo 3422-2249, 
), além do revolucionário empreendi-
mento lançado pela Castelo Enge-
nharia, no centro de Pouso Alegre.

Doe solidariedade!

Na primeira oportunidade que você 
acessar seu guarda-roupa, pense nas 
pessoas que não tem o privilégio de 
enfrentar esse período gelado, sem 
passar frio. Então, separe roupas de 
frio, agasalhos e cobertores para 
doar. Existe várias campanhas nesse 
sentido (a exemplo do Maio Solidário 
da Dalmóbile) ou você pode doar di-
retamente para instituições ou pesso-
as humildes que você conhece. Nin-
guém tem tão pouco que não possa 
ajudar alguém.

Luiza Dias
Curta nossa página no

Facebook.com/Diasnews
Charles e 
a querida 
Bárbara
da BIKE 

BMX. Muitos 
brindes 

para ele que 
aniversaria 

dia 25/6.
A BMX é 

referência 
na área de 
comércio e 

manutenção 
de bikes 

em Pouso 
Alegre.

Patrícia e Cezar Bernardes (Vasquinho Radiadores e Ar Condicionado 
Automotivo), ladeados por Dulce (mãe de Cezar, que aniversaria dia 25/6).

*** Merece aplausos o projeto descrito na página 3 dessa edição, do prefeito Rafael Simões. Além de vários benefícios, destaco a inclusão de uma ci-
clovia à obra. Viajo bastante e principalmente na Europa, fico encantada com o uso intenso que eles fazem desse meio de locomoção. Pertenço à família 
Dias e meu saudoso avô “Mané Bicicleteiro” foi um dos precurssores das oficinas de bike em Pouso Alegre, por isso não vejo a hora de ver a obra con-
cluída para inaugurá-la com minha “magrela”. Aliás, uma ótima ideia de inauguração: convidar toda a população para fazer um percurso de bike lá!
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Ângela e 
seu esposo 

José Ângelo 
(sócio da 
Padaria 

Cardeal). Ele 
que está ani-
versariando 
dia 20/6 e 

juntamente 
com seu só-
cio, Marcos, 

transfor-
maram a 

Cardeal em 
referência 
em Pouso 

Alegre.

Muitos brindes 
dia 27/6 para o 

empresário Thia-
go Rezende, só-
cio-proprietário 
do Grupo THV 

(líder em terceiri-
zação de mão de 
obra e prestação 

de serviços de 
manutenção 
empresarial e 
residencial em 
Pouso Alegre), 
um dos jovens 

empreendedores 
mais promissores 
de Pouso Alegre 

e Região.  Na foto 
ele está ao lado 
da sua bela es-
posa, a Camila. 
Ambos são pais 
da linda Olívia, 

uma bela menina 
que sintetiza a 

união do casal e 
de uma história 
empreendedora 

que começou 
com a Soluções 
D’Água e só ten-

de a crescer, já 
que eles também 

estão atuando 
na coleta de lixo 
em uma cidade 

vizinha.

O chef Junior Pires e sua esposa Laís da Dona Dirce Comidaria juntamente 
com o filho maior, Luca e o pequeno recém nascido Mateus.



1 2

Legendas
 
1 - Muitos brindes dia 17/6 para 
a querida Renata Joia, esposa 
do atuante deputado estadual 
de Pouso Alegre e Região, Dr. 
Paulo Valdir.

2 - Dia 2/7 será aniversário do 
Diretor  de Operações da TOTVS 
Sul de Minas, Armando Tes-
saroli. Paulista, mas que reside 
há um ano em Pouso Alegre (já 
é quase mineiro), o empresário 
consolidou ainda mais a TOTVS 
na região, depois que em 2018 
ele e seus sócios: Wilson, Sidney 
e Cicero, da TOTVS Serra do 
Mar, adquiriram a TOTVS Sul de 
Minas.

3 - Esses dias encontrei o Dr. 
Kleber Dantas Junior (sócio 
do Kleber Dantas Advogados 
Associados) e sua bonita espo-
sa Renata, juntamente com os 
filhos Gabriel e Pedro curtindo 
um momento gastronômico em 
Pouso Alegre.

4 - Ellen Faria, coordenadora da 
Assessoria de Comunicação da 
FUVS aniversaria dia 30/6. Ellen 
é uma joia rara, uma das mais 
competentes da área e tem uma 
caractéristica peculiar: é um doce 
de pessoa. 

5 - A bela Juliana, Dr. Flavio Ca-
margo Junior e sua mãe, a que-
rida Márcia de Souza Camargo 
(Laboratório Imune). Brindes para 
ele que aniversaria dia 19/6.

6 - A querida Joana da Crech 
Foch e de outras instituições, 
comemora niver dia 18/6.

7 - Brindes dia 5/7 para o empre-
sário Marcelo Maia de Souza, 
que na foto está ao lado de sua 
querida esposa, Sabrina Viaro.

3 4

5 6 7

*** Ninguém merece esse mimimi em torno das conversas do Moro e o promotor da Lava Jato, a questão é que há um desespero da esquerda 
brasileira e internacional que tenta acabar com a credibilidade da mais importante e justa operação anticorrupção do mundo e da história 
do Brasil. A questão é muito séria, pois criminosos cibernéticos não são baratos de se “contratar”. Isso tem cheiro de ação de hackers esquerdistas 
internacionais intervindo na soberania brasileira. Se agentes da justiça são alvo desses criminosos, quem estaria a salvo nesse País?
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Obras da nova fábrica e CD da BIOLAB 
em Pouso Alegre estão em pleno vapor

Rafael Simões, pre-
feito de Pouso Alegre, 
visitou nessa semana 
as obras de constru-
ção da nova fábrica e 
centro de distribuição 
da BIOLAB no bair-
ro dos Ferreiras em 
Pouso Alegre. A visita 
contou com a presen-
ça de um dos sócios 
da empresa, Paulo 
Marques (também 
sócio-proprietário do 
Hotel Marques Pla-
za e outros diversos 
empreendimentos), 
o secretário de de-
senvolvimento do 
município de Pouso 
Alegre, senhor Dino 
Francescato e o en-
genheiro responsável 
pela obra. Na etapa 
da construção serão 
empregadas 500 
pessoas. Rafael de-
clarou em seu perfil 
no Facebook, o se-
guinte: “Quero apro-
veitar para agradecer 
ao Paulo Marques e 
ao Cleiton Marques 
pela confiança. É disso 
que nosso País precisa, 
geração de riquezas 
e empregos. Vamos 
também realizar obras 
de alargamento do 
trecho da estrada en-
tre a BR-381 até a en-
trada da fábrica, para 
que os produtores 
rurais que fazem uso 
da via possam escoar 
seus produtos e não 
fiquem prejudicados 
pelo trânsito de cami-
nhões pesados, que 
serão utilizados na 
construção da nova 
fábrica.

Grupo Celinho realiza sua Promoção de
Aniversário com até 40% de descontos

Grupo Gilsan é destaque em segurança 
e monitoramento eletrônico na Região

A Gilsan Segurança que pertence ao casal de 
empresários, Fernanda Lima e Gilmar Paulo, 
sem dúvida é referência em Pouso Alegre e Re-
gião, quando o assunto é segurança e monitora-
mento eletrônico. Mas, qual o segredo de tanto 
sucesso. Primeiramente, o espírito empreende-
dor dos proprietários e depois a competência de 
sua equipe. Para exemplificar destacamos nesta 

edição dois líderes da empresa, Hélio e o Paulo 
(ver foto acima), que possuem muita capacida-
de técnica e gerencial para coordenar dezenas 
de funcionários e técnicos da manutenção e 
instalação de equipamentos de segurança em 
casas e residências clientes da Gilsan. A Gilsan 
também trabalha na área de seguros. Mais infor-
mações: (35) 3423-5512.

Silvio e Celinho são exem-
plos do que nossa cidade 
precisa mais: empresários 
proativos, que ao invés de fi-
carem reclamando e criando 
dificuldades, tomam iniciativa 
e nunca param de investir no 
seu negócio e promover sua 
marca. Exemplo disto, é sua 
tradicional promoção de ani-
versário premiado, realizado 
sempre em junho/2019, que 
este ano oferece descontos 
de até 40% nas compras, e 
os clientes concorrem a um 
kit churrasco toda a semana. 
Além disso, o Grupo Celinho 
está na finalização de sua 
estruturação como holding 
e consolidando sua marca 
também no segmento de ata-
cado, através de grande inves-
timento em estoque e novos 
CDs (centro de distribuições), 
que logo você saberá com ex-
clusividade e em detalhes nas 
páginas do Jornal Dias News. Silvio e Celinho (sócios-proprietários do Grupo Celinho)

Hélio e Paulo (líderes-coordenadores da Gilsan Segurança)

Rafael Simões (prefeito de Pouso Alegre) e Paulo Marques (sócio da Biolab)
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Carmen 
Abrahão, 

farmacêutica 
e proprietária 
da Dermadia 
Manipulação

Dermadia se destaca como referência 
em farmácia de manipulação em PA

Carmen Abrahão, farmacêutica conceituada 
e proprietária da Dermadia Manipulação, é 
uma das mulheres empreendedoras de des-
taque de Pouso Alegre e Região. Isso porque 
conseguiu elevar sua farmácia a um alto pa-
drão de credibilidade no mercado. Seus clien-
tes sabem que estão consumindo medicamen-
tos de qualidade superior, a medida que são 
testemunhas dos investimentos contínuos que  
Carmen realiza, tanto na área de produção, 

quanto no atendimento e área de serviços da 
Dermadia. Prova disso é o fato de ser a única 
farmácia com o ISO 9001 na cidade e Região, 
um programa de certificação conquistado 
através de muito investimento e treinamento 
de seu pessoal, que a credencia como empresa 
que possui  processos de prestação de serviços 
em conformidade com exigências internacio-
nais de qualidade. A farmácia atende pelo te-
lefone: 3423-7500 e Facebook.com/Dermadia

Isominas é destaque em Saúde
 
O casal Dra. Alessandra e Dr. Munir Jacob, sócios da ISOMINAS Saúde Empresarial, 
são exemplos de médicos empreendedores em Pouso Alegre. Isto porque, com muita 
competência, elevaram a marca ISOMINAS a ser referência nos serviços de Medicina do 
Trabalho, conquistando como clientes, renomadas empresas de Pouso Alegre e Região. 
Mais informações pelos telefones 3425-6828 ou 9 98843-8755.
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* Treinamentos em Segurança do Trabalho
* Gestão em Saúde Ocupacional
* Contamos com um módulo que prepara
as informações de Medicina e Segurança
do Trabalho para a transferência ao
Ambiente Nacional do eSocial

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

(35) 3425-6828 ou (35) 9 98843-8755

TE
L.

:

A Dalmóbile Am-
bientes Planejados 
realizou em conjunto 
com a Karech, Jares 
Móveis e Dr. Jailson 
Vieira e apoio da Aci-
pa, o tradicional Maio 
Solidário: uma ação 
beneficente que tem 
por objetivo arrecadar 
cobertores e agasalhos 
que são destinados 
a instituições locais 
de Pouso Alegre. A 
arrecadação ocorreu 
durante todo mês de 
maio e o encerramento 
da campanha, no dia 5 
de junho, foi marcado 
pelo coquetel na Loja 
Karech que reuniu 
vários profissionais 
e empresários da 
cidade, onde puderam 
confraternizar e fazer 
suas doações. As peças 
arrecadadas foram des-
tinadas para o Presídio 
de Pouso Alegre, Asilo 
Bethânia da Provi-
dência, Educandário, 
Centro de Educação 
Infantil Jesus Maria 
José e Sociedade São 
Vicente de Paulo. As 
fotos do evento e da 
entrega das doações 
estão disponíveis na 
página da Dalmóbile 
no Facebook: 
dalmobilepa

Encerramento da tradicional ação 
beneficente, “MAIO SOLIDÁRIO”

Parceiros do Maio Solidário: Wagner (Jares Móveis), Miguel e Denise (Karech), 
Welington Silva (Dalmóbile) e Dr. Jailson Vieira (Dr. Jailson Vieira Personal Nutri)

Denise (Karech), Welington Silva (Dalmóbile), Dr. Jailson Vieira e o casal
Danielle Matos e Dr. José Walter da Motta Matos (presidente da FUVS).

Convidados ladeados por Welington Silva e Silvana (Dalmóbile), Denise, Iva-
nise Andrade, Márcia Camargo (ACIPA Mulher) e Adriana Dias (gerente SESI)

Convidados do evento da ação social Maio Solidário realizado na boutique Karech 
ladeados por Welington Silva, Dr. Jailson Vieira e Wagner da Jares
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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


