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em Pouso Alegre!
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Dias News também dá exemplo e faz doação 
para o Hospital Regional Samuel Libânio

Kelly Tadeu (ger. fin FUVS), Lucas Silveira (Conselheiro FUVS), Dr. José Walter (pres. 
FUVS), Eliéser Castro (vice pres. FUVS) e Luiza Dias (diretora do Jornal Dias News)

Leia na Página 11
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Luiza
Dias 

(Mãe)*

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

Fazer 
o Bem
Faz Bem!

Por que aprender 
inglês é fundamental?

O inglês tornou-se uma ferramenta de 
suporte à globalização, transforman-
do-se na língua universal dos estudos, 
viagens e negócios. 

É a língua da comunicação! E como isso 
aconteceu? Antes, o francês ocupava 
local de destaque como segunda língua 
de muitos países. Quantos de nós usou e 
usa palavras como bufê (francês buffet), 
bijuteria (francês bijouterie), champa-
nhe (francês champagne) e outras. 

Uma geração inteira aprendeu francês 
e ia à França para estudos, turismo ou 
compras. O tempo passou e o inglês 
tornou-se a língua universal. Expressões 
como stress, outdoor, download tomam 
conta e influenciam nossa juventude. 

As redes sociais têm suas matrizes nos 
Estados Unidos. Trocamos as cidades 
europeias, antes queridas, pelas ame-
ricanas (Chicago, Los Angeles, Miami). 
Os musicais da Broadway, em New York, 
atraem milhões de pessoas anualmente. 

Nas Escolas Franklin, procuramos bypas-
sar as barreiras de aprendizagem do 
inglês. Os professores são selecionados 
pela formação acadêmica e por terem 
inglês como língua mãe: preservamos 
o sotaque nas salas de aula, comemo-
ramos feriados nacionais americanos, 
como Independence Day, Thanksgiving 
e Halloween. E isso faz toda a diferença. 
Believe!

João Gustavo Coelho - Diretor e Sócio 
Proprietário da Franklin American School - 
Rua Coronel Otávio Meyer 263 - Centro (rua 

da Galeria PA Shopping) - Telefone: 3422-
3019 / What’sApp: 9-9842-4424

Gustavo 
Coelho*

Inglês de Fato

Dia da Estreia

Depois de muita conversa, tempo e 
discussão aceitei o convite para escrever 
periodicamente na coluna. Um desafio!
Para mim uma experiência diferente. Ga-
rimpar ideias interessantes e criar textos 
capazes de trazer informações relevan-
tes, gerar discussões sadias e, quem sabe, 
ajudar pessoas a encontrarem respostas, 
já será suficiente para valer a pena!
Coincidentemente, o momento aconte-
ce quando o Hospital e Clinica Kallas 
completa 15 anos de existência. Foi um 
projeto arrojado, inovador e trouxe para 
Pouso Alegre o conceito de Day Hos-
pital (hospital com internações de até 
24 horas); nada menos que o primeiro 
empreendimento do gênero na Região.
Dentro desse contexto, o Hospital e 
Clinica Kallas inova mais uma vez e 
busca a excelência para atender aos seus 
clientes. Canais de comunicação estão 
sendo criados, novos serviços lançados 
e muitos investimentos na infraestrutura, 
equipamentos e pessoal.
Como parte de todas as mudanças, essa 
coluna. Aqui tentarei mostrar um pouco 
do nosso trabalho e como ele pode tra-
zer benefícios para você. Seja do ponto 
de vista clínico, seja do ponto de vista 
estético ou simplesmente uma curiosi-
dade, estarei mensalmente escrevendo 
e colocando-me a disposição para com-
partilhar e debater informações.
Conheça também a nossa página na in-
ternet. Siga-nos no Facebook, Instagram 
ou mesmo WhatsApp. Seja mais do que 
um cliente. Seja nosso convidado!
Até breve!!!

Dra. Rita Celma é médica há mais de 27 anos, 
tem pós-graduação em cirurgia geral e medicina 
estética com atuação em Flebologia. É membro 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 

Vascular e atua no Hospital e Clinica Kallas 
desde a sua fundação. Fone: 35-3422-1764

Dra. Rita
Celma*

Medicina & VidaSeu
Direito
em 
Foco

Dra. 
Adaysa

Fernandes*

Por que precisamos 
de assessoria jurídica 

empresarial em 
tempos de crise 

econômica?
Cenários econômicos desfavoráveis de-
mandam muito mais trabalho corporati-
vo por parte de empresários. Isso porque, 
para que se possa superar a adversi-
dade financeira, as empresas precisam 
ter orientação correta nas tomadas de 
decisões do dia a dia. Ser bem assesso-
rado jurídica e contabilmente faz toda 
diferença ao negócio, pois proporciona 

Dra. Adaysa Fernades - advogada - OAB/MG 105.974. email – adaysa@kleberdantas.adv.br

ao empresário segurança e tranquilidade 
para poder sobreviver no mercado em 
época de crise econômica e até mesmo 
crescer nesse período. A atuação de uma 
assessoria jurídica baseia-se na análise, 
observação, percepção, estudo de caso, 
apontamentos, controles e acompa-
nhamento de riscos específicos de cada 
empresa. Por isso, as ações preventivas 
minimizam os prejuízos e aumentam os 
ganhos para o empresário. Advogados 
trabalham para auxiliar na prevenção e 
também na solução de problemas. Além 
disso, atualmente as leis brasileiras vêm 
sofrendo muitas alterações que têm con-
sequências práticas para a vida das em-
presas. A prevenção jurídica é o caminho 
para se evitar processos judiciais, que 
demandam gastos e prejudicam a ima-
gem da empresa. Em tempos de crise e 
de mudanças na legislação, o advogado 
auxilia o empresário a escolher os cami-
nhos mais eficazes e menos onerosos. 
Com a Advocacia Preventiva a empresa 
tende a ter seus padrões reciclados e re-
novados na forma da lei, o que além de 
transparecer uma excelente reputação 
para os clientes, transmite segurança ao 
mercado, minimizando riscos e maximi-
zando lucros. 

Um aniversário feliz!
Minha felicidade é ver quem amo feliz. Ao 
lado, dentre as várias visitas e ligações que 
recebi em meu aniversário no dia 6/9, des-
taco na foto acima: minha filha Luiza Dias 
(Luizinha), a Beth e a família da minha irmã 
Ivete Dias (Sérgio, Zilda e Eliana). Abaixo, 
eu e meu querido irmão caçula, José Dias 
(Zezinho). Ele e uma turma de Pouso Alegre, 
estão fazendo hemodiálise em Itajubá, mas 
logo serão transferidos para cá, graças ao 
empenho do prefeito Rafael Simões, que 
comprou máquinas de hemodiálise, e do Dr. 
José Walter (pres. da FUVS), que também 
investe muito em melhorias do Hospital.

Luiza Dias (filha), Beth, Ivete Dias, Sérgio, 
Zilda Dias, Eliana Dias e Luiza Dias (Mãe)

Meu querido irmão caçula, José Dias  
(Zezinho) está em recuperação na sua casa
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Dra. Roberta Castro é movida pelo amor no 
que faz e é esse sentimento que a impulsiona 
a se dedicar e fazer bem feito, o que justifica 
resultados tão surpreendentes do seu trabalho 
e a fidelização de sua clientela em todas as 
cidades que atende. Ao entrarmos na porta 
principal de seu consultório em Pouso Alegre, 
sentimos uma energia muito boa, um senti-
mento de acolhimento, momento na qual ela 
nos falou, com alegria, um pouco de sua vida 
e carreira.
Roberta Castro nasceu em Mogi das Cruzes
-SP, mas passou sua infância entre idas e vindas 
a cidade de Careaçu, Sul de Minas, origem 
de sua família e onde ela morou por 13 anos.  
Formou-se pela UNIFENAS em 2010 e iniciou 
seus trabalhos na Prefeitura Municipal de 
Careaçu, onde trabalhou por mais de 6 anos, 

Careaçu: Pça. José Procópio Junqueira, 197 - Centro. Tel.: (35) 3452-1430 - Pouso Alegre: Av. Prefeito Sapucaí, 200 (em frente a entrada lateral da Corpus) - Medicina. Tel.: (35)3421-5906. Ouro Fino: R. Coronel Paiva, 300 
- Centro - (35) 3441-2152  (Consultório da Dra. Heloisa Montagnoli Paulini) - Instagram: @dra.robertacastro_dentista Facebook: Roberta Castro Consultório e Odontologia Especializada Dra Roberta Castro

como dentista do PSF. Em Careaçu, instalou 
seu primeiro Consultório e é Pós Graduada em 
Ortodontia e Implantodontia.
Há mais de nove anos atuando como cirur-
giã-dentista em Careaçu, há pouco mais de 
três anos decidiu dar um grande passo profis-
sional e abriu consultório em Pouso Alegre. 
Momento em que se descobriu não só como 
odontóloga, mas também como uma grande 
empreendedora.
Hoje, além de suas especialidades, seus pa-
cientes contam com tratamentos em diversas 
áreas da odontologia, entre elas: Estética, 
Clareamento, Facetas de Porcelana, Lentes 
de Contato, Harmonização Facial, Cirurgias 
Avançadas, entre outras. Por isso o nome de 
sua clínica: “Dra. Roberta Castro - Odonto-
logia Especializada”. “Atualmente me sinto 

muito privilegiada em atuar na Odontologia. 
Além de ser uma Profissão que amo, é uma das 
áreas mais belas para se trabalhar na saúde, 
pois devolvemos além da saúde bucal dos nos-
sos pacientes, a sua autoestima, e isso é muito 
gratificante”, revela.
O corpo clínico conta também com a Dra. 
Analiene Pricila, Cirurgiã-Dentista que atua 
com a Dra. Roberta Castro em seus dois 
Consultórios, além da Dra. Jessica Vilas Boas 
(residente em cirurgia Bucomaxilofacial) e Dra. 
Camila Bernardo (Harmonização Facial) e uma 
equipe apta a atender seus pacientes. Grata 
por todas as conquistas, Pouso Alegre foi uma 
grande oportunidade que apareceu em sua 
vida, embora declare abertamente o quanto 
ama Careaçu, dizendo que não pretende 
deixar de atender lá. “Muitas portas se abriram 

em Pouso Alegre e por aqui pretendo estar por 
mais tempo, digo sempre que não foi sorte e sim 
designo de Deus. Ainda tenho muitos projetos e 
no meio desses, minha clínica nessa cidade era 
um deles e hoje posso dizer que esse sonho foi 
realizado”, comenta Dra. Roberta.
Além de Careaçu e Pouso Alegre, Dra. Roberta 
Castro atende há 4 anos em Ouro Fino-MG, 
no Consultório da Dra. Heloisa Montagnoli 
Paulini, onde realiza somente cirurgias de 
Implante Dentário. “Atendo pacientes de todos 
os gêneros e classes sociais e estamos sempre 
dispostos a também aprender com eles, acho 
importante não enxergar somente dentes por 
isso sempre dei muita atenção ao ser humano em 
primeiro lugar”, finaliza Dra. Roberta Castro.

Fotos e Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias

Dra. ROBERTA CASTRO: revelação em 
Odontologia Especializada em Pouso Alegre

Dra. Analiene Pricila - Cirurgiã-
Dentista, Clínica Geral, Endodontia 

(tratamento de canal) e Periodontia. 
CRO-MG 48.683

Dra. Roberta Castro - Especialista 
em Ortodontia, Especialista em 

Implantodontia, Estética. 
CRO-MG 38.942

Daiane Ap. Sousa Silvério 
Santos - Secretária em Careaçu

Ana Isabel Duarte -
Secretária em Pouso Alegre

Patrícia Cristina Carvalho Santos 
- Secretária em Pouso Alegre



Empresários, participem 
dos 20 anos da Feira 

das Nações de PA! 

Todo mundo sabe que temos um ca-
rinho muito especial pela Maçona-
ria de Pouso Alegre. Tenho muitos 
amigos lá, além disso, admiro muito 
instituições que fazem o bem, e eles 
são especialistas nisso! Esses dias, 
fiquei sabendo que parece que eles 
estão construindo uma nova loja em 
nossa cidade, para reunir a legião de 
Irmãos na Região. A propósito, se não 
me falha a memória, Maçom significa 
em francês “mestre de obra” e acredi-
to que o maior evento gastronômico 
e filantrópico do Sul de Minas, que é 
a Feira das Nações de Pouso Alegre, 
é  na minha opinião, uma das maio-
res obras das Lojas Maçônicas de 
Pouso Alegre. Sendo assim, você que 
é empresário e puder participar da 
Feira como patrocinadore, vale muito 
a pena, além de divulgar sua marca, 
você também estará fazendo o bem. 
Caso haja interesse, o contato pode 
ser feito pelos telefones: (35) 3421-
0317 ou pelo What’sApp (35) 98878-
7874 com Alex Rezende (um queri-
do amigo meu e gente muito boa). 
Mais informações, acesse: Facebook.
com.br/feiradasnacoes

Luiza Dias
Curta nossa página no

Facebook.com/Diasnews

*** Merece aplausos! Pouso Alegre vive um momento áureo, nunca tivemos tanta representatividade nas três esferas federativas. Isto já está se consoli-
dando em vantagens para a cidade e ótimas perspectivas a nosso favor. Vejo a união de Rafael Simões (o melhor prefeito que a cidade de Pouso Alegre 
teve nas últimas décadas), Dr. Paulo (deputado estadual) e Bilac Pinto (agora secretário de estado, segundo homem mais influente de Minas Gerais) 
como uma virada de mesa na política local, algo nunca visto na história da cidade. E as obras continuam ... Afinal, queremos construir a PA do futuro!

Na página 2, dessa edição, estreia como articulista do Dias News a 
renomada Dra. Rita Celma, uma das mais competentes médicas, que 

atua há mais de 27 anos em Pouso Alegre, tem pós-graduação em 
cirurgia geral e medicina estética, com atuação em Flebologia. É membro 

da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e atende no 
Hospital e Clínica Kallas desde a sua fundação. Além disso, para mim ela 

é uma das mulheres mais elegantes e bonitas de Pouso Alegre. 

Destaque para o casal Omar e Cintia. Brindes para ele que aniversaria dia 27 de 
setembro e é um dos sócios-proprietários dos Supermercados Alvorada. 

Quero destacar nesta 
coluna a competência 
e trabalho dedicado 
do Dr. José Renato, 

pneumologista que tra-
balha em Pouso Alegre, 
se dividindo em várias 
frentes. Uma delas é a 
condução de seu con-
sultório no bairro Nova 
Pouso Alegre, onde eu 
e o Italo, meu esposo, 

temos ele como médico 
familiar (clínico geral). 

Isto porque somos 
antigos pacientes dele 
e ele abre essa exceção 

de atendimento.

Brindes dia 25/9 para o caçula da família Prado, o Jair Rafael, que na foto está 
ladeado por seus pais Célio e Fabiana (JP Manutenções) e o irmão Pedro.

Super Estreia
Nova articulista do Dias News

Encontramos em um happy hour o delegado regional da Polícia Civil, Renato 
Gavião, os empresários Junior, João Fagundes e um amigo em comum.



1 2

Legendas
 
1 - Muitos brindes, dia 19/9, para o 
querido empresário Wilson de Go-
doy (conhecido como “Mito” pelos 
amigos e aficionados em informática 
no Brasil), CEO  da TOTVS Serra do 
Mar e TOTVS Sul de Minas (que 
tem como diretor de operações, o 
seu sócio, o carismático Armando 
Tessaroli).

2 - Dr. Arlindo da Motta Paes, um 
dos mais atuantes e combativos 
vereadores de Pouso Alegre e com-
petente ortodontista na sua clínica 
Ortoface, aniversaria dia 18/9.

3 - A bela Tati Beraldo (que aniver-
saria dia 26/9) e sua querida mãe e 
minha madrinha de casamento, Táta 
Beraldo.

4 - Brindes para a querida Taíse 
Rodrigues da Visual Áudio, que 
aniversaria dia 18/9. 

5 - Dia 20/9 será o aniversário do em-
presário Sérgio Lemos, proprietário 
da Lemos Construtora de Pouso 
Alegre, que está construindo um 
gigante da saúde, bem em frente ao 
antigo CEASA de Pouso Alegre.

6 - O renomado médico psiquiatra 
Dr. Munir Jacob, aniversaria dia 
25/9. Ele também é proprietário da 
ISOMINAS, referência em Pouso 
Alegre quando se fala de Medicina 
no Trabalho.

7 - O belo Yago Baykin aniversaria 
dia 29/9. Fiquei sabendo que ele 
está bem focado, estudando para o 
vestibular de Medicina.

8 - Brindes para Everaldo Rieira 
Fraga da Perfumaria São Paulo,  
que comemora aniversário dia 23/9.

9 - A querida Ana Maria, da Noite de 
Gala, e seu esposo, o simpático Ma-
noel, ele que faz aniversário dia 1/10.

10 - Muitos brindes para Rosana 
Ferraz do Grupo Ferraz de Hoteis, 
que brinda aniversário dia 1/10.

3 4 5 6

*** Ninguém merece! Esses dias, assisti a TV Câmara de P. Alegre, ao vivo, em uma terça-feira, quando os vereadores se reúnem, só para me atualizar 
quais narrativas estão sendo usadas pela oposição e situação. Sei que quem está na oposição, raramente elogia o executivo municipal, até aí faz parte 
da politicagem brasileira, da velha política. Mas, esta semana achei que realmente a coisa saiu fora de controle. O executivo realizou algo muito bom. Ok, 
merecia elogio, não é? A oposição inventou algo como: “agiu tarde demais”, ou desfoca o assunto e faz ataques pessoais ao prefeito. Ninguém merece!

7 8 9 10
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Isominas é 
Destaque!

O empreendedorismo precisa 
ser inerente a todos os ramos 
empresarias. ISOMINAS 
Saúde Empresarial que 
atua em Pouso Alegre e 
Região na área da Medicina 
do Trabalho é exemplo 
de empreendedorismo. A 
empresa é referência no 
setor e pertence ao casal 
de empresários e médicos, 
Dra. Alessandra Jacob 
e Dr. Munir Jacob. Mais 
informações pelos telefones: 
3425 6828 ou 9 98843-8755, 
ou acesse o site: www.
isominas.com.br

Isso o Dias News Mostra!
Pessoas e profissionais que fazem nosso País melhor!

Vale do Sol: ótimo
investimento!

Santiago, Lopes e 
Adalberto são protagonistas 
do case de maior sucesso 
imobiliário da Região, o 
lançamento do Vale do Sol 
Loteamento Aberto. 
O empreendimento possui 
muitos atrativos, como 
bom preço, ótima forma 
de pagamento, todo 
regularizado e está na fase 
final de venda dos últimos 
lotes. Ligue para (35) 9 9954-
1707 ou vá até a Imóveis 
Lopes, R.Prof. Mendonça 133, 
loja 8, centro comercial Itália 
Centro de Pouso Alegre-MG. 

Eles
são

TOP

Eles
são

TOP

Le Postiche: é 
sinônimo de 
sofisticação!

Não poderia ser diferente, 
tendo como proprietários 
da loja Le Postiche de 
Pouso Alegre, um casal 
tão elegante e carismático 
quanto a Marinete e o José 
Ibrahim. Se você deseja 
ótimo atendimento, além 
de comprar: bolsas, sacolas, 
mochilas, malas, carteiras, 
entre outros acessórios de 
alta qualidade, vá na loja 
da Le Postiche no SerraSul 
Shopping e se encante! 
Informações: 3427-5530.

Você viu a nova 
sede da NOVA 
MINAS !?

O empresário Rodnei Nunes, 
famoso Nei da Nova Minas, 
está na fase mais áurea 
da evolução de sua mega 
transportadora, que agora 
se encontra em “pleno vapor” 
na sua nova sede no Distrito 
Industrial de Pouso Alegre, 
bem em frente à Adient. 
Temos a satisfação de sermos 
testemunhas ocular do 
crescimento desse grande 
empresário, prova disso é esta 
foto decana, na sua antiga 
sede em Pouso Alegre.

Ele
é

TOP

Sheik’s Car é TOP
para noivos, 
executivos  e 
personalidades!

O empresário Rubens Simões 
Barreto e sua esposa Danuza 
Barreto, estão “bombando” 
com a empresa Sheik’s Car, 
principalmente agora com 
a opção de um novo carro 
para noivos chegarem até o 
altar! Além disso, a empresa 
também realiza transporte 
de famosos e executivos, a 
exemplo de Elen Ganzarolli, 
que recentemente esteve  
em Pouso Alegre. Mais 
informações: (35) 9 8818 6730.

UP Piscinas: a mais 
comprometida!

Thulio Freitas, proprietário 
da loja UP Piscinas de 
Pouso Alegre, é um dos 
jovens empreendedores mais 
conceituados da Região. Um 
dos motivos é o compromisso 
com seus clientes! Além disso, 
a marca possui fábrica na 
Região, possibilitando preços 
competitivos, assistência 
técnica próxima e muita 
qualidade dos produtos. 
Não esqueça, o calor está 
chegando e nada melhor 
do que se refrescar em uma 
piscina novinha, não é?! Tel.: 
3425 2102 ou 9 8880 2102

Ele
é

TOP

Eles
são

TOP
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Supermercados Alvorada é TOP!

Dona Tereza, ladeada pelos filhos: Toninho, Ciro, Cibele e Omar 
(proprietários dos Supermercados Alvorada) compartilham 
adjetivos pessoais que os unem: unirem pessoas a pensarem grande 
e evoluírem! Por isso a rede é tão bem sucedida e está inaugurando 
uma mega loja conceito em Alfenas-MG! 

Grupo Celinho não 
para de crescer!

Lembrando os cantos de 
torcida de futebol, com: “Não 
para, Não para, Não para”, 
em paródia a música do rei 
Roberto Carlos, Silvio e 
Celinho, os proprietários do 
Grupo Celinho, no último 
ano, realizaram muitas ações 
de crescimento. Inauguraram 
loja em imóvel próprio em 
Itajubá, ampliaram a área de 
atacado, desmenbrando a 
distribuidora em duas lojas, 
uma para peças de carros de 
passeio e outra para vans, 
caminhonetes, entre outros. 
Enfim, eles não param mesmo!

Eles
são

TOP

Porteira Grill 
chegou chegando!

Depois da ampla reforma, 
ampliação e reformulação 
do Restaurante Porteira 
Grill, dos empresários 
Gilmar Prestes e Volnei 
Lindolfo Lehmkuhl 
(Nei), o empreendimento 
domina o almoço com 
buffet e churrasco, e é 
uma ótima alternativa à 
noite, principalmente para 
famílias, pois além da ótima 
gastronomia e ambiente 
aconchegante, eles tem um 
espaço kids! Disk entregas: 
3423-1001ou vá na Rua 
Comendador José Garcia 919.

Imóveis Lopes e 
mercado aquecido! 

Pense em um vendedor TOP 
de imóveis! Comunicativo, 
comprometido e honesto. 
Este é o cartão de visitas de 
Télcio Lopes, proprietário da 
imobiliária Imóveis Lopes 
de Pouso Alegre. Ele, além 
de vender com exclusividade 
os lotes do Vale do Sol, 
também administra imóveis 
para alugar e possui ótimas 
oportunidades na compra de 
casas e apartamentos. 
Confira na R. Prof. Mendonça 
133, loja 8, centro comercial 
Itália. Informações e Plantão 
de Vendas: (35) 9 9954-1707.

Clube da Casa 
é referência!
 
Embalado pelo famoso jingle 
da rede, que marca presença 
nas rádios locais: “Se é pra 
construir, se é pra reformar”, 
Sabrina e Filipe Vargas 
(também presidente da 
ACIPA) são destaque por 
transformarem o Clube 
da Casa de Pouso Alegre, 
referência em materiais de 
construção, principalmente 
pisos e acabamentos. Se 
você está construindo ou 
reformando e preza pelo seu 
tão suado dinheiro, passar 
pelo Clube  é uma obrigação!
 Tel.: 3449 4800.

Eles
são

TOP

Dermadia:  
credibilidade!

Uma das empresárias 
mais empreendedoras de 
Pouso Alegre, Carmen 
Abrahão, proprietária 
da Dermadia, sempre 
surpreende na gestão e 
marketing da sua farmácia. 
Este ano a Dermadia está 
comemorando 20 anos e está 
realizando uma promoção 
que sorteará para os clientes 
um celular XIAOMI REDMI 
Note 7, que será sorteado 
dia 28/09/2019. Se você 
deseja qualidade  em 
medicamentos manipulados, 
ligue para: 3423-7500

Ela
é

TOP

Lopes e Arquimedes Fernandes

Ele
é

TOP

Eles
são

TOP
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Grupo Celinho realiza o 
1° TESTE CAR - Pouso Alegre

Nos dias 30 e 31 de agosto, aconteceu em Pouso 
Alegre, o Test Car do Grupo Celinho, um evento 
social realizado para comemorar o Mês dos Pais. 
O evento contou com a presença de dois gran-
des parceiros do Grupo, a Nataka Automotiva 
que realizou avaliações gratuitas no sistema de 
suspensão dos veículos através de uma máqui-
na shockteste, onde era entregue ao cliente um 

relatório sobre os amortecedores, além da Bate-
rias Moura que realizava teste na bateria, para 
verificar as condições da tensão da bateria e do 
alternador. Além desses testes o Grupo Celinho 
realizou check-ups gratuitos em mais de 20 itens 
nos veículos, incluindo o sistema de iluminação, 
lubrificação, frenagem, além de avaliações nos 
pneus.

Sr. Raimundo e seus filhos Celinho e Sílvio 
dos Reis, proprietários do Grupo Celinho

Grupo Nakata Automotiva realizando
avaliações no sistema de suspensão

Baterias Moura realizando teste para verifi-
car condições da bateria e do alternador

COPASA e Prefeitura assinam 
ordem de serviço para obras 
no valor de R$16,5 milhões

Dia 10/9, o prefeito de Pouso Alegre Rafael Si-
mões assinou, juntamente com o diretor de ope-
rações da COPASA (Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais), Guilherme Frasson Neto, 
a ordem de serviço que dará início aos procedi-
mentos para a execução das obras de ampliação 
e melhorias no sistema de esgotamento sanitário 
da cidade. A reunião contou com a presença do 
deputado estadual de Pouso Alegre e Região, Dr. 
Paulo, que muito tem se empenhado a atender 
as necessidades das cidades da região junto ao 
Governo e Assembleia de Minas. O investimento 
será no valor de R$16,5 milhões, sendo executa-
das as seguintes obras: implantação de 15.350 

m de redes coletoras; 6.312 m de interceptores; 
4.050 m de tubulações de recalque e construção 
de quatro estações de bombeamento. Os servi-
ços serão iniciados em 30 dias, priorizando as áre-
as mais afetadas pela falta de saneamento, como 
as do bairro São Geraldo. As obras de ampliação 
e melhorias do sistema de esgotamento sanitário 
irão contribuir para a limpeza da cidade, o com-
bate à proliferação de doenças e a preservação 
do meio ambiente. Esse empreendimento é mais 
uma ação do Governo de Minas, mas contou mui-
to com o empenho do prefeito Rafael Simões e 
população unida, que através das redes sociais 
reivindicou essas providências à COPASA.

O deputado estadual Dr. Paulo, prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, 
e o diretor de operações da COPASA, Guilherme Franscisco Neto

Encontro contou com a presença do deputado Dr. Paulo, que está trabalhando mais  
do que nunca para atender as demandas do município de Pouso Alegre e Região.
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Dias News 
realiza doação 

simbólica 
para alertar 
os cidadãos 

sobre a 
importância 

de ajudar
o HCSL
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Objetivo: dar exemplo e 
promover a publicidade 

das necessidades do 
Hospital: a “Nave Mãe 
da Saúde” da Região

No próximo dia 21 de setembro, a atual ges-
tão da FUVS (Fundação de Ensino Superior 
do Vale do Sapucaí) comemorará um ano de 
atuação, período na qual a instituição avançou 
muito em todos seus braços administrativos, 
tais como: Univás, Colégio Anglo, Colégio 
João Paulo II e Hospital das Clínicas Samuel 
Libânio (HCSL).
Como destaque, sempre damos o exemplo do 
HCSL, como instituição que demanda uma 
incrível quantidade de recursos para atender 
principalmente o SUS, sendo fundamental 
o apoio da comunidade. Afinal, quando uma 
pessoa precisa de cuidados médicos especiais 
ou ser socorrido em emergência na Região, 
seja cidadão abastado ou menos privilegiado 
economicamente, sempre nosso Hospital o 
acolherá, independente de qual cidade more, 
ou se tem ou não convênio médico. Parafrase-
ando Rafael Simões, prefeito de Pouso Ale-

gre: “o HCSL é a nave-mãe da saúde em nossa 
Região”. E por assim entender, acompanhando 
o trabalho sério realizado de seus atuais admi-
nistradores e por testemunhar há anos a histó-
ria de muita luta para manter sua operação, os 
diretores do Jornal Dias News, Luiza Dias e 
Italo Barcellos, tiveram a ideia de realizar uma 
doação muito simbólica e efetiva ao Hospital. 
“Pensamos em algo diferente, até lúdico, que 
fosse possível qualquer pessoa realizar: pega-
mos um cofre de moedas antigo que tínhamos, 
que não ‘embalava” na meta de encher, muito 
por falta de um foco para uso dos recursos finais, 
e decidimos no último ano nos empenharmos 
para enchê-lo, com o objetivo de doar toda a 
quantia poupada para o Hospital”, revela Italo 
Barcellos.
Então, no último dia 10/9, os diretores do Dias 
News foram recebidos pelo presidente da 
FUVS, Dr. José Walter da Motta Matos, pelo 

vice-presidente Eliéser Castro, pelo conse-
lheiro, Lucas Silveira, além de Kelly Tadeu, 
gerente financeira da FUVS, para registrar 
a entrega e quebra do cofrinho, realizando 
oficialmente a doação. Além dessa matéria 
impressa, o encontro foi registrado em vídeo, 
editado e será publicado no canal de vídeos 
do Dias News, no: Youtube.com/TVDias-
News, também compartilhado na página Fa-
cebook.com/DiasNews. A reportagem em 
vídeo conta com depoimentos da diretoria 
da FUVS, a quebra do cofre e a contagem 
da economia, que resultou na doação de R$ 
724,60. “Um valor simbólico, pois o principal 
objetivo desta ação é dar o exemplo. Sentimos 
que há muita gente com boas condições finan-
ceiras em Pouso Alegre e Região, alguns ajudam 
muito, mas a maioria não tem a cultura salutar 
de compartilhar pelo menos um pouco de seus 
recursos, conhecimento ou tempo, para causas 

sociais. Pessoas humildes, muitas vezes, se doam 
e doam muito mais! Infelizmente, a maioria das 
pessoas só dá valor ao Hospital quando precisa 
dele. Gostaríamos com esse ato simbólico, que 
os cidadãos Sulmineiros, ao seu modo e dentro 
de suas possibilidades, ajudassem o HCSL, cujo 
atendimento ao SUS é de 80%!”, finaliza Luiza 
Dias. Se você é empresário, sugerimos que re-
alize suas campanhas promocionais, incluindo 
doações ao HCSL, ou se tem uma forma dife-
rente de doação, ligue para (35) 3449-9225. Se 
desejar, pode participar da Campanha Sou do 
Bem e fazer sua doação, depositando direta-
mente nas seguintes contas bancárias: 
Banco: Itaú Unibanco.  
Ag: 0676 - C/c: 05090-9 
Banco: Caixa Econômica Federal.
Ag: 0147 - C/c: 09090-0 
Banco: Banco do Brasil.
Ag: 4478 - C/c: 3090-2

Luiza Dias (dir. Dias News), Eliéser Castro (vice pres. FUVS), Dr. José Walter (presidente da  
FUVS), Lucas Silveira (Conselheiro da FUVS) e Kelly Tadeu (gerente financeira da FUVS)
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Fazer. Essa é a força que nos 

move junto com mais de 30 mil 

empresas parceiras para 

transformar o País por meio 

da inovação, simplificando 

negócios em diversos segmentos. 

Porque o Brasil que faz junto

cresce junto.
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