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Leia nas Págs. 4 e 5

Supermercados Alvorada 
comemoram 36 anos!

Ciro, Marcos/Cibeli, Toninho e 
Omar (proprietários da Rede) na 
sua festa anual em Pouso Alegre

CLÍNICA ISMO: Excelência em Otorrinolaringologia, 
Centro de Implante Coclear e Núcleo de 

Avaliação da Audição da Criança.

Leia na Pág. 10

Rede realiza superpromoção e anuncia várias inaugurações!

Estrada do Distrito do PANTANO é inaugurada 
com show da dupla sertaneja GIAN & GIOVANI
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Outubro Rosa

A Dalmóbile Ambientes Planejados, junta-
mente com a Karech e a Comissão da Mu-
lher Advogada de Pouso Alegre, realizaram 
a campanha “Outubro Rosa e Você: de mãos 
dadas com a vida”. Durante todo mês de ou-
tubro as empresas promoveram em suas mí-
dias, ações estimulando o cuidado e a pre-
venção ao câncer de mama. O fechamento 
da campanha aconteceu na Karech com um 
coquetel que contou com a palestra dos 
Doutores Flávia Castro, Lêda Marques e Dir-
ceu Silva, referência em oncologia no País.

Fazer 
o Bem 
Faz 
Bem

An American 
Living in Brazil 

I am Mike Roos and I am a teacher at 
Franklin American School. Living in Brazil 
and in the USA I encountered several 
embarrassing situations because I, or 
those around me, did not have as good 
of a handle on the local language as we 
thought we did. When I first moved to 
Brazil, I had a very hard time understanding 
the difference in pronunciation between 
the words coconut (coco) and poop (cocô) 
in Portuguese. To an American, both words 
sound exactly the same. Sometimes I 
would ask for poop ice-cream rather than 
coconut ice-cream. As you can imagine, I 
offended the owner of the ice-cream store 
and embarrassed my friends that were 
with me! A similar situation occurred in 
a shopping mall in the USA with my wife 
Rachel, a Brazilian. She had spent the day 
with friends, then she and I went to the 
shopping mall to get a new pair of glasses. 
As we were departing the mall, she told 
me “it was expensive but we got a dildo!” I 
froze... and looked around to see if anyone 
had heard. I thought to myself “what did 
she do with her friends today!” I slowly 
turned to her and carefully asked “You got 
what?” and she responded, “glasses?” with 
a questioning expression. We eventually 
figured out the problem, she had meant to 
say “the glasses were expensive but we got 
a deal though.” In both situations a single 
expression or a word wrong completely 
changed what we were are trying to say. At 
Franklin American School, we teach English 
the way it is spoken!

Mike Roos - 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

Mike
Roos *

Inglês de Fato

Dra. Rita Celma é médica cirurgiã do 
Hospital e Clinica Kallas e membro da 

Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular.

Dra. Rita
Celma*

Medicina & VidaSeu
Direito
em 
Foco

Dr. 
Kleber

Dantas *

Caos Jurídico
 
Outubro marca o aniversário da Constituição 
Federal do Brasil, que celebra 31 anos. Nessas 
três décadas desde a redemocratização, foram 
editadas mais de 6 milhões de normas de Norte 
a Sul do País, segundo estudo do IBPT – Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação revela 
números impressionantes do Direito brasileiro 
(veja no final o gráfico da “Quantidade de Nor-
mas Editadas no Brasil”). Isto mostra o casuísmo 
como são editadas as leis em nosso País e o ab-
surdo nível de judicialização dos conflitos que 
gera enorme insegurança jurídica, já que a cada 
dia uma dezena de leis são criadas alterando e 
conflitando com as demais. A maioria da popu-
lação, dos empreendedores e dos profissionais, 
inclusive os do governo, não sabe ao certo quais 
são as normas que estão efetivamente em vigor. 
Isto dificulta sensivelmente a vida das pessoas, 

desanima os empreendedores, aumenta a infor-
malidade e atrapalha o ambiente de negócios. E 
a judicialização acaba sendo uma das nefastas 
consequências. A miríade de normas resulta na 
quantidade estratosférica de demandas admi-
nistrativas e judiciais. A falta de compilação e 
clareza das normas permite uma multiplicida-
de de interpretações, desaguando nas Cortes 
administrativas e judiciais, e, inclusive, gerando 
julgamentos contraditórios. Um Estado que in-
siste em regular qualquer atitude como se a so-
ciedade não fosse capaz de guiar seus próprios 
atos gera o caos jurídico como se tem mostrado.  
Portanto, urge que o Congresso Nacional e as 
demais Casas Legislativas deixe de editar novas 
leis aleatoriamente desamarrando o nó jurídico 
criado para uma pacificação social soberana e 
próspera.

A Saúde das Pernas

Hoje falarei sobre a Doença Venosa Crôni-
ca (DVC), responsável pela má circulação 
do sangue nas veias, principalmente nos 
membros inferiores (pernas). A doença 
causa dilatações dos chamados “vasinhos” 
e das veias maiores, as varizes. 
Com o tempo, se não tratadas de maneira 
correta, o problema pode agravar cau-
sando o escurecimento da pele, irritação 
(dermatite), inflamação (eczema) ou até 
feridas (úlceras). 
As causas são muitas. Fatores genéticos 
existem, mas a doença também pode ser 
adquirida e a obesidade, o sedentarismo, 
o uso de hormônios, gestações, o clima 
tropical e até as condições de trabalho 
contribuem. 
As queixas também variam. As dores nas 
pernas, a sensação de peso, o cansaço, a 
queimação, câimbras, coceira e o inchaço 
no final do dia são comuns. 
A notícia boa é dizer que a DVC é uma do-
ença “benigna” no início. Por isso a impor-
tância de consultar o médico especialista, 
fazer o diagnóstico correto e propor uma 
solução adequada; desde a mudança de 
hábitos como atividade física e a perda 
de peso, até o uso de meias elásticas, 
medicamentos ou mesmo uma operação. 
Como qualquer doença, a DVC tratada ini-
cialmente, tem boas chances de controle, 
mas negligenciar pode trazer complica-
ções desagradáveis como a trombose; 
assunto que abordaremos no próximo 
encontro. 
Visite a nossa página na internet. Siga-nos 
no Facebook, Instagram e WhatsApp.

OAB/MG 55818. Kleber.jr@kleberdantas.adv.br

Veja tambem o link: https://migalhas.com.br/arquivos/2019/10/art20191025-11.pdf



COMÉRCIO & INDÚSTRIA:

Materiais de Construção:
Clube da Casa - A Construtora
Rod. BR 459 KM - 103
Tel.: 3449-4800

Farmácia de Manipulação:
Dermadia
R. Afonso Pena, 241
Tel.: 3423-7500

Cafeteria e Brigaderia Gourmet:
Docerrê
R. Maria Guilhermina Franco, 96
Matriz: 9 9925-0125

Loja de Materiais Elétricos:
Elétrica Sapucaí
R. Adalberto Ferraz, 135 
Tel.: 3422-1188

Indústria Gráfica:
Eurográfica Rótulos e 
Embalagens Industriais
Tel.: 3647-1424 e 3022-2232

Autopeças e Centro-Automotivo:
Grupo Celinho
Lojas em Pouso Alegre e Itajubá
Tels.: 3425-2566 e 3423-8355

Malas, Bolsas e Acessórios:
Le Postiche
SerraSul Shopping 
Tel.: 3427-5530

Construtora de Consultórios
Médicos de Alto Padrão:
Lemos Construtora
R. Cel. Brito Filho, 467
Tels.: 9 8822-0059 ou 3421-5045

Restaurante, Buffet e Comida Oriental:
Restaurante Porteira Grill
R. Comendador José Garcia, 919
Tel.: 3423-1001

Supermercado:
Supermercados Alvorada
Central de Compras: 3425-0825
supermercadosalvorada.com

Loja de Piscinas:
UP Piscinas
Rodovia JK (BR 459), KM 105
Tel.: 3425-2102 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Emissora de Rádio:
Band FM 101,1 do Sul de Minas
Trav. Evaristo da Veiga 40, 9º Andar
Tel.: 3422-2718

Buffet de Eventos:
Buffet Cabana Hall
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook: CabanaHallEventos

Decoração de Eventos:
Cabana Hall Decorações
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook: CabanaHallEventos

Fisioterapia e Pilates:
Clínica Espaço Ativo
Dr. Luciano Moreira e 
Dra. Ana Carolina Bizarria
R. Aristotelina Riberio Pires, 569
Tel.: 3423-5495

Ortodontia e Diagnóstico Bucal:
Clínica Ortoface - 
Dr. Arlindo da Motta Paes 
e Dr. Fabrício da Motta
R. Bueno Brandão, 98 
Tel.: 3423-3331

Cooperativa de Crédito:
Credisan
R. Adalberto Ferraz, 395
Tel.: 3421-0140

Foto e Vídeo-produções:
Destak Produções Fotos e Vídeos
R. Persano Tavares Galvão, 220
Tel.: 3422-9467

Odontóloga Implantodontista:
Dra. Roberta Castro
Av. Prefeito Sapucaí, 200 
Tel.: 3421-5906

Estética e Locação de 
Equipamentos para Estética:
Elektra Laser - Dra. Natália Prado 
Matos.
Av. Celso Gama de Paiva, 125 
Tel.: 9 9981-7334

Gestão de Condomínios:
Gama Gestão Condominial
R. Aristotelina Ribeiro Pires, 11/1
Tel.: 3025-0959 e 9 9917-9357

Clínica de Gastroenterologia:
Gastroclínic Nascimento
R. Cel. Alfredo C. de Paula, 245
Tels.: 3423-6405 e 3422-5727

Segurança e Vigilância:
Grupo CiaSeg
R. São José, 135
www.grupociaseg.com.br
Tels.: 3422-1076 e 3421-1117

Segurança Eletrônica e 
Corretora de Seguros:
Grupo Gilsan
Tels.: 3423-5512 ou 3647-0007

Hospital e Clínica:
Hospital e Clínica Kallás
Av. Prefeito Sapucaí, 150 
Tel.: 3422-1764

Imobiliária:
Imóveis Lopes
R. Professor Mendonça 133 - Lj. 8
Tel.: 9 9954-1707

Salão de Cabeleireiros:
Instituto de Beleza Clauzi Cunha
R. João Basílio, 22 - Tel.: 3423-0598

Cursos de Programação 
Neurolinguística:
Instituto Nacional da PNL - 
Vanderson Andrade 
www.inpnl.com.br 
Tel.: 9 2000-3058

Medicina do Trabalho:
Isominas Saúde Empresarial
Av. Vicente Simões, 780
Tels.: 3425-6828 e 9 8843-8730

Encomendas Expressas:
Jadlog
R. Ruth de Andrade Ribeiro, 45
Tel.: 3425-3285 e 3425-0941

Manutenções e Ar Condicionado:
JP Ar Condicionado
R. Cel. Octávio Meyer, 297
Tel.: 3425-3392 e 9 8721-1400

Buffet Infantil:
Kids Point
R. Cel. Joaquim R. Duarte, 235
Tel.: 3425-6525

Treinamento Tático e 
Curso de Tiro Defensivo:
Marciel Lopes 
(representante legal da 
International Confederation 
Tactical Courses)
e-mail: presidente.cict@live.com
Tel.: 9 9715-9633 

Outdoors e Paineis de LED:
MinasDoor
R. dos Lírios, 27 - 
Tel.: 3421-2312

Transportadora:
Nova Minas
Av. dos Alecrins, 940
Distrito Industrial - 
Tel.: 2102-1000

Clínica Odontológica:
Oral Clinic
R. João Basílio, 191
Tel.: 3421-7029

Comunicação Visual:
Rezende Comunicação
R. Comendador José Garcia, 1072
Tel.: 3421-0317

Locação de Automóveis para 
Casamentos e Eventos em Geral:
SheikCar Locações
Tel.: 9 8818-6730

Universidade:
UNIVÁS
www.univas.edu.br
Tel.: 0800-039-1010

Loteamento Aberto:
Vale do Sol
R. Professor Mendonça 133 - Lj. 8
Tel.: 9 9954-1707

Radiadores e Ar Condicionado
Automotivo:
Vasquinho
Av. Pinto Cobra, 400
Tel.: 3425-5551/3421-3535

Produção e Locação de 
Equipamentos para Eventos:
Visual Áudio
Av. Joaquim Moreira Queiroz, 35
Tel.: 3422-7600
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Supermercado Alvorada comemora 36 anos
Realizado anualmente, evento reúne fornecedores, gerentes e lideranças da Família Alvorada!

Reportagem de Capa

Presente em 7 cidades através 
de 14 lojas, a Rede de Super-
mercados Alvorada a cada 
ano surpreende, através do 
empreendedorismo de seus 
proprietários: Omar Ribei-
ro, Ciro Maglioni, Toninho 
Maglioni, Cibeli Maglioni 
e seu esposo Marcos Alvin. 
Este ano eles estão realizando 
outra superpromoção para 
comemorar seu aniversário 
de 36 anos, promovendo um 
Show de Prêmios, onde se-
rão sorteados para os clientes 
que comprarem em suas lojas, 
durante o período da promo-
ção: 7 motos Honda CG 160 
Smart; 7 automóveis Fiat Mobi 
0 KM e 1 Jeep Renegade 0 KM.
A operação dos Supermer-
cados Alvorada gera um 
grande impacto social na Re-
gião, criando  mais de 1.500 
empregos diretos, sendo 
que em Pouso Alegre e Santa 
Rita do Sapucaí, são cerca de 
600 empregos.
Um dos seus diferenciais é 
o respeito, importância e 
parceria os quais tratam seus 
fornecedores, prova disso é a 
famosa festa que promovem 
para centenas deles. Este 
ano, a Festa do Alvorada foi 
realizada no dia 24 de outu-
bro (mês de seu aniversário), 

no Summit Hall, em Pouso 
Alegre, cuja saborosa gas-
tronomia foi assinada, como 
sempre, pelo competente 
Buffet 459.
Para a Família Alvorada 
(como eles denominam o con-
junto unido de seus diretores, 
familiares, funcionários, forne-
cedores e parceiros), 2019 é um 
ano a qual ela tem muito que 
comemorar. Primeiro porque 
inaugurou a 14ª LOJA na 
cidade de Alfenas-MG, uma 
loja modelo construída em 
um ponto próprio e estraté-
gico naquela cidade. Além 
disso, inauguraram em Pouso 
Alegre: uma CENTRAL DE 
PERECÍVEIS (cuja estratégia 
é aumentar o volume de com-
pra para obter melhor preço 
e conseguir um mix maior 
de produtos) e também um 
CENTRO DE PANIFICAÇÃO 
(com o objetivo de centralizar 
a produção e ganhar mais 
eficiência no setor). A diretoria 
reafirma seu compromisso 
através de seu lema atual: “A 
tradição de oferecer sempre 
o melhor para você!”. E com 
isso obteve um crescimento 
de 14% de 2018 para 2019, 
algo muito considerável, para 
o setor mais importante das 
famílias brasileiras.

Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias
Fotos: Jackson Rocha / Sara Rocha Fernandes / Jornal Dias News

www.instagram.com/alvoradasupermercados
www.facebook.com/supermercadosalvoradaoficial
www.supermercadosalvorada.com
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Luiza Dias
Curta nossa página no

Facebook.com/Diasnews

VEL!
SISTÍ
IRREORIENTAL

Rua Comendador José García, 919 - Centro - Pouso Alegre

Rodízio 
Especial e FIT, confira!

De Terça a Domingo
das 18:30 às 23:30.

O evento TOP Dias 
News® 2019 se 

aproxima!
Se aproxima a realização da 15ª edi-
ção do evento empresarial TOP Dias 
News®. Uma seleção dos empresários 
mais reconhecidos como líderes em-
preendedores de seus segmentos de 
mercado em Pouso Alegre e Região, 
além das autoridades mais importan-
tes e formadores de opinião relevan-
tes da cidade estarão presentes. Mais 
informações: diasnews@diasnews.
com.br ou veja lista completa das em-
presas e profissionais agraciados pelo 
www.diasnews.com.br

Dr. Luiz Felipe 
Kallás

É com grande pesar que comunico o 
falecimento de um grande empresá-
rio e médico, o Dr. Luiz Felipe Kallás 
da Magsul. Dr. Luiz era muito que-
rido por essa colunista. Dono de um 
bom humor requintado, eu gostava 
muito de ouvir suas histórias, princi-
palmente quando ele morou em sua 
época de Faculdade com o Ziraldo. 
Que Deus o tenha e que a família seja 
reconfortada pela honra e orgulho de 
ter convivido com um ser humano tão 
extraordinário.

*** Merece aplausos! A mídia só fala das fofoquinhas sobre o Bolsonaro. Mas, uma ÓTIMA notícia foi dada pelo seu Governo e ninguém aprofundou. 
O juros básico da economia (SELIC) está, agora, 5% ao ano, ou seja, é a menor taxa da história! Aí você pergunta: mas os juros ao consumidor continuam 
altos? O problema é que enquanto você paga suas contas em dia, muita gente dá calote e outras ao invés de juntar o recurso e pagar suas compras à 
vista com desconto, preferem se endividar no “carnezinho” (caindo no “lero” das lojas que falam que é a prazo e sem juros). 

Dia 29/11 será aniversário de Rafael Simões (prefeito de Pouso Alegre). Na foto, 
ele  está com sua esposa a primeira-dama, Ana Maria Simões e seus lindos filhos, 

na sua posse há quase 3 anos. Rafael está fazendo história na cidade, através de 
uma gestão exemplar, focada nas principais reivindicações do povo. Primeiro ele 
fez um choque de gestão e deixou a máquina pública enxuta para investir, com 
recurso próprio da Prefeitura, em obras, muitas obras! Quando você imaginaria 

que o imbróglio do Campo da Lema seria resolvido e a cidade ganharia no 
local um Pronto Socorro novo e o Futebol de Pouso Alegre se libertaria para 
progredir? Asfaltar a estrada do Pantano sempre foi só promessa de antigos 

políticos, ele não prometeu e asfaltou! E o novo transporte público, agora com 
nova empresa e novos ônibus? A Av. Faisqueira e a Requalificação do Centro 
estão com obras iniciando! E tem muito mais: na saúde, educação, zona rural, 

esporte, lazer, cultura... Agora analisa essa: em menos de 3 anos sua gestão criou 
mais de 4 mil empregos em Pouso Alegre (3 vezes mais do que a soma das outras 

cinco maiores cidades da Região, juntas). São números e não há argumentos 
contra números que confirmam: Rafael Simões é o melhor prefeito que Pouso 

Alegre já teve em um primeiro mandato (ah! que ainda não finalizou!).

Foi uma honra en-
contrar o querido 

Bilac Pinto (Secre-
tário de Governo 
do Governador 
Romeu Zema), 

juntamente com 
sua belíssima 

esposa Dra. Flávia 
Bilac Pinto (pro-

motora de justiça) 
quando fomos 

jantar no Restau-
rante Lugano do 
Marques Plaza

há algumas 
semanas.

Destaque para 
o casal Adriano 

Rodrigues (Visual 
Áudio) e a carismá-

tica Taís.  Ele que 
no próximo dia 25, 
brindará a data de 

seu aniversário. 
A Visual é referên-
cia na prestação de 
serviços e produ-

ção de eventos 
em Pouso Alegre 
e Região, tendo 

empresas e insti-
tuições de renome 
na sua carteira de 

clientes.

Super Destaque

Esta colunista, através do canal Youtube.com/TVDiasNews entrevistando
Ciro Maglioni e Alisson Dias do Supermercados Alvorada. Quero agradecer 

pela moderna blusa godê da estilista Cris Lopes do The Hall Store.

Brindes dia 21/11 para João Amaral, 
da Eurográfica.  Na foto, ele nos apre-
sentou em primeira mão o registro da 

marca da Eurográfica no INPI.

Vídeo será postado nos próximos dias



1 2

Legendas
 
1 - Muitos brindes dia 15/11 para a 
bela Dra. Rita Celma, médica cirur-
giã do Hospital e Clínica Kallas de 
Pouso Alegre e membro da Socieda-
de Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular. Ela é uma das articulistas do 
Dias News (veja seu artigo na página 
2 dessa edição).

2 - Dia 25/11 será aniversário do 
Marcos Alvin, que na foto está ao 
lado da sua querida esposa, Ci-
bele Maglioni. Ambos são sócios 
proprietários dos Supermercados 
Alvorada.

3 - O renomado Dr. Carlos Abel da 
FDSM aniversaria dia 29/11. Mais do 
que empresário, advogado, entre 
outras contribuições, Carlos Abel 
é um personagem importante na 
história de Pouso Alegre.

4 - Brindes dia 28/11 para a simpatia 
em pessoa, a Admara, uma das ge-
rentes de banco mais competente, 
profissional e bacana que já conheci.

5 - Dia 15/11 é aniversário de Lucas 
Silveira. Entrevistador, jornalista, 
mestre de cerimônias, enfim, ele é 
um dos profissionais jornalistas mais 
versáteis que conheço. 

6 - A bela Fatinha e seu esposo, o 
querido José Carlos Brito (Grupo 
Fernandão). Ele, sempre um gentle-
man, aniversaria dia 14/11.

7 - Dr. Silvio dos Reis Junior, filho 
da Inês e o Sílvio dos Reis (Grupo 
Celinho), aniversaria dia 18/11. Dr. 
Silvio atua na Região é ficamos 
sabendo que ele é muito querido 
pelos seus pacientes.

8 - Everaldo e sua querida esposa. 
Eles formam um lindo casal e Everal-
do brinda data no dia 28/11.

9 - Kim Wong e Terezinha Wong no 
restaurante chinês mais tradicional 
de Pouso Alegre, Grande Muralha. 
Ela aniversaria dia 14/11.

10 - A simpática e querida Ditinha 
da RR Joias, comemora niver dia 
19/11.

3 4 5 6

*** Ninguém merece! Novamente a TV Globo aprontando! Dona de um jornalismo militante em prol dela mesma, apurou uma notícia, que já sabia da 
verdade e publica apenas a metade da notícia (sobre a investigação do assassinato da vereadora Mariele). Ou seja, quis manipular o subconsciente coletivo 
de seus telespectadores, que na sua maioria, são pessoas desprovidas de malícia para entender sua manobra na tentativa de ligar a imagem de Bolsonaro 
aos assassinos da vereadora. Ninguém merece! Ah! e sua Cruzada tende a continuar, pelo menos até 2022 (quando vence seu contrato de concessão).

7 8 9 10
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Pouso Alegre: 4.148 empregos gerados em menos de 3 anos
Conforme dados oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Pouso Alegre gerou de janeiro 

de 2017 a agosto de 2019, três vezes mais do que a soma de empregos criados em outras 5 maiores cidades da Região

Com a confirmação dos dados do CAGED (Cadas-
tro Geral de Empregados e Desempregados), 
órgão oficial que avalia a evolução do emprego 
formal em todo País, Pouso Alegre é a cidade 
que mais se destaca em geração de empregos 
na Região do Sul de Minas. São 4.148 empregos 
gerados, ficando bem a frente das outras 5 maio-
res cidades da Região (Poços de Caldas, Varginha, 
Lavras, Passos e Itajubá). No acumulado dos últi-
mos 12 meses, o município ficou com um saldo 
positivo de dois mil empregos gerados, tornando-
se atualmente a 6ª cidade que mais gera em-
pregos em Minas Gerais, atrás apenas de: Belo 
Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Contagem e 
Nova Lima (cidades muito mais populosas e bem 
maiores que Pouso Alegre).    
Os motivos pelos quais Pouso Alegre se destaca 
são vários, mas o principal é o trabalho dedicado 
da atual administração pública da cidade, que 
tem como gestor o prefeito Rafael Simões, que 
nesse período contou com a experiência de Dino 
Francescato (foto acima), que se despediu essa 
semana do cargo como Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, onde realizou bri-
lhante trabalho à frente da pasta. A política ado-
tada por eles foi simplesmente dar valor a quem 
deseja investir na cidade, sejam empresas locais, 
que estão em expansão, ou novas empresas. Para 
isso criaram um ambiente de negócios favorável, 
ressaltando fatores positivos de Pouso Alegre, 
tais como: posição geográfica estratégica por 
ser equidistante dos principais grandes centros 
consumidores; mão de obra qualificada tendo 
um importante polo universitário; destaque na 

saúde com hospitais e clínicas de renome; forte 
polo comercial na Região. São atributos também 
usados como garantia da qualidade de vida para 
novos moradores do município. Soma-se a isso, o 
fato que a gestão de Rafael Simões vem, a passos 
largos, investindo na infraestrutura da cidade, 
principalmente através de recursos próprios, 
como nunca foi visto na história da cidade, em 
um primeiro mandato.
Com isso, várias indústrias escolheram a cidade 
para expandir e implantar suas unidades fabris, a 
exemplo da Biolab que investirá R$ 450 milhões, 
Cimed (R$ 400 milhões), ACG (R$ 350 milhões), 
União Química (R$ 40 milhões), Sanobiol (R$ 
200 milhões), entre outros investimentos, que 
contabilizam mais de R$ 1,4 bilhões. À medida 
que forem implementadas, mais vagas de traba-
lho serão criadas. 
Esse foco em gerar emprego/renda para a po-
pulação local é a melhor forma que uma gestão 
pode exercer sua responsabilidade social, criando 
independência do cidadão de programas sociais 
assistencialistas, dando a liberdade para que 
ele possa contratar serviços privados de sua 
preferência. Dentro de uma visão Liberal Demo-
crática (diferente da Social Democrática que cria 
dependência da população em relação ao governo), 
a administração do prefeito Rafael Simões vem 
enxugando a máquina pública, para prestar ser-
viços essenciais com melhor qualidade e dando 
lição de como tornar a população mais próspera 
e livre: gerando oportunidade de emprego.

Reportagem: Italo Barcellos e Luiza Dias

Rafael Simões 
(prefeito de 

Pouso Alegre) 
é um dos 

gestores mais 
elogiado 

em Minas, 
principalmente 

pelos 
resultados 
e números 
positivos

apresentados, 
em tão pouco 

tempo.
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Divulgação 
dos números, 
coincide com 
a despedida 

de Dino 
Francescato, 

que retornará a 
se dedicar aos 
seus negócios.
Rafael Simões 

se emociona 
ao agradecer 
o amigo em 

vídeo no 
Facebook.

Em decorrência 
da competência 
do trabalho da 
atual gestão 
pública da 
cidade, Pouso 
Alegre volta a ser 
uma das cidades 
que mais cresce  
em geração de 
empregos em 
Minas Gerais e 
também no País.
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O Instituto Sul Mineiro de Otorrinolaringologia de Pouso Alegre 
comemora o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Surdez

A AVALIAÇÃO AUDITIVA NA
CRIANÇA

No dia 11/10, o ISMO comemora o Dia Na-
cional de Prevenção e Combate à Surdez 
e reforça a importância da Triagem Audi-
tiva Neonatal, popularmente conhecida 
como Teste da Orelhinha. O exame é 
simples, rápido, indolor e essencial para a 
detecção precoce de possíveis alterações 
auditivas nos bebês. Quanto antes detec-
tada a perda de audição, mais efetiva é a 
reabilitação e, consequentemente, menor 
o prejuízo no desenvolvimento de fala e 
linguagem da criança. Como 1º Centro 
de Implante Coclear de Minas Gerais 
e Núcleo Especializado na Avaliação 
da Audição da Criança, o ISMO possui 
equipe clínica com ampla experiência no 
diagnóstico e reabilitação auditiva, do 
recém nascido ao idoso.

ZUMBIDO E TONTURA: O QUE ELES
TÊM EM COMUM?

A audição é um dos sentidos mais comple-
xos do corpo humano e está diretamente 
relacionada ao equilíbrio corporal. Sua 
perda, parcial ou total, pode acarretar 
transtornos do equilíbrio e aparecimento 
de zumbido, relacionados à hipersensibili-
dade do labirinto, às alterações do sistema 
circulatório ou mau funcionamento de al-
gum ponto dessa via auditiva dentre outras 
disfunções como: distúrbios metabólicos e 
vasculares, diabetes, hipertensão, dislipide-
mias, alterações hormonais e da tireoide, 
depressão, ansiedade, perda auditiva e até 
má postura que lesa regiões do pescoço e 
da face. O Médico Otorrinolaringologista 
é o profissional indicado para avaliação. 
O ISMO é especialista no diagnóstico 
das alterações do labirinto e pioneiro no 
tratamento das tonturas, denominado 
Reabilitação Vestibular.

A CLÍNICA ISMO - Avenida Alfredo Custódio de Paula, 497 - Medicina - Pouso Alegre-MG - Tel: (35) 3425-1752
www.ismotorrino.com.br             @instituto_ismo

Grupo Celinho realiza seu 11º Encontro de Mecânicos Amigos 
do Celinho nas cidades de Pouso Alegre-MG e Itajubá-MG

Os irmãos e sócios, Antônio Célio dos Reis e Silvio dos Reis, 
através do Grupo Celinho realizaram o 11º Encontro de Mecâ-
nicos Amigos do Celinho, em Pouso Alegre-MG e Itajubá-MG. 
Uma oportunidade para confraternizar e se comunicar com os 
principais clientes da rede de autopeças varejista e atacadista 
que mais cresce na Região. Consagrados pelo seu marketing 
irreverente, atendimento diferenciado e o maior estoque de 
peças da Região, a rede criou no setor, principalmente entre 
os mecânicos, a famosa frase “Vai no Celinho que tem”. Com 
tudo isso, os empresários demonstram-se confiantes na nova 
e sólida empreitada: expandir a área de atacado de veículos 
leves e também vans, pick-ups e utilitários para toda a Região.
 
Texto: Dias News  - Fotos: Lidiane (Marketing do Celinho).

Antônio Célio (Celinho) e Sílvio dos Reis (proprietários) Equipe do Celinho de Itajubá-MG

Equipe do Celinho de Pouso Alegre-MG

Imagem do evento em Pouso Alegre-MG

Imagem do evento em Itajubá-MG

Diretora Clínica Profa. Dra. Sueli de Lima Ramos
Mestrado e Doutorado pela UNIFESP-SP
CRM-MG 32315
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A 
TOTVS 

ACREDITA NO 
BRASIL 
QUE

Fazer. Essa é a força que nos 
move para apoiar o transporte 
de aproximadamente 100 milhões 
de toneladas de carga todo ano pelo 
Brasil. São mais de 25 mil usuários 
ativos em nossos sistemas de gestão. 
Faça com a gente você também!

Pela sua empresa, pelos seus clientes, 
pelo nosso país. 

UNIDADE SUL DE MINAS
(35) 3423-9999

TOTVS.COM

Elog – cliente TOTVS


