
Supermercados Alvorada 
anuncia construção de nova 

loja em Pouso Alegre
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Fazer o 
Bem Faz 
Bem

* Maria Luiza Dias da Silva é pessoa do bem, 
sua vida é exemplo de dedicação ao trabalho e 

fraternidade às pessoas e aos animais.
Envie e-mail: diasnews@diasnews.com.br

É na hora de maior 
dificuldade que as 
pessoas precisam 

de ajuda!

Estou acompanhando o noticiário sobre 
as famílias que sofrem com as enchen-
tes em Pouso Alegre. Nesta hora, gran-
de parte da população de nossa cidade, 
que é muito solidária, faz o que pode 
para ajudar. No entanto, é importante 
saber que Secretaria de Assistência 
Social de Pouso Alegre está dando to-
tal assistência para as famílias desabri-
gadas. Mesmo assim, o povo acaba, por 
ação altruísta, enviando doações. Mas, o 
correto, caso você queira ajudar é procu-
rar a Secretaria de Assistência Social 
de Pouso Alegre, para se informar em 
como é melhor ajudar. Isto é necessá-
rio para uma melhor organização,  pois 
cada família tem necessidades distintas.

A Pandemia não acabou!

A nova variante da COVID parece ser 
mais leve, mas é necessário continuar 
com os cuidados. Fiquei sabendo que 
o novo vírus da GRIPE, bateu em nossa 
porta mais cedo e isto complica. Fomos 
pegos de surpresa e o maior problema 
é que os sintomas das duas doenças 
são parecidos. Então, aconselho aos lei-
tores, principalmente meus amigos da 
MELHOR IDADE, a continuarem se cui-
dando (fazendo higienização adequada 
e usando máscara) e solicitar que suas 
famílias façam o mesmo, senão nada 
adianta. Também é importante que as 
autoridades cancelem o CARNAVAL 
2022 em definitivo e que a população 
evite viajar nesta época. Vamos viajar 
apenas a trabalho (que não pode parar) 
e compromissos de extrema necessida-
de. Senão, vamos lamentar nossa falta 
de cuidado! Mas, tenho fé que estamos 
no fim deste momento que parece pe-
sadelo!

Luiza Dias
(Mãe)*

Capa
DESTAQUE

de

Por vários motivos, fechamos 2021 com 
chave de ouro, produzindo a reportagem 
de capa da ÓTICAS DINIZ. Uma empresa 
que é referência em empreendedorismo 
para todo o setor empresarial de Pou-
so Alegre. Destaque para o dinamismo 
do casal de empresários Gera Borges e 
Neide Mendes (veja foto), razão deste 

sucesso, pois investem pesado em novas 
tecnologias (como o aferidor de medi-
das revolucionário Visioficce X) e no 
treinamento e humanização da sua equi-
pe, formando uma verdadeira “tropa de 
elite” de colaboradores. Acesse o canal 
no www.Youtube.com/TVDiasNews e 
veja um pit-vídeo que fizemos da Diniz.

Dra. Adaysa 
Fernandes*

* Dra. Adaysa Fernandes - Jornalista e 
Advogada - OAB/MG 105.974.   

e- maiL: adaysa@kleberdantas.adv.br

O sucesso da sua empresa 
passa pelo seu jurídico

 
Você sabia que o sucesso da sua empresa 
está diretamente ligado às decisões ju-
rídicas que você toma? Por isso, ter uma 
boa consultoria e assessoria jurídica faz 
a diferença dentro da sua empresa, in-
dependente da sua área de atuação. Um 
escritório de advocacia composto por 
advogados especialistas em empresas e 
trabalho é responsável pela orientação 
no seguimento das melhores práticas e 
estratégias do negócio.
Isto porque a área jurídica interage com 
quase todos os outros setores dentro da 
empresa, sejam eles de compras, vendas, 
marketing, finanças, tecnologia, enfim 
tanto operacionais quanto gerenciais. 
É importante ter em mente que o mun-
do jurídico mudou muito. No passado as 
ações eram totalmente reativas, ou seja, 
só eram acionadas quando ocorriam lití-
gios ou outros processos judiciais. 
Atualmente, um escritório jurídico, que 
atue preventivamente, desempenha um 
papel cada vez mais ativo para manter os 
trâmites legais em ordem e fazer com que 
a empresa cumpra as leis e regulamentos. 
É justamente esta capacidade multidis-
ciplinar e analítica dos profissionais que 
levam os advogados preventivos e con-
sultivos a desempenharem um papel de 
virador do jogo nesta nova realidade, com 
visão global do negócio do cliente. 
Além disso, esses advogados são respon-
sáveis por reduzir o risco da empresa e, 
ao mesmo tempo, solucionar as dúvidas 
internas, principalmente aquelas ligadas 
aos departamentos pessoais, área tributá-
ria, gerenciamento de contratos, proteção 
de informações à luz da nova lei geral de 
proteção de dados (LGPD) e negociações 
para evitar processos judiciais, dentre 
muitas outras ações estratégicas.
Ao compreender os desafios e estabe-
lecer uma relação vitoriosa e de sucesso 
com um bom escritório de advocacia, 
você evita problemas e fica mais tranqui-
lo quando as dificuldades são inevitáveis.

Foco no
Direito
Empresarial

A culinária libanesa da Baruque dará 
um show no seu evento em 2022

Para sair do trivial dos cardápios para festas, 
em Pouso Alegre temos as delícias da Baru-
que (a verdadeira culinária artesanal liba-
nesa), do casal de empresários Selma Azeve-
do e Mário Mariano. No Réveillon 2021/2022, 
realizado na residência dos diretores do Dias 
News, Italo e Luiza, os convidados: Alê/

Adriana, Heriberto/Ione, Nando/Marcela/
João Pedro (JP) e Dona Luiza Dias, se de-
liciaram e elogiaram muito os quitutes da 
Baruque, entre outros pratos saborosos ser-
vidos nesta singela ceia. Mais informações: 
com Selma/Mário no Whats’APP: (35) 9 9268-
5831. Instagram: baruqueculinaria.

Diniz
Óticas



15/01/2022Edição 4531ª Quinzena de Janeiro/2022 Painel Informativo



O mandato de Dr. Paulo é marcado 
pela parceria de sucesso com o prefeito 

de Pouso Alegre, Rafael Simões 

Em 2018, a população de Pouso Alegre 
e Região colocou fim a uma história triste 
da falta de representatividade política na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
Éramos páreas, ou uma espécie de excluí-
dos no Estado.
Na ocasião daquelas Eleições, um grupo po-
lítico forte que surgiu na eleição anterior, de 
2016, na qual Rafael Simões foi vencedor, 
levou o então vice-prefeito de Pouso Alegre, 
Dr. Paulo, a se candidatar a Deputado Es-
tadual (uma liderança que nasceu e sempre 
viveu em Pouso Alegre e região). Desta forma, 
tornou-se nosso representante como Depu-
tado Estadual na capital.
Por se tratar de um ano eleitoral que se ini-
cia, decidimos investigar fatos que possam 
revelar se ele fez por merecer cada voto de 
confiança que recebeu da população.
Mesmo com uma Pandemia avassaladora, 
que ceifou milhares de vidas e trouxe o caos 
a muitas famílias, percebemos uma atuação 
prolífera do parlamentar, confirmada pelas 
ações registradas pela mídia ou pelos canais 
de comunicação do próprio deputado.

1ª Quinzena de Janeiro/2022
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Todos nós sabemos que um Deputado Es-
tadual depende muito do governador de 
Minas, para beneficiar sua base eleitoral 
com verbas parlamentares. Um fato contun-
dente, que nos chamou muito a atenção, foi 
perceber que Dr. Paulo, mesmo sendo de 
outra agremiação política, conseguiu esta-
belecer um bom relacionamento com o go-
vernador Romeu Zema e seu secretariado. 
O que comprova sua capacidade de articu-
lação política.
O resultado disto foi que ele registrou em 
apenas três anos, a canalização de um va-
lor surpreendente de verbas parlamentares 
para a região (em torno de 37 milhões de 
reais), fato nunca registrado por apenas um 
parlamentar, na história política regional. 
Esta informação já seria motivo para afirmar 
que Dr. Paulo realizou de forma eficiente 
seu trabalho, principalmente pelo contexto 
de ter sido feito em um período marcado 
pela pior crise sanitária/econômica da his-
tória (que anulou, pelo menos, um destes 3 
anos).
E como ele conseguiu atingir este objetivo? 

Além de ter a virtude de ser uma pessoa de 
fala e atitudes ponderadas e bom articula-
dor (essenciais na boa política), a experiência 
como vereador, vice-prefeito e médico há 
mais de duas décadas atuando na saúde 
pública, lhe concedeu uma capacidade aci-
ma da média de discernimento dos fatos. E 
assim, desde o início do seu mandato como 
deputado, ao contrário do que a maioria 
dos parlamentares faz (mudando a vida 
social, familiar e profissional para Belo Hori-
zonte - BH), percebeu que seu trabalho seria 
muito mais eficiente se mantivesse sua vida 
social e familiar em Pouso Alegre e sua vida 
parlamentar entre BH e o Sul de Minas.
Esta decisão resultou em um maior empe-
nho de idas e vindas, mas possibilitou estar 
sempre presente na região, compreender 
melhor as demandas da nossa comunidade 
e, desta forma, destinar suas verbas parla-
mentares de forma mais assertivas, resul-
tando na melhoria, efetiva e ampla, da vida 
das pessoas.
Ao pesquisar exemplos, dado ao número 
extenso de ações, confessamos que tivemos 

dificuldades de elencá-los, no entanto, 
e sem medo de errar, selecionamos o 
que julgamos mais representativos 
(veja fotos/legendas na página 5). 
Neste ato, percebemos que Dr. Pau-
lo não é um parlamentar de nicho, 
ou seja, que defende apenas um seg-
mento social. Seu trabalho beneficia 
uma coletividade, pela união de várias 
classes sociais, que em 2018 percebeu 
a necessidade urgente de ter alguém, 
mais capacitado para nos representar 
em BH. Exemplo claro disto, foi a verba 
de 9 milhões de reais que destinou ao 
HCSL (Hospital das Clínicas Samuel 
Libânio), que por ser um hospital re-
gional, beneficia mais de 54 cidades na 
região. Além da parceria com o prefeito 
Rafael Simões em melhorias na saúde 
e infraestrutura de Pouso Alegre, que 
é uma cidade polo. Outro exemplo foi 
seu empenho em apoiar e buscar a 
aprovação da proposta que congelou 
o IPVA mineiro para 2022.
Finalmente, percebemos ações “ci-
rúrgicas” de verbas destinadas para 
Entidades Assistenciais na região, 
instituições cujos trabalhos causam 
um enorme impacto social, por esta-
rem na linha de frente, atendendo os 
mais necessitados. Ou seja, ao ter doa-
do um veículo Zero Km para a Creche 
Foch de Pouso Alegre, ou 50 mil reais 
para a APAE, por exemplo, as ações 
são multiplicadas para centenas de 
famílias assistidas. Pode-se dizer que é 
uma forma inteligente de se fazer po-
lítica. Além dos setores citados acima, 
constatamos verbas destinadas à se-
gurança pública, educação (reformas 
ou aquisição de material e mobiliário de 
escolas públicas estaduais e municipais), 
incentivo ao esporte, entre outros.
Em resumo, a população de Pouso 
Alegre e região teve o mérito de se 
unir e acabar com um período triste 
da nossa história. E esta ação gerou 
resultados? Há fatos, materializados 
em ações e atos que corroboram com 
a afirmação de que houve entrega 
de resultados positivos  por parte do 
trabalho do parlamentar. Ainda de-
vemos lembrar: temos todo o ano de 
2022 pela frente, na expectativa de 
mais ações.

Reportagem: 
Italo Barcellos e Luiza Dias.

Rafael Simões (prefeito 
de Pouso Alegre) e 

Dr. Paulo (Deputado 
Estadual de Pouso 

Alegre e Região)
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O Deputado Dr. Paulo destinou emenda parlamentar de R$ 130 mil 
para a Escola Estadual Dr. José Marques de Oliveira (Colégio Estadual 

de Pouso Alegre). Recurso destinado à revitalização da fachada.

Dr. Paulo contemplou a Creche Foch (Associação de Promoção do 
Menor), em Pouso Alegre, com uma emenda parlamentar no valor de 

R$ 48.591,38 para aquisição de um veículo Zero Km. 

Dr. Paulo destina emenda de R$ 50 mil para APAE de Pouso Alegre. 
Com os recursos, a instituição adquiriu uniformes para todas as crianças, 

além de equipamentos de proteção (máscaras, luvas e álcool em gel).

Dr. Paulo visitou a Escola Estadual Profª Mariana Pereira Fernandes 
no Distrito do Pantano, para a qual destinou uma emenda parlamentar 

de R$ 51.301,50 para investimentos em mobiliários e equipamentos.

Dr. Paulo contemplou a Casa São Rafael de Pouso Alegre, com emenda 
parlamentar de R$ 48.688,24. Com o recurso, a instituição filantrópica 

que assiste pacientes com câncer, adquiriu um veículo Zero Km. 

Dr. Paulo contemplou o Asilo Betânia da Providência, mantido pela 
Associação de Caridade de Pouso Alegre, com uma emenda parlamentar 

no valor de R$ 48.591,38 para aquisição de um veículo Zero Km.

Dr. Paulo na cidade de Santa Rita do Sapucaí onde realizou a entrega 
de uma emenda de R$ 50 mil para a Casa do Caminho - associação 

filantrópica que atende crianças e adolescentes da cidade.

A Santa Casa de Itajubá recebeu das mãos do Deputado Estadual 
Dr. Paulo uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para 

investimentos e custeio da instituição.

Dr. Paulo esteve em Itajubá para realizar a entrega de duas novas 
ambulâncias adquiridas com recursos de emenda parlamentar que 

destinou à cidade no valor de R$ 180 mil.

Dr. Paulo na APAE de Bom Repouso contemplada, por ele, com emenda 
de R$ 50 mil. Os recursos foram investidos em um playground e na 

implantação do sistema de segurança (alarme e câmeras).

O Deputado Estadual Dr. Paulo destinou à Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia da cidade de Camanducaia uma 

emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. 

O Dr. Paulo no Hospital de Gimirim, em Poço Fundo, na entrega oficial 
do novo Aparelho de Ultrassonografia que foi adquirido com recursos de 

emenda parlamentar indicada por ele no valor de R$ 100 mil.
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Luiza 
Dias

Brevidade da VIDA!
 
Se não chove, reclamamos da “crise 
hídrica”, se chove, vêm os desastres e 
falam que não choveu onde precisa-
va. Não tem jeito, o ser humano tem 
dificuldade em admitir que temos 
que conviver entre a ordem e o caos, 
tirando lições das experiências e acei-
tar alguns fatos desagradáveis, infe-
lizmente. A vida é um constante de-
safio existencial, na qual precisamos 
aprender a seguir em frente, mesmo 
com todas as adversidades. Ela é bre-
ve, como afirmava sabiamente o pen-
sador estoico Sêneca, a exemplo do 
que foi demonstrado no grande flage-
lo da Pandemia, que despertou uma 
atitude mais seletiva de muita gente. 
Afinal, a vida é muito curta para: be-
bermos vinho ruim; convivermos 
com pessoas “tóxicas”; lermos livros 
ou assistirmos filmes e escutarmos 
músicas medíocres; ficarmos como 
zumbis, quase babando, nas redes so-
ciais; perdermos tempo assistindo 
uma programação retrógrada e ma-
nipuladora do noticiário da velha 
imprensa; discutirmos com fanáticos 
“direitistas” (lunáticos, simpáticos a  
uma intervenção militar), ou qualquer 
“esquerdista” que não sabe (ou sabe 
muito bem e tira vantagem disto), que 
apoiar político com discurso “esquer-
dista” é iniciar o caminho do fim de 
um país democrático (vide Venezuela, 
Cuba, Argentina e agora o Chile); entre 
outros. Mude em 2022! Cuide de você! 
Não permita que roubem seu tempo!

“No meu dicionário, ‘socialista’, é o cara que alardeia intenções e dispensa resultados, adora ser generoso com o dinheiro 
alheio e prega igualdade social, mas se considera mais igual que os outros”, Roberto Campos. Concordo que a maioria das 
pessoas NÃO quer o socialismo/comunismo, mas infelizmente continuam votando naqueles que querem estes regimes.

Belo fotão! O Italo que produziu dos meus queridos amigos Gera 
e Neide, proprietários das Óticas Diniz da Região. Brindes para 

ela, mulher de fibra, trabalhadora e bela, que está comemorando 
aniversário dia 24/1, sendo aquariana como eu!

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Eu e o Italo 
na loja mais 
cheirosa de 
PA, a “Cheiro 
de Quê?”, da 
empresária 

Pabrine 
Swerts, que 
fica na Trav. 
Evaristo da 
Veiga (Ed. 
da Band). 

Vale a pena 
conhecer e 

perfumar sua 
casa.

Um cara superbacana, Beto 
Brito do Hotel Fernandão. 

Ele aniversaria dia 19/1.

Brindes para a empresária 
pouso-alegrense Clauzi 

Cunha, que brinda niver 23/1.

O casal belezinha, Silvio e Inês dos Reis estão curtindo uma nova lua 
de mel, em função de terem filhos bem criados, formados e a empresa 

do Grupo Celinho sempre crescendo e de vento-em-popa. Muitos 
brindes para o Silvinho, que comemora aniversário no dia 26/1.
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LEGENDAS
1 - Os empresários Rubens Barreto 
(Binho) e Danuza Barreto. Brindes 
para ela, bela na foto, que aniversaria 
dia 19/1.

2 - Sr. José de Oliveira Caproni, En-
fermeiro reconhecido principalmente 
do  Hospital Samuel Libânio, onde já 
foi  Diretor de Enfermagem  e Diretor 
Administrativo. Está atualmente na 
empresa HospitaLar, a qual foi fun-
dador. Na foto foi homenageado pelo 
vereador pouso-alegrense Tomati-
nho, na qual aparece ladeado tam-
bém pelo vereador Elizelto Guido.

3 - Antes da virada do ano, encontrei 
na, agora, belíssima rua Adolfo Olinto 
em PA (que me lembra ruas turísticas 
que visitei no mundo, como em Istam-
bul, Barcelona, Paris, Amsterdã, Los 
Angeles, Beirute, entre outras cidades 
turísticas do mundo que conheço), o 
Walter Pantera (ex-goleiro do Pou-
são) e o renomado empresário Ciro 
Maglioni (sócio dos Supermercados 
Alvorada).

4 - Destaque para o aniversário do 
competente Diretor de Comunica-
ção da Prefeitura de Pouso Alegre, 
Carlos (conhecido como Carlão), co-
memorado no dia 24/1.

5 - Dia 29/1 é niver de Cícero Pregno-
latto, da TOTVS Serra do Mar, que na 
foto está ao lado de sua esposa.

6 - Destaque para o mega-empresário, 
CEO da CIMED, João Adib, que está 
ladeado pelo vereador Arlindo da 
Motta Paes, em decorrência da revi-
talização do Cristo redentor de Pouso 
Alegre, realizada por esta big-farma.

7 - Brindes dia 23/1 para o empre-
endedor Paulo Henrique de Paula 
(Paulinho da GMAD).

8 - O empresário pouso-alegrense 
Rogério Bertolucci aniversaria 15/1.

9 - Muitos brindes no dia 29/1para o 
empresário Sérgio Brito da Cacife 
Tintas e atuante diretor da ACIPA 
(Associação do Comércio e Indús-
tria de Pouso Alegre).

*** Merece Aplausos a solidariedade dos pouso-alegrenses em relação às famílias afetadas pelas enchentes em PA. Felizmente a Prefeitura/Câ-
mara de Pouso Alegre e entidades assistenciais, rapidamente, tomaram as providências necessárias para assisti-las.  Se você quer ajudar, sugiro: 
procure a Secretaria de Assistência Social do município de Pouso Alegre, para saber se precisam de ajuda e como ajudar.

7 8 9

2

54



15/01/2022 Edição 453 1ª Quinzena de Janeiro/2022Social &  Empreendedorismo

Colaboradores da HospitaLar realizaram Gincana que 
arrecadou mais de 3 mil litros de leite para doação

Aconteceu no mês de dezembro 
de 2021 a ação social que envolveu 
todos os colaboradores da Hospi-
talar - Soluções em Saúde, que 
tomou a iniciativa de uma ação so-
lidária na empresa. O objetivo era a 
arrecadação de litros de leite, com 
meta inicial de 200 litros para doar 
a um asilo da cidade.

Para surpresa de Direção da em-
presa, o resultado foi bem acima 
do esperado. Quase 3.500 litros 
de leite, o suficiente para um cô-
modo todo da empresa ficar cheio. 
Para que a campanha ficasse ain-
da mais disputada, foi criada uma 
competição entre as equipes dos 
colaboradores. Foram 15 dias de 

competição, que a cada dia era 
contabilizado os leites dos setores. 
O Diretor, Rudson Oliveira come-
morou o resultado surpreendente, 
que ajudou dois asilos da cidade.
Duas equipes se destacaram, a 
equipe SAD Rosa e a equipe CaFF, 
com uma competição até ao final. 
A equipe vencedora ganhou um 

rodízio de pizza.
O Diretor Rudson agradeceu a aju-
da de empresários e demais pesso-
as que contribuíram com os pedi-
dos feitos pelos colaboradores da 
empresa. “Nós trabalhamos a parte 
organizacional da empresa. Ajudar 
o próximo melhora a integração 
dentro da empresa”.

Além da ação promovida de arre-
dar leite, o diretor faz mensalmente 
distribuição de cestas básicas para 
instituições. 
A equipe vencedora foi o SAD 
Rosa, ficando em segundo lugar a 
equipe CaFF.

Fonte: Comunicação da Hospitalar

Foto de integrantes da Equipe SAD Rosa Foto de integrantes da Equipe CaFF

VIVEIRO DIEGO GRAMAS é destaque em produtos 
e serviços de jardinagem em Pouso Alegre e Região!

Foi uma grande satisfação contratar os ser-
viços e produtos de jardinagem da empresa 
pouso-alegrense Viveiro Diego Gramas. 
Isto porque eles possuem todo o know-how 
para orientar e indicar a melhor solução para 
seu jardim. Na foto, o sócio proprietário da 

empresa, Diego, e a diretora do Dias News, 
Luiza Dias, no jardim renovado da residên-
cia, no Fátima 2, em Pouso Alegre. Mais infor-
mações: Facebook: Viveiro Diego Gramas. 
Instagram: DiegoGramas. ZAP: (35) 9 9832-
6890.

Diego e a diretora do Dias 
News, Luiza Dias, no jardim 
renovado na residência da 

empresária.

MINERAÇÃO SÃO PAULO: a mais renomada empresa de 
mineração, caçambas de entulho e terraplanagem de PA.

Uma ótima indicação para quem precisa alu-
gar caçambas para entulho, comprar areia, 
terra, brita e derivados, ou executar serviços 
de terraplanagem, nivelamento, limpeza e 
aterro de terrenos é contratar a Mineração 
São Paulo, do querido casal de empresários, 

Colaboradores da Diego 
Gramas, retirando terra 

fornecida com caçambas da 
Mineração São Paulo

Paulo e Inês. “Sempre fomos muito bem aten-
didos pela marca”, revelam Italo e Luiza do 
Dias News, os quais precisaram realizar uma 
reforma no jardim de sua residência. Mais in-
formação: Facebook: Mineração São Paulo. 
Telefone: (35) 3421-3841.
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Supermercados Alvorada anuncia a construção de mais 
uma loja da rede, agora no bairro Santo Antônio em PA

A Rede de Supermercados Alvora-
da comemora seus 38 anos de histó-
ria anunciando expansões no Sul de 
Minas, onde adquiriu as 2 lojas do LM 
Supermercados situadas na cidade 
de Itajubá (sendo que nessa cidade a 

Rede Alvorada passa a contar com 5 lojas 
para atender os seus CLIENTES) e brevemen-
te, neste ano de 2022, inaugurará mais uma 
unidade na cidade de Pouso Alegre, no bair-
ro Santo Antônio e passará a ter 4 lojas na 
cidade de Pouso Alegre.

Com as novas aquisições, a Rede passa a con-
tar com 18 lojas, 1 Centro de Distribuição e 1 
Central de Panificação.
Com origem na cidade de Santa Rita do Sa-
pucaí e presente em Itajubá, Pouso Alegre, 
Borda da Mata, Machado, Alfenas, Varginha, 

Ouro Fino, sempre fazendo o melhor 
para você.
Rede de Supermercados Alvorada, 
Você conhece! Você confia!

Foto/Texto: Marketing do Alvorada.

Cursos na área da saúde serão destaque na FAI no ano de 2022

Em 2019, antes da pandemia, a FAI - Centro 
de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e 
Educação, buscando ampliar sua oferta de cur-
sos, encomendou uma pesquisa de mercado 
para conhecer a demanda e a realidade local e 
regional. Com esse mesmo objetivo, também 
foram realizadas, em São Paulo (SP), reuniões 
com uma empresa de consultoria especializa-
da em inteligência de mercado, que ratificou 
a demanda para cursos na área de saúde, es-
pecialmente enfermagem e psicologia, que 
estão entre as dez graduações mais procuradas 

atualmente.
Já tradicional na formação de profissionais da 
Saúde, a Fundação Educandário Santarritense 
possui um histórico de atuação na área através 
do CP1 - Colégio Tecnológico Delfim Morei-
ra, escola coirmã da FAI. Desde sua fundação o 
CP1 já formou 24 turmas do Curso Técnico em 
Enfermagem, disponibilizando aproximada-
mente 720 alunos ao mercado de trabalho. Os 
cursos de Enfermagem e Psicologia da FAI, 
bacharelados presenciais, buscam organizar 
suas demandas de vagas a partir do contexto 

social, educacional, político, econômico e de-
mográfico ao qual a Fundação está inserida, 
propondo uma oferta de ensino de qualidade, 
aliando prática e teoria. Um vasto campo de 
atuação para profissionais de saúde se descor-
tina para os próximos anos. Assim já indicava 
o mercado antes da pandemia. Agora, e com a 
pandemia, evidenciou-se ainda mais a necessi-
dade de enfermeiros nas unidades de saúde e 
de psicólogos para um trabalho de saúde men-
tal. Novos desafios representados por avanços 
tecnológicos, elevados custos dos serviços de 
saúde, perspectivas de novas patologias, do-
enças reemergentes e emergentes, o aumento 
das condições crônicas de saúde, condições de 
multimorbidades e o envelhecimento popula-
cional requerem um número cada vez maior 
de profissionais de saúde preparados para as-
segurar a qualidade da assistência da qual a 
sociedade brasileira necessita e tem direito.
A FAI já estabeleceu convênios com a Prefei-
tura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/Se-
cretaria de Saúde e com o Hospital Antônio 
Moreira da Costa, onde os alunos poderão co-
locar em prática todo aprendizado através de 
estágios.
De acordo com informações do Datasus, San-
ta Rita do Sapucaí tem oito PSF’s - Programa 
Saúde da Família, 1 Pacs - Programa de Agente 
Comunitário de Saúde, 1 centro de saúde, 1 
unidade materno infantil, 1 Caps – Centro de 
Atenção Psicossocial, duas equipes de aten-

dimento pré-hospitalar, 1 equipe de serviço 
de atenção domiciliar, 35 unidades de apoio 
e diagnóstico e terapêutica, 1 hospital geral, 
entre outras unidades de saúde públicas e 
privadas.  Além do município de Santa Rita, há 
um vasto campo de atuação na região como 
o Hospital e Clínica Santa Paula, Hospital 
Renascentista, Hospital das Clínicas Sa-
muel Libânio, os novos hospitais que serão 
construídos em Pouso Alegre (oncológico e da 
Unimed), PSF’s, UBS, Santa Casa, pronto aten-
dimento, Apaes dos municípios de Pedralva, 
Natércia, Heliodora, São José do Alegre, Ca-
choeira de Minas, Conceição dos Ouros, São 
Sebastião da Bela Vista, Pouso Alegre, Itajubá, 
entre outras cidades vizinhas.
Os cursos foram desenhados e organizados 
em unidades curriculares de formação básica 
e específica, privilegiando, em seu currículo, 
as atividades práticas, e tendo como foco a 
formação de profissionais com ampla visão 
de sua área de conhecimento, éticos, críticos, 
empreendedores, atualizados e socialmente 
responsáveis, capazes de contribuir significa-
tivamente para o atendimento às demandas 
de saúde não só em Santa Rita e região, mas 
também no estado de Minas Gerais e no Brasil.
Uma informação relevante para a área da en-
fermagem é que o Senado aprovou no mês de 
novembro de 2021, o piso salarial nacional 
para a profissão, estabelecendo o valor míni-
mo de R$ 4.750.
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Dois aninhos do
Olá pessoal, meu nome é Tody, 
nome que minha mãe, Luiza 
Dias, me deu, no exato momen-
to que ela e meu pai, Italo Bar-
cellos, me resgataram do aban-
dono no dia 24/12/2019. Eles 
falam que eu sou um presente 
de Natal que Deus os deu para 
enfrentarem estes anos de Pan-
demia, mas é uma verdade recí-
proca, pois conforme o tio Dr. Zé 
Roberto falou: “99% dos filhotes 
perdidos na rua não sobrevivem”. 
Meu nome tem tudo a ver comi-
go, pois sou cheio de “energia que 
dá gosto”. Lembra a fala de: “co-
migo ninguém Tody”, da minha 
dinda Renata Pereira (fada ma-
drinha que me cuidou juntamente 
com seu esposo Francisco, além 
do tio Bill Golveia, (responsável 
por brincar comigo, nos meus pri-
meiros dias aqui em casa). Desta 
forma, coleciono inúmeros codi-
nomes carinhosos (Todynho, Di-
nho, Didi, Di, Dídhiu, Ditinho, 
Perigoso, Ferinha, Jubinha, e o 
último, que me caiu muito bem, 
Marrentinho dado pela Jenifer 
e a Jack da Cia do Hamburger). 
Reconheço que sou peralta, mas 
com apenas dois anos, queriam 
o quê? Que eu me comportasse 
como um monge budista? Meus 
pais fazem um grande esforço 
para todos os dias me levar para 
passear (faça chuva ou sol), o 
que me faz gastar energia e fazer 

Tody
muitos amigos. Por isto, meu “pe-
dido” de aniversário, comemora-
do no dia 24/12, foi realizar uma 
festa “virtual” (tá na moda né). Aí, 
em nossas caminhadas tiramos 
fotos da galera que tivemos sorte 
de encontrar. Infelizmente, falta-
ram vários, entre eles: a Antônia 
do Fátima 2 (minha primeira 
paquera); a Chica e o Bob do 
Diego; a Mel do Vinícius Chagas; 
o Neguinho da Jane; o Bud; a 
Béka (das irmãs Olívia e Helô); a 
Maia da Mônica; a Pégue (da Cris 
Loyola); o Start (mini Coli) e seu 
irmão que chamo de “Pititico”; a 
Preguiça e o Negão (do Mauri, 
guardião da Av.  Tuany); o “Café 
com Leite” que é um meio labra-
dor trapalhão que, às vezes, anda 
solto (o que não é legal!); a pode-
rosa Babalu (da Regina) e a tur-
ma do Leleko (da Cleuza); a Mel 
(da família Kallás); a Nina (que 
neste período infelizmente fale-
ceu mas já chegou o Pipoca)... 
enfim, tem outros cãezinhos que 
não mencionei, mas que estão 
guardados dentro de meu faro 
fino. Conforme o filósofo Arthur 
Schopenhauer falou: “o amor 
pelos animais está intimamente 
associado à bondade de caráter, 
e podemos dizer com segurança, 
que aqueles que são cruéis aos 
animais não podem ser bons ho-
mens”, desta forma, pediria que 
se for possível, sempre que deci-

Conheça minha história e 
parte dos meus amiguinhos!

dir comprar um animal, opte por 
adotar os abandonados. Há cen-
tenas esperando por tutores nas 
ONGs da Região. Também, não 
tenha um cão se sua vida não 
está estabilizada minimamente, 
pois nós precisamos de espaço, 
ração, medicamentos, veterinário 
e, principalmente, tempo, aten-
ção e carinho. Não é só quem 
precisa de terapia que um cão 
melhora a vida. Nós fazemos as 
pessoas ditas “normais” ficarem 
mais atentas e ao mesmo tempo 
desestressadas e desapegadas 
da matéria que a vida moderna 
impõe. Afinal, não precisamos de 
muita coisa para ser feliz (somos 
uma espécie de Estoicos pré-his-
tóricos mongois). Fazemos um 
adulto voltar a ser criança e uma 
criança, ao ter que nos cuidar, 
aprende a ter responsabilida-
de necessária para ser um bom 
adulto. Um filme que gostei mui-
to, que retrata tudo isto, foi “Meu 
amigo Enzo” (Fox Films), indi-
cado pelo Reginaldo Santos da 
D2. Assista! Se você não se emo-
cionar, sugiro que marque uma 
consulta com o médico psiquia-
tra Dr. Munir Jacob. Para finali-
zar, agradeço a sua atenção de 
querer saber de minha história e 
desejo, sinceramente, um ano de 
superação! Para me contatar, cur-
ta a página do Facebook: Dias 
News e deixe seu comentário!

Niver do Tody

Tíla e Janaina 
(Jana para 

os amigos). A 
Tíla é minha 
namorada e 
sempre que 
meus pais 

podem, e o 
tempo ajuda, 
eles a pegam 
para passear 
conosco no 

Fátima 1. Essa 
nega não é 

linda gente!? 
Olha o olhão de 

odalisca dela!Tíla

Italo Barcellos/  
Luiza Dias e o 

aniversariante, Tody!
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O tio Dr. José Roberto, proprietário 
da AMICÃO, foi o veterinário que 
me socorreu quando fui resgatado. 
É um cara muito bacana e a gente 
vê que ele realmente gosta do 
que faz (embora ele sempre me dá 
umas cutucadas quando vou lá)!.

Minha dinda Renata Pereira e seu 
esposo, Prof. Francisco, ajudaram 
meus pais a me criar no início. Eles 
são lindos e gostam muito de ani-
mais (especialmente gatos), lembro 
dos carinhos dela até hoje. Ah, e o 
casal Dindos estão grávidos! 

O tio Dr. Pablo, tem uma loja que 
para mim, parece aquele filme 
“Fábrica de Chocolate”, mas o nome 
é PA Pet Center, que além de Pet 
Shop é uma clínica veterinária e 
farmácia completa (veja abaixo).

A Kíra, seus filhotes e o 
querido Inácio (irmão da 
Chiara, filho da estilista 

Cris Lopes e do Leandro). 

O Fredo 
(Fredoca para 

os íntimos) é 
um dos meus 

melhores 
amigos. Com 

ele treino 
artes marciais 

caninas. Na 
foto ele, o Dr. 

Benedito, 
sua esposa 

Adriana (que 
está grávida) e 
a querida dona 

Marilda.

O Elton e a Bia são primos de meus pais, por consequência o 
Pirata e o Fidel são meus primos. Tenho uma rixinha com eles.  

O Fidel e um baixinho nervosinho e o Pirata quieto e sorrateiro!

A Túli é uma 
delicada 
princesa, 

também não 
poderia ser 

diferente, ela 
é filha da Sra. 

Deise e Sr. 
José, lordes 
do Fátima 1 
(a casa deles 

parece aquelas 
residências 
Vitoriana 
do sul da 

Inglaterra).

O Bóris é 
novo no 
bairro e 

é filho do 
Carlos. 

Acho que 
ele dá 
Toddy 
para o 
Bóris 

todo dia, 
pois ele 

dobra de 
tamanho 

toda a 
semana!

Fredo Túli

Bóris

Fidel
Pirata

Kíra

As minhas 
lindas primas, 
Coca e Xuxa 
(maiores) e 
meu primo 

“saraiva”, 
Pingo (bravo 

como todo 
baixinho), são 
a felicidade, 
diversão e 

companhia 
de meus tios, 
Adriana Dias 
e Alejandro 

Pinilla.Coca Xuxa

Pingo

Nina

Pretinha
Tufão

Dr. José 
Geraldo e 

Maryane (que 
está grávida)

tem o trio mais 
agitado do 

Fátima 1. São 
uma belezinha: 
Nina, Pretinha 

e Tutu.
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MÉTHODOS LABORATÓRIO

Qualidade e segurança perto de você!

26 unidades distribuídas no Sul de Minas.
35 anos de excelentes serviços prestados.


