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Câmara de Vereadores de Pouso Alegre 
concede a INSÍGNIA TIRADENTES
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formando condutores 
com profissionalismo 

e dedicação. 

INVICTA COMEMORA 70 ANOS
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Destaque para Rafael Simões, Cel. Dimas (prefeito de Pouso Alegre), Miguel 
Silva (diretor geral da Invicta) e Dr. Paulo (deputado estadual de Pouso Alegre)

Renata Joia, 
Dep. Dr. Paulo 

(homenageado) 
e reverendo 

Dionísio

            Autoescola    

SAPUCAÍ

Há 49 
ANOS

Conquiste o prazer de sua Liberdade!

 55 (35) 3422-8462
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Fazer o 
Bem Faz 
Bem

* Luiza Dias (mãe) é pessoa do bem, sua 
vida é exemplo de dedicação ao trabalho e 

fraternidade às pessoas e aos animais.

Luiza Dias
(Mãe)*

Maio Solidário 
da Dalmóbile

 
Recebi com alegria a informação que meu 
amigo Welington Silva, sócio proprietá-
rio, juntamente com sua esposa, Silvana 
Araújo, proprietários da loja da Dalmóbile 
Ambientes Planejados de Pouso Alegre, 
juntamente com a Karech, Acipa Mulher, 
Aiqfome e OAB Pouso Alegre estão ini-
ciando mais uma campanha de solidarie-
dade para ajudar a aquecer o inverno de 
quem mais precisa. O MAIO SOLIDÁRIO 
visa arrecadar agasalhos e cobertores que 
serão repassados para instituições de apoio 
da nossa cidade. A campanha terá  seu  en-
cerramento dia 1º de junho, quando serão 
feitas as entregas para as instituições. Ajude  
a aquecer novas histórias e fazer o inverno 
de muitas pessoas mais felizes.

Governo de Minas lança 
sistema estadual de 

identificação de animais 
domésticos

 
Todo mundo sabe que adoro os bichos 
principalmente cães. Minha filha Luizinha 
me falou desta ótima notícia do governa-
dor Zema: 
“O governo de Minas lançou o 1º primeiro 
banco de dados público do Brasil desen-
volvido por um governo estadual para 
controle e monitoramento de espécies da 
fauna doméstica. O novo sistema permite 
que municípios, entidades protetoras, clínicas 
veterinárias e unidades móveis de esterili-
zação registrem gratuitamente os dados 
de animais domésticos (cães e gatos), bem 
como de seus cuidadores, sejam eles tutores 
(pessoa física) ou instituições de proteção 
animal. As informações estarão disponíveis 
a qualquer cidadão, por meio de consulta 
pública. Auxiliarão municípios, governo e en-
tidades para promover melhorias na relação 
homem-animal-ambiente”.

Acesse o link abaixo para conhecer mais:
http://www.meioambiente.mg.gov.br

Foi uma prazerosa surpresa testemunhar 
de perto o profissionalismo, dedicação e 
humanização do trabalho acolhedor da 
renomada clínica Oral Unic Implantes, 
cuja unidade em Pouso Alegre pertence 
ao casal de empresários Christian Luft e 
Doutora Ariane Scortegagna (ambos 

Capa
DESTAQUE

deORAL UNIC

gaúchos). Produzimos a foto com a 
senhora Maria Aparecida Lopes Barro-
so, que teve sua autoestima resgatada, 
graças ao trabalho profissional de toda a 
equipe da clínica, cuja liderança técnica 
é da Dra. Ariane e administrativa de 
Christian.

ANO XX - N° 460 - 23/04/2022

D
is

tr
ib

ui
çã

o 
G

RA
TU

IT
A

 e
 D

IR
IG

ID
A

, p
ar

a 
fo

rm
ad

or
es

 d
e 

op
in

iã
o + 55 (35) 3422-8462

+ 55 (35) 9 9105-3035
www.diasnews.com.br

Facebook.com/DiasNews

diasnews@diasnews.com.br 

Youtube.com/TVDiasNews

Diretores: Luiza Dias e Italo Barcellos

2ª Quinzena de Abril/2022

Páginas 4/5

Conheça o tradicional escritório de 

advocacia Delfino Siega & Fernandes
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Presente emtoda região.
Cordislândia(35) 3244 1299Rua Henrique Araujo, 51Pouso Alegre(35) 3449 4800Rodovia JK / BR 459, Km 103

São Gonçalo do Sapucaí

(35) 3241 1427Rua Cel. Pedro Machado, 75

A ORAL UNIC PODE MUDAR SUA VIDA!

Doutora Ariane Scortegagna 
(responsável técnica 
CRO/MG 57.550)

ACG e Prefeitura de PA firmam parceria 

para expansão, o que gerará mais empregos
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Diretor da ACG e o Cel. Dimas, prefeito de Pouso Alegre

Fernando, Lucas, Paulo, Luiz Maurício, José Walter e Rodrigo.

Foco no
Direito
Empresarial

Kênia Cristina da Costa - OAB/MG nº 
203.275 - e-mail: kenia@kleberdantas.adv.br

Kênia Cristina 
da Costa *

Principais Direitos do 
Consumidor Imobiliário

 
A relação de consumo é formada por um 
consumidor e um fornecedor (de produto 
ou serviço). O Código de Defesa do Consu-
midor só será aplicado na compra e venda 
de imóvel quando o fornecedor/vendedor 
se tratar de construtora, incorporadora ou 
empresa ligada diretamente à construção 
de imóvel para venda.  
Assim, quando uma pessoa física vende um 
imóvel que era seu e outra pessoa/empresa 
o compra, a relação jurídica neste caso será 
regida pelo Código Civil e não pelo CDC.  
Dessa forma, quais são os direitos básicos 
do consumidor imobiliário?  
Estes direitos não são só aplicados ao consu-
midor imobiliário, mas a qualquer consumi-
dor, contudo, listamos os mais aplicados ao 
direito imobiliário (art. 6º do CDC):
1) Informação adequada e clara, inclusive 
quanto ao preço, formas de pagamento, 
metragem, prazo da obra (inc. III);  
2) Proteção contra métodos comerciais des-
leais e contra cláusulas abusivas, incluindo 
publicidade abusiva e enganosa, vendas 
casadas etc. (inc. IV);
3) Modificação de cláusulas que estabe-
leçam prestações desproporcionais, bem 
como a sua revisão (inc. V), no caso de as 
prestações se tornarem excessivamente 
onerosas, sendo levada em consideração 
sua realidade financeira.  
4) A reparação por danos morais e patrimo-
niais individuais (inc. VI);
5) Inversão do ônus da prova, diante do fato 
de que o comprador é a parte hipossufi-
ciente da relação, incumbindo à vendedora 
provar os fatos alegados pelo comprador 
(inc. VIII).
É sempre importante na hora de fazer a 
compra de um imóvel que o consumidor 
esteja atento aos seus direitos e leia as 
cláusulas do contrato, pois as construtoras/
incorporadoras podem não expor com 
clareza os direitos e obrigações previstas, 
causando, assim, prejuízo ao consumidor.
Por isso, destaca-se a importância dos ser-
viços advocatícios durante o procedimento 
de compra e venda de imóveis, para que o 
contrato seja redigido de forma equilibrada 
e, assim, proteja ambas as partes.
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Presente nos lares brasileiros há 70 Anos, sendo 36 destes em 
Pouso Alegre, a marca Invicta é sinônimo de tradição, tendência 
e qualidade.
Desde sua fundação, em 1952, a Invicta desenvolve produtos que 
preservam os melhores sabores e aromas na temperatura ideal.

Ronaldo Tognarelli - Fiscal SEFAZ Pouso Alegre; Carlos Eduardo 
Lima Ferreira - Delegado Fiscal SEFAZ Pouso Alegre; Lucas Freire 
Silva Fonseca - Gerente Investminas; Hamilton Magalhães - Con-

troler do município de Pouso Alegre; Lélis - Polícia Civil; Paulo Mi-
randa - Diretor Comercial Invicta; Paulo César Figueiredo Pereira 

- Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pouso Alegre; 
Rafael Simões - ex-prefeito de Pouso Alegre; Cel. Dimas - Prefeito 

de Pouso Alegre; Miguel Silva - Diretor Geral da Invicta; Miguel 
Arcanjo - Eletricista colaborador mais antigo da Invicta; Dr. Paulo 
- Deputado Estadual; Luiz Gustavo Gianini - Diretor de Operações 
Invicta; Adriano Carvalho - Diretor Investminas; Ten. Cel. Juliano 
Santana da Polícia Militar; Hélio Lopes Machado - Presidente do 

STIRPA; Silvio dos Reis - Vice-presidente da ACIPA; Jaqueline - 
Superintendente de Lazer do Município de Pouso Alegre; 

Filipe Vargas - Presidente da CDL de Pouso Alegre.
 
Mais de 1500 colaboradores diretos e indiretos tornam a Invicta 
uma importante colaboradora do desenvolvimento regional, além 
de geradora de centenas de empregos indiretos e com dezenas 
de representantes em todo o país, sua força de vendas faz chegar 
produtos a todos os cantos do Brasil. 
 
A Invicta exporta com orgulho e com maturidade para mais de 55 
países, o que certamente a torna uma empresa de classe mundial.
 
É dessa maneira que se coloca próxima das principais tendências 
do setor, sempre com novos produtos que atendem às expectati-

vas dos consumidores no Brasil e no exterior.
O reconhecimento de toda essa história de trabalho e empenho 
surge no fato de ser uma marca TOP OF MIND no segmento de 
garrafas térmicas. Ser sinônimo de produtos de conservação tér-
mica é uma grande honra.

70 Anos
 
Essas sete décadas têm um significado muito especial para a In-
victa.  Apesar de já atuar há bastante tempo no mercado de uti-
lidades domésticas, o sentimento é de que ainda há muito mais 
pela frente.
 

Colaboradores Aposentados homenageados  
no evento comemorativo.

Agora, vivem um tempo de renovação e incansável busca por 
inovação. Querem continuar contando a sua história e ao mesmo 
tempo lembrar que um futuro incrível os aguarda.

Tem em mãos a forte marca Invicta com 70 anos de mercado, 
duas outras marcas de classe mundial e liderança global em cam-
ping & beverage (que são as marcas Coleman & Contigo), um por-
tfolio de produtos que procura estar a frente de seu tempo e que 
assume papel de formador de opinião no mercado de térmicos, 
um canal de distribuição cada vez mais fortalecido, o respeito e 
admiração, de seus clientes e consumidores, uma força de vendas 
por todo território nacional e exterior e, sobretudo, colaboradores 
que encaram compromissos de maneira muito séria e profissional.

A marca Invicta faz parte do grupo Newell Brands, empresa lí-
der global de bens de consumo, com um forte portfólio de mais 

de 100 marcas conhecidas. Atua em quatro segmentos, dentre 
eles o Outdoor & Recreation, com as marcas: Invicta, Coleman e 
Contigo. Suas marcas auxiliam os consumidores onde eles vivem, 
aprendem, trabalham e se divertem.

Parabéns a esta jovem senhora de 70 anos. Que venham... 80 anos!

INVICTA CELEBRA 70 ANOS

Miguel 
Silva, 

Diretor 
Geral da 

Invicta
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Hospitalar marca presença na abertura da 
23ª Semana da Enfermagem do Coren-MG

A Hospitalar Soluções em Saúde, cujo diretor e CEO é o 
enfermeiro Rudson Oliveira, marcou presença na abertura 
oficial da 23ª Semana da Enfermagem do Coren-MG, reali-
zada no Hotel Marques Plaza. O evento foi muito prestigia-
do. Além do presidente do Coren-MG, Bruno Farias, estive-
ram presentes o prefeito Cel. Dimas, do deputado estadual 
de Pouso Alegre e região Dr. Paulo e o ex-prefeito Rafael 
Simões, contou com uma plateia de cerca de 600 pessoas, 
entre: enfermeiros, técnicos, auxiliares, alunos, professores 
e profissionais da saúde, que tive a oportunidade de ouvir 
autoridades, especialistas e renomados palestrantes sobre 
suas experiências e conhecimento relevantes para a área da 
saúde. Dentre as principais falas destacamos a do ex-prefeito 
Rafael Simões, dada sua experiência quando foi presidente 
da FUVS e prefeito de Pouso Alegre, momentos nos quais 

valorizou muito essa categoria. Para Rudson Oliveira (Rud-
son da Hospitalar), que também é conselheiro do Coren
-MG, “vivi [no evento] um dos momentos mais marcantes de 
minha vida profissional! Que gratificante foi presenciar mais de 
600 pessoas no auditório do Hotel Marques Plaza... que hon-
ra foi poder receber nosso prefeito de honra Rafael Simões, o 
prefeito de Pouso Alegre Cel. Dimas e o deputado estadual Dr. 
Paulo.  ... gratidão ao presidente do Coren-MG, Bruno Farias e a 
tesoureira Flávia. Agradeço as instituições de ensino Univás, na 
pessoa da professora Maria Teresa; Endex, na pessoa da direto-
ra professora Maria José Cunha de Almeida; Colégio Objetivo e 
FAI, que marcaram presença e representaram com louvor nos-
sa classe da Enfermagem...”, declarou o empresário.

Fotos: Divulgação nas Redes Sociais/ASCOM Hospitalar

Destaque para a fala 
do CEO da Hospitar 

Soluções em Saúde, uma 
das maiores empresas de 

homecare de Minas Gerais

Foi fundamental a 
presença e fala do atual 

prefeito de Pouso Alegre, 
o dinâmico coronel Dimas 

da Fonseca

O sempre presente 
deputado estadual Dr. 

Paulo falou das políticas 
públicas que participa em 

benefício a saúde

O ex-prefeito de Pouso 
Alegre Rafael Simões, e 

seu testemunhal sobre sua 
experiência ímpar na 

área de saúde pública.

A abertura da 23ª Semana da Enfermagem foi muito 
prestigiada no Marques Plaza Hotel em Pouso Alegre

Bruno Farias (Pres. Coren-MG), dep. Dr. Paulo, Rafael 
Simões, cel. Dimas e Rudson Oliveira (Hospitalar)

O palestrante Vanderson, Rudson Oliveira, dep. Dr. 
Paulo, Rafael Simões e cel. Dimas (prefeito de P. Alegre)

Rudson Oliveira (CEO da Hospitalar) e sua competente 
gerente de Comunicação e Marketing, Hellen Faria. Equipe da Hospitalar Soluções em Saúde Equipe da Hospitalar Soluções em Saúde
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Depois de um período con-
turbado de pandemia, a 
rotina começa a voltar ao 
normal e os alunos come-
çam a retomar seu processo 
de habilitação. 
Esse ano a Autoescola Sa-
pucaí comemora 49 anos e 
ao longo do tempo são mui-
tas as histórias de alunos 
que aprenderam a dirigir 
e conquistaram a CNH na 
Sapucaí.
A CNH representa a liberda-
de de ir e vir, porém o maior 
diferencial que a autoescola 
entrega não é sobre apren-
der as regras de trânsito e 
aprender a dirigir. Vai muito 
além disso. Contribuir na 
formação do cidadão para 
um trânsito mais cordial e 
seguro, onde os conduto-
res respeitem o pedestre e 
tenham consciência de suas 
responsabilidades, é o mais 
importante. 
“Esse mês de maio iniciamos 
nossa trajetória rumo ao 
meio século de fundação, 
que comemoraremos em 
2023. Aproveitamos para 
deixar nosso agradecimento 
aos alunos que confiaram 
em nosso trabalho e deseja-
mos que as gerações futuras 
tenham um trânsito melhor 
e mais seguro”, declarou a 
direção da empresa.
“Conquiste o prazer de sua 
Liberdade!”, este é o lema 
que conduz a Sapucaí rumo 
aos seus 50 anos!

As mulheres possuem posição 
de destaque na Autoescola 
Sapucaí, tanto em funções 
de liderança e administração, 
quanto no ensino.

Você também 
pode conquistar 
sua LIBERDADE!

             Autoescola     

SAPUCAÍ
Rumo aos 50 ANOS !

Da recepção as 
salas de aulas, 
a Autoescola 
Sapucaí possui 
tradição de 
bem atender 
e a escola 
oferece toda a 
infra estrutura 
nas salas de 
aula.

Confira as três unidades da Autoescola Sapucaí em Pouso Alegre

Parte da equipe das unidades da Autoescola Sapucaí



Luiza 
Dias

Saímos da Caverna

Desde de o início da pandemia, eu o 
Italo, não viajamos nem para ir até 
cidades vizinhas de Pouso Alegre. 
No entanto, na semana passada, por 
força da necessidade pessoal e prin-
cipalmente reciclagens profissionais, 
fomos a capatal paulista para: reu-
niões, compra de equipamentos e 
reciclagem profissional e para com-
pras pessoais. Foi uma experiência 
muito boa, levando em consideração 
a hospitalidade daquele povo (que 
é “o mundo todo”, como diz Caeta-
no). O Italo tá todo eufórico com as 
novidades de equipamentos e ainda 
comprou uma tonelada de mais livros 
(alguns no Sebo do Messias, maior e 
mais antigo do Brasil). Desta forma, re-
comendo: VIAJE! Seja para descansar, 
para passeio cultural, ou negócios, 
vale muito pena. Nós voltamos reno-
vados.

Feira das Nações 
de Pouso Alegre

Que maravilha! Depois de achar que 
não ia ser realizada este ano, nova-
mente, fiquei sabendo pelos meus 
amigos maçõns que haverá sim, a 
Feira das Nações de Pouso Alegre. 
Um evento beneficente tradicional 
que mistura três coisas que amo: co-
mer/beber, encontrar amigos e fazer 
o bem! O evento será realizado em 
outubro/2022. 

“Se liberdade significa alguma coisa, ela significa o direito de dizer às pessoas aquilo que elas não querem escutar”. (George Orwell). Nas 
famílias, sociedade e agora, na política, a maioria das pessoas tendem a fugir da verdade. A atual polarização política é benéfica para o bem 
da democracia, que urge pelo debate e o contraditório, à medida que ele nos leva à verdade e a construção de algo positivo e perene.

Venho a público 
agradecer ao Dr. 

Luiz Roberto 
do Nascimento 

referente ao meu 
pedido pessoal 

para o atendimen-
to diferenciado 

dispensado por ele 
e sua equipe à mi-
nha querida mãe 
Maria Luiza Dias 
da Silva, em fun-
ção de um exame 

importante que ela 
realizou na Gas-

troclínica. Graças 
a Deus, o diagnós-

tico foi positivo. 
Parabéns para ele, 
sua equipe, esposa 

Lucete (foto) e 
seus familiares, 

que fazem parte 
desta renomada 
Clínica. Zelo pelo 
bem estar e qua-
lidade de vida da 

minha mãe e peço 
a Deus que sempre 

a proporcione a 
vida digna que 
tanto merece!

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Felicidades para o empresário 
Renato Oliveira, que 
aniversaria dia 28/5

Parabéns para o Bira da 
tradicional RR Joias, que 
comemora niver dia 28/5

Brindes dia 22/5 para o 
querido Bill, um excelente 
profissional e nosso amigo!

Dia 18/5 é niver da querida 
Sabrina, que na foto está ao 

lado do esposo Marcelo.

Gostaria de parabenizar a Inês, o Paulo e todos os seus colaboradores  
da Mineração São Paulo pelos 41 anos da empresa comemorados agora 
em maio.A excelência do atendimento é a marca registrada da empresa!

Em BH, o ver. IgorTavares (PSDB), Presidente da Escola do Legislativo 
de Pouso Alegre, participa de evento de lançamento do Parlamento 

Jovem de Minas que debaterá sobre saúde mental do jovem.
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LEGENDAS
1 - Destaque para o professor 
Dr. Leonardo da FDSM, que 
aniversaria dia 30/5 e na foto 
está ao lado de Rafael Simões, 
seu grande amigo,  praticamente 
um irmão.

2 - Juliane Carroza está arrasan-
do com a Cozinha na Casa, que 
além de oferecer diariamente 
comida saudável, também está 
oferecendo serviços de buffet 
para eventos especiais: jantares, 
almoços, coqueteis, cafés, brun-
chs, entre outros, (veja bela foto).

3 - O casal Augusto e Luciene 
está guardado em meu coração! 
Brindes para ela que aniversaria 
29/5.

4 - Marciel e Marilda Ribeiro do 
Vale. Brindes dia 29/5 para ela, 
que na foto está toda elegante. 

5 - Muitos brindes para o mega-
empresário Paulo Marques, que 
aniversaria dia 29/5. Já trabalhei 
para ele e família, e uma das 
coisas que mais aprendi com ele 
é ser diligente nas ações.

5 - Dra. Ana Paula Leal e seu es-
poso o empresário do agronegó-
cio João Leal. Ele que aniversaria 
dia 29/5.

7 - O talentoso decorador e paisa-
gista Mário Mariano aniversaria 
dia 16/5.

8 - Brindes para o querido Dr. 
Carlos Laraia, que aniversaria 
dia 28/5.

9 - O brilhante chef Junior Pires, 
sócio proprietário do Dona Dirce 
Comidaria e Dona Angelina, 
aniversaria dia 31/5.

*** Merece muitos aplausos a INVICTA (indústria pouso-alegrense de utilidades domésticas - principalmente garrafas térmicas) que este mês comemorou 
70 anos de fundação (veja página 3 desta edição e destaque de chamada de capa para o evento que a empresa promoveu para comemorar a data). É uma sa-
tisfação ser parceiro/amigo desta empresa, cujo sucesso atual se deve principalmente pelo pragmatismo, dentre outras virtudes, de seu atual diretor geral, 
Miguel Silva, além de uma equipe alinhada com os propósitos e cultura organizacional da multinacional Newell Co., controladora da fábrica no Brasil. 

7 8

2

54

9
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Câmara de Vereadores de Pouso Alegre 
concede título Insígnia Tiradentes

A Câmara de Vereadores de Pouso 
Alegre entregou título de Insígnia Tira-
dentes para dezessete personalidades 
de Pouso Alegre em evento realizado no 
dia 28 de abril, sendo esta uma das mais 
importantes sessões especiais realizadas 
pelo Poder Legislativo.
Realizada desde o ano de 1998, a soleni-
dade outorga o título para personalida-
des de destaque, que com o seu trabalho 
contribuíram para o desenvolvimento do 
município. 

Na Sessão foram agraciados: 

Júlio Cesar Tavares;
Luiz Fernando Alves;
Loja Maçônica Fraternidade Sul Mineira;

Destaque para o empresário homenage-
ado, Silvio dos Reis (Grupo Celinho)

Ao lado da esposa Renata e do reverendo 
Dionísio, Dep. Dr. Paulo foi homenageado Fo
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Reverendo Dionísio (presidente da 
Câmara de Vereadores de Pouso Alegre)

Presença de Rafael Simões (ex-prefeito) 
e o prefeito de P. Alegre, cel. Dimas

Sílvio dos Reis;
Francisco Mottozo Sobrinho;
Camilo Gonçalves Ribeiro;
Rinaldo Lima de Oliveira;
Laurete da Conceição Brianezi;
Paulo Takashi;
Sandra Maria Garcia de Aquino;
Frederico Coutinho de Souza Dias;
Neilo Delfino Machado;
André Rezende;
Márcia de Souza Camargo;
Deputado Estadual Dr. Paulo Valdir;
Padre Celso Antônio Lélis;
Diogo Dayanne Correa.

Matéria baseada em texto da ASCOM 
da Câmara de Vereadores de P. Alegre.

O querido Padre Celso recebeu justa 
homenagem com o título Insígnia 

Tiradentes do vereador Arlindo
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Presidente da Câmara 
acompanha obra de 

pavimentação no 
bairro Chaves

Esta semana, o presidente da Câmara de 
Vereadores do Município de Pouso Ale-
gre, vereador Reverendo Dionísio, esteve 
no bairro Chaves, na zona rural do municí-
pio. O motivo da visita foi para acompanhar 
as obras de pavimentação que ocorrem na 
região. Antes da pavimentação, o local já 
recebeu obra pluvial e sub base. Ao todo, 
serão 4 km de estradas pavimentadas.

Reverendo 
Dionísio, 

presidente 
da Câmara 

Municipal de 
Pouso Alegre

O neurocirurgião Sávio Reis realiza 
procedimento inédito em paciente de 
78 anos que sofria de hérnia de disco

 Foi com muita satisfação que tive-
mos acesso a uma ótima notícia publicada 
no site do HCSL - Hospital das Clínicas Sa-
muel Libânio (www.hcsl.edu.br). O talento-
so e renomado médico neurocirurgião Sá-
vio Reis (filho de Silvio dos Reis, sócio do 
Grupo Celinho, e Inês dos Reis) realizou 
uma endoscopia de coluna em uma pacien-
te de 78 anos, que sofria com uma hérnia de 
disco. Dr. Sávio, juntamente com a equipe 
e estrutura do HCSL, utilizou procedimento 
inédito decorrente da evolução tecnológica 
desta delicada área da medicina. Uma téc-
nica minimamente invasiva, realizada com 
um corte menor, muito menos agressiva 
para o paciente. Dr. Sávio argumentou na 
reportagem realizada para o site do Hospi-
tal, que a recuperação é bem mais rápida, 
sem necessidade de internação, sendo os 
riscos para o paciente muito menores: “para 
se ter uma ideia, nossa paciente foi para casa 
no mesmo dia que realizamos a endoscopia”, 
relatou o médico.
 Dr. Sávio é mais um egresso de 
sucesso profissional da Universidade do 
Vale do Sapucaí (Univás). Ele especiali-
zou-se nesta nova técnica em São Paulo e 
a trouxe para o HCSL o procedimento. Dr.
Sávio fala que a infraestrutura e equipe téc-
nica auxiliar do Hospital atende muito bem 
procedimentos de alta tecnologia, falando 
que “foram necessários materiais de vídeo e 
as pinças especiais usadas neste tipo de pro-
cedimento. Trabalhei juntamente com um 
cirurgião auxiliar, um instrumentador e pro-
fissionais de enfermagem”. Prova que temos 
próximos de nós uma instituição de ponta 
no que se refere aos cuidados com a saúde 
de nossa população local.

 
Fotos e fonte de informação:
www.hcsl.edu.br

Dr. Sávio Reis, 
neurocirurgião 

do HCSL
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A Prefeitura de Pouso Alegre deu início às 
obras de pavimentação da estrada que liga o 
Distrito de São José do Pantano até o Bair-
ro Pantano dos Rosas, em Estiva, no total 
serão 3,2 km de asfalto.
“Nós temos muitas pessoas que transitam en-
tre os dois municípios, principalmente os pro-
dutores rurais, e com uma infraestrutura mais 
adequada, a partir da reforma completa e as-
faltamento da região, esse trajeto ficará mais 
tranquilo e seguro. Estamos levando Pouso Ale-
gre para mais perto da população e buscando, 
com essas obras, levar mais qualidade de vida 
para todos”, destaca o Prefeito, Cel. Dimas.
Já a estrada do Cristal, serão pavimentados 
5 km que estão em fase final de preparação 
do solo e alargamento. A obra irá acontecer 

Estrada que liga o Distrito do Pantano 
até a divisa com Estiva e Estrada do 

Cristal recebem obras de pavimentação 

em etapas, como realizado na estrada do 
Pantano e Maçaranduba.
O Secretário de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Joel, destacou a importân-
cia dessas obras. “O homem do campo merece 
essa valorização e essas obras vão melhorar o 
escoamento dos produtos agrícola e a qualida-
de de vida de muitas famílias”, avaliou.
Além das duas obras, as estradas do Polvilho, 
Cabritas e estrada que liga o Distrito do Pan-
tano ao Distrito do Sertãozinho, em Borda 
da Mata, também estão no planejamento da 
Prefeitura para serem revitalizadas. Ao todo 
mais de 10 km de estradas serão asfaltadas.

Fonte e Fotos: 
ASCOM Prefeitura de Pouso Alegre

Juntos Salvamos Vidas: Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre inicia ações 

da campanha do Maio Amarelo

A Prefeitura por meio da Secretaria de 
Trânsito e Transporte, deu início  dia 2/5 a 7ª 
edição da campanha de conscientização do 
Maio Amarelo, com o tema “Juntos Salva-
mos Vidas”, que tem como proposta chamar 
a atenção da sociedade para a prevenção de 
acidentes e segurança no trânsito. “Nós fica-
mos dois anos sem realizarmos ações presen-
ciais devido à pandemia e esse retorno é mo-
tivo de grande alegria, principalmente, com a 
participação das crianças. Mas, por outro lado, 
é uma grande tristeza abrir os noticiários e per-
ceber a quantidade de acidentes de trânsito na 
nossa região. Quantos jovens, crianças, mãe e 
pais de família faleceram nas estradas. E, isso 
ressalta a importância da campanha que é um 
verdadeiro chamado para todos nós. Respeitar 

as leis de trânsito é um caso de sobrevivência 
e questão de cidadania, educação, respeito 
e amor ao próximo”, destaca o Prefeito, Cel. 
Dimas. O Secretário Municipal de Trânsi-
to e Transportes, Wagner Mutti Tavares, 
ressaltou que “é fundamental tornar o trânsi-
to uma pauta diária, principalmente durante 
o mês de maio, e estimular a participação de 
todos para uma ação coordenada de reflexão 
sobre o tema”. 
No decorrer do mês, serão realizadas diver-
sas blitzen educativas e palestras nas escolas 
municipais e estaduais. Os alunos vão receber 
um talãozinho de multa para que possam ob-
servar a atitude de quem eles convivem e de 
forma lúdica efetuar a multa para as situações 
inadequadas.
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Cel. Dimas 
(prefeito de 

Pouso Alegre)
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Caroline 
Guerzoni

Dia 23/4 foi realizada na Open Fire Pre-
vent (empresa tradicional de Pouso Alegre 
que oferece cursos de primeiros socorros e 
bombeiro para as grandes empresas da re-
gião), as exposições Latino Americana, 
Panamericana e Especializada da Raça 
Dobermann pelos rankings da CBKC. 
Para prestigiar o evento, estiveram pre-
sentes 180 cães de 63 raças diferentes. 
O evento foi realizado pela Federação 
Mineira de Cinofilia, em comemoração 
a inauguração de mais um clube cinofili-

co do Brasil o KCPA (Kennel Clube Pou-
so Alegre). O acontecimento foi aberto 
ao público, tratou do tema de cuidados 
a saúde animal com cartazes educativos 
espalhados por todo local, além de sor-
teios de brindes realizados pelos diversos 
patrocinadores do mercado pet. Na foto, 
Sebastião Guimarães presidente da 
FMC (a direita) presenteia o presidente 
do KCPA, o veterinário Pablo de Car-
valho, com uma estatueta de um Rot-
tweiler.

Pouso Alegre recebeu as exposições Latino 
Americana, Panamericana e Especializada 

da Raça Dobermann pelos rankings da CBKC

Lei de Incentivo à Cultura do Município 
de Pouso Alegre abre inscrições para 

edital com prazo até dia 7 de junho

Dia 9 de maio, Prefeitura de Pouso Alegre, 
por meio da Superintendência da Cultura, 
abre as inscrições para o Fundo de Projetos 
Culturais da Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura. Os interessados têm até às 23h59 do 
dia 7 de junho para formalizarem a inscrição.
Agora os proponentes poderão contar com 
um processo de inscrição simplificado e total-
mente on-line. Com as alterações, a entrega 
do projeto passa a ser via preenchimento de 
formulário digital e e-mail, estendendo sua 
entrega também aos finais de semana e em 
horários que se adequam à rotina do artista e 
empreendedor cultural.
Os projetos culturais apresentados deverão 
se enquadrar em uma das 12 áreas culturais 

apontadas no edital, entre elas, projetos de 
música e dança, produção teatral e circense, 
fotografia, cinema e vídeo, publicação de li-
vros, preservação do patrimônio histórico e 
cultural, cursos de caráter cultural ou artísti-
co, entre outros.
Podem participar pessoas jurídicas de Pouso 
Alegre, com e sem fins lucrativos, que atuem 
prioritariamente com arte e cultura, como 
empreendedores e microempreendedores 
individuais (MEI), associações e empresas do 
ramo. O proponente deve se atentar para a 
entrega dos documentos obrigatórios via 
e-mail, como previsto em edital, sendo eles 
o Anexo I - Planilha Orçamentária e os docu-
mentos de qualificação do projeto.
O edital e seus anexos estão disponíveis na 
sessão EDITAIS do site da Prefeitura: https://
pousoalegre.mg.gov.br/editais.asp e também 
pelo link http://bit.ly/incentivoaculturapa

Atendimento a dúvidas sobre o edital pelos 
canais de atendimento do Setor de Projetos 
Culturais da Superintendência de Cultura:
E-mail: culturapmpa@gmail.com

WhatsApp e Telegram: (35) 99235-0900
Fixo: (35) 3449-4123 Fo
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