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Planalto anuncia novas melhorias no 
transporte após solicitações da Prefeitura
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Presente em
toda região.

Pouso Alegre
(35) 3449 4800
Rodovia JK / BR 459, Km 103

São Gonçalo do Sapucaí
(35) 3241 1427
Rua Cel. Pedro Machado, 75

Deputado 
Estadual 

Dr. Paulo 
destina 

mais de R$ 
12 milhões 
para Pouso 

Alegre
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Cel. Dimas (prefeito de Pouso Alegre), Reverendo Dionísio (Pres. Câmara) e vereador Leandro Morais

Rafael Simões
(ex-prefeito de 
Pouso Alegre 

e mentor 
do Hospital 
Oncológico

O GIGANTE O Hospital 
Oncológico de 

Pouso Alegre 
beneficiará 

toda a Região.

Reportagem
Especial

Está de pé!
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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)*

Dia 26 de Junho tem
Feijoada da Casa 

de São Rafael
 
Amanhã, dia 26 de junho, das 12 às 
14 horas, será realizada mais uma 
das famosas e deliciosas Feijoadas 
da Casa de São Rafael. A feijoada 
será completa, com uma marmitex 
que serve até duas pessoas e com 
o valor simbólico de apenas R$ 
40,00. O sistema de vendas será 
DRIVE THRU. Mais informações: 
35 9 99438291 (que também é 
WhatsAPP).

Miguel precisa de um 
transplante de medula 

óssea!
 
Através de comunicado de minha 
filha e genro, Luizinha e Italo, fiquei 
sabendo dos outdoors e campanha 
forte para ajudar o belo menino 
Miguel, que possui 15 anos, foi 
diagnosticado com aplasia de 
medula e entrou na fila de espera 
para um transplante urgente. Vou 
me juntar a esta campanha e pedir 
sua ajuda, pois quanto maior o nú-
mero de doadores, maiores são as 
chances de encontrar uma medula 
compatível e salvar a vida deste 
menino. Para mais informações, 
entre em contato com a família: 
(35) 9 9919-6219.

PROCURE AGORA UMA FUNDA-
ÇÃO HEMOMINAS. EM POUSO 
ALEGRE FICA NA RUA COMEN-

DADOR JOSÉ GARCIA, 846 - 
CENTRO.

Óleo de Krill 
pra que serve?

 
O Óleo de Krill possui alto conteúdo 
de Ômega 3 do tipo EPA e DHA, es-
tes são ácidos graxos essenciais que 
o organismo humano não produz. 
Porém absorção do EPA/DHA inge-
ridas com o Óleo de Krill em média 
é bem MAIOR quando comparada a 
ingestão com o Óleo de peixe, de-
vido aos seus ácidos graxos (EPA/
DHA) estarem incorporados a fosfo-
lipídios, que irão aumentar a biodis-
ponibilidade destes componentes. 

E ainda o Óleo de Krill contém na-
turalmente em sua composição a 
Astaxantina, este é um pigmento 
vermelho, que pertence a um gru-
po de substâncias químicas chama-
das carotenoides, são potentes an-
tioxidantes e auxiliam na melhora 
do nosso sistema imunológico. Ele 
também possui a colina, importan-
te vitamina do complexo B que aju-
da na manutenção e produção de 
energia. 
Venha saber mais com nossa equipe 
de farmacêuticos. Produto disponí-
vel em cápsulas, a pronta entrega 
na Farmácia Dermadia!

Saúde 
e Bem
Estar

* Carmen Abrahão é graduada em 
Farmácia pela Unifal - Alfenas-MG. 

Pós-graduada em Farmácia Magistral 
pelo Instituto RACINE-São Paulo e em 

homeopatia pelo Instituto Paulista 
de Homeopatia (APH). Proprietária da 

Dermadia Manipulação - R. Afonso Pena 
241. Pouso Alegre - Tel.: (35) 3423-7500

Carmen
Abrahão*

Capa
DESTAQUE

de

Foi uma satisfação conhecer o trabalho da uni-
dade RE/MAX de Pouso Alegre, através de seus 

proprietários: Alan Almeida, Alex Fonseca, 
Renan Calixto e Marcos Rocha, na cobertura 

de capa da sua inauguração na última edição. A 
marca americana é a maior e a mais conceitua-
da rede de imobiliárias do mundo. E não é por 
menos esta credibilidade, dada sua filosofia e 
princípios de trabalhos norteados pela ética e 

foco 100% nos clientes. Informações: (35) 3112-
2545 ou 9 1014-7891.

A maior rede de Imobiliárias 
do mundo em Pouso Alegre

“A absorção do EPA/DHA 
ingeridas com o Óleo de 

Krill em média é bem MAIOR 
quando comparada a ingestão 

com o Óleo de peixe”

Apoio desta divulgação: Jornal Dias News
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Deputado Estadual Dr. Paulo destina 
mais de R$ 12 milhões para Pouso Alegre

Com seu trabalho focado 
em garantir que os municí-
pios do Sul de Minas sejam 
contemplados com recursos 
para investimentos que bene-
ficiem diretamente a popula-
ção, o Deputado Estadual Dr. 
Paulo destinou para Pouso 
Alegre um montante histó-
rico: mais de R$ 12 milhões 
em emendas parlamentares 
desde o início de seu manda-
to. Trabalho realizado em par-
ceria com ex-prefeito Rafael 
Simões e com o atual prefeito 
Cel. Dimas.
Do montante total, mais de 
R$ 7 milhões foram para Saú-
de de Pouso Alegre. Recursos 
destinados para a Secretaria 
Municipal de Saúde e Hospi-
tal das Clínicas Samuel Libâ-
nio, sendo parte empregado 
nas obras do Novo Hospi-
tal Oncológico que está em 
construção e beneficiará pa-
cientes de Pouso Alegre e mu-
nicípios vizinhos. Sem contar 
R$ 1,2 milhão para aquisição 
de um mamógrafo - recurso 
indicado para este ano.

“O objetivo é fortalecer cada 
vez mais as instituições que 
prestam serviços pelo SUS, 
como nosso Hospital Samuel 
Libânio”, enfatiza o Deputado 
Dr. Paulo.
Grande volume de recursos 
Dr. Paulo destinou também 
para investimentos na infraes-
trutura. Foram R$ 1,6 milhão 
para projetos de melhorias 
que tem resultado em desen-
volvimento com mais quali-

dade de vida para a popula-
ção de Pouso Alegre.
Educação e Área Social
Reconhecendo a importân-
cia da educação pública, Dr. 
Paulo destinou à Educação 
Municipal R$ 2,2 milhões para 
compra de mobiliários e equi-
pamentos.
Foram contempladas com 
recursos para obras, equipa-
mentos e mobiliários tam-
bém as escolas estaduais: Dr. 

José Marques de Oliveira 
(Colégio Estadual), Monse-
nhor José Paulino, Vinícius 
Meyer, Virgília Paschoal, 
Presidente Arthur da Costa 
e Silva (Polivalente) e Prof. 
Mariana Pereira Fernandes 
(Pantano). No total, foram R$ 
3.5 milhões para a Educação 
de Pouso Alegre.
Dr. Paulo tem apoiado as en-
tidades assistenciais do muni-
cípio através de seu mandato. 
Foi quase meio milhão de re-
ais para a área social de Pouso 
Alegre. Receberam recursos 
o Asilo Betânia da Provi-
dência (01 veículo), APAE 
(recursos para custeio e 01 
veículo), Creche Foch (Cus-
teio e 01 veículo), Casa São 
Rafael (01 veículo), Escola 
Profissional (máquinas de 
costura).
“Fico feliz em poder servir mi-
nha cidade natal, onde tenho 
orgulho de viver com minha fa-
mília, através de um mandato 
que me foi proporcionado pela 
própria população”, destaca o 
Deputado Estadual Dr. Paulo.

Fotos/Texto: Eliana Silva

Fico feliz em poder 
servir minha cidade 

natal, onde tenho 
orgulho de viver 

com minha família, 
através de um 

mandato que me 
foi proporcionado 

pela própria 
população. ”

“

Dr. Paulo reunido no início da obra do Hospital Oncológico de Pouso Alegre para o qual destinou verba. Dr. Paulo entregando o veículo zero km para a Crech Foch

Dr. Paulo em uma das visitas que realizou as instituições de educação de Pouso Alegre e região, a qual destinou recursos.
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Hospital Oncológico de Pouso Alegre 
atenderá toda a região do Sul de Minas

O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) prevê para o ano 
de 2022, 625 mil novos casos de 
câncer no Brasil; 67 mil novos 
casos, somente em Minas. Esses 
números demostram a impor-
tância dos hospitais com o foco 
específico no tratamento desta 
doença.
 Por este motivo, em 
outubro de 2021, o município 
de Pouso Alegre, através da ini-
ciativa de Rafael Simões (pre-
feito daquela época), anunciou 
a construção de um hospital 
oncológico para atender toda 
a região do Sul de Minas. O lo-
cal era um campo de futebol 
abandonado e na negociação 
realizada, possibilitou também 
ressuscitar o tradicional time de 
futebol da cidade, o Pouso Ale-

gre Futebol Clube.
 Hoje, o objetivo do ex
-prefeito Rafael Simões, men-
tor desta grande ideia para a 
saúde, está prestes a ser conclu-
ído com a finalização da primei-
ra fase das obras do Hospital 
Oncológico de Pouso Alegre, 
com uma rápida ascensão da 
construção que tornará o local 
um grande complexo de saúde.
 “Quando eu fui presi-
dente da FUVS, olhava da janela 
da fundação aquele antigo cam-
po da Lema e enxergava ali um 
grande complexo de saúde. E isso 
se tornou um grande sonho; não 
apenas meu, mas de todos que 
ali trabalhavam. Na cerimônia 
de posse do meu primeiro man-
dato em 2017, assinei um decreto 
desapropriando o antigo campo 
da Lema. Hoje, onde era o campo 
abandonado, um grande com-

plexo de saúde começou a tomar 
forma com a UPA que já está em 
funcionamento, com a constru-
ção da sede do Samu e agora 
com a obra do novo Hospital que 
está a todo vapor”, comemora 
Rafael Simões, ex-prefeito de 
Pouso Alegre.
 Para a construção do 
novo hospital, a prefeitura de 
Pouso Alegre doou um terreno 
de 2,8 mil m², ao lado da UPA 
do município, e fez um repasse 
de R$ 13,7 milhões em recur-
sos próprios para o início das 
obras. O hospital terá cinco 
pavimentos, mais de 11 mil m² 
de construção e pelo menos 
100 leitos garantidos, além de 
um heliponto para os casos de 
emergências.
 Com o valor aportado 
pela prefeitura de Pouso Alegre 
e as obras em ritmo acelerado, a 

expectativa é que a entrega seja 
feita até outubro deste ano, en-
tretanto, a primeira fase deve-
rá ser concluída até o final de 
julho. Isso só será possível, por 
conta do sistema de construção 
pré-moldado, o mesmo sistema 
usado na China durante a pan-
demia, situação em que chocou 
o mundo devido a rapidez que 
foi construído o hospital da ci-
dade de Wuhan, em tempo re-
corde no ano de 2020.
 Após a finalização da 
primeira fase da construção, a 
Prefeitura e a FUVS, Fundação 
do Vale do Sapucaí, mantene-
dora do Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio, estudam ou-
tras formas de angariar fundos 
para que as obras sejam conclu-
ídas o mais rápido possível.
 “Eu tenho certeza que 
esse novo hospital irá salvar 

muitas vidas e amenizar o sofri-
mento de muitos pacientes que 
hoje precisam se deslocar para 
cidades como Barretos no interior 
de São Paulo e Passos, para fazer 
o tratamento”, completa Rafael 
Simões, mentor do Hospital.
 A construção tem atra-
ído o interesse de diversos pro-
fissionais da saúde que atuam 
na região, que estão enviando 
currículos, demonstrando o in-
teresse em fazer parte do futuro 
time de profissionais do hos-
pital. Esse interesse demonstra 
que o hospital se tornará refe-
rência no tratamento do câncer, 
uma vez que contará com uma 
infraestrutura moderna, equi-
pamentos de última geração e 
corpo clínico alinhado com o 
propósito do hospital e de seu 
idealizador, gerando grande im-
pacto em nossa economia local.

Visão mais 
atualizada do 

projeto do 
novo Hospital 
Oncológico de 
Pouso Alegre.

A expectativa é que a entrega seja feita até outubro deste ano, entretanto, a primeira fase deverá ser concluída até o final de julho. 



25/06/2022Edição 4642ª Quinzena de Junho/2022 Reportagem de  Capa

Fotografia histórica, 
quando em seu 
primeiro ato de 
governo, como 

prefeito de Pouso 
Alegre, Rafael 

Simões assinou 
o decreto de 

desapropriação do 
antigo campo 

da Lema.

O hospital terá 
cinco pavimentos, 

mais de 11 mil m² 
de construção e 
pelo menos 100 

leitos garantidos, 
além de um 

heliponto para 
os casos de 

emergências.



Luiza 
Dias

Avaliação do 
governo Bolsonaro?! 

Nas recentes pesquisas tendenciosas 
patrocinadas pelo consórcio formado 
pela: velha mídia, oposição, artistas de 
Leis de “incentivo”, empresários e grupos 
(ONGs) que se beneficiam com oba-oba 
do dinheiro público promovido pela es-
querda,  Bolsonaro tem mais da meta-
de da aprovação do seu governo. Mas, 
para mim este índice é muito maior e 
cresce!, pois o que mais vale é o “Da-
taPovo”, o “Teste da Paulista”, afinal, 
enquanto o presidente arrasta mul-
tidões quando sai às ruas, o ex-presi-
diário só vai em evento com público 
controlado. Ficou, claro que a prisão 
do ex-ministro foi abusiva e mais uma 
ação orquestrada deste consórcio 
contra o presidente! 

Entre Lobos!
Se você não quer ser um alienado, 
aquele que engole a seco o que os  
Jornais Nacionais ditam, no Youtu-
be, vale a pena assistir todos os do-
cumentários do canal Brasil Paralelo. 
Em especial destaco o último, sobre o 
caos da segurança pública no Brasil. 
Parece que eles colocam o dedo na 
ferida (principalmente no Brasil, onde 
ministro da suprema corte proíbe que a 
polícia entre nas comunidades para de-
fender os cidadãos de bem!). Vou reser-
var um tempo para me tornar mem-
bro e assistir o conteúdo do canal, 
pois os comentários são muito bons!

“Os esquerdistas contumazes idólatras do fracasso, recusam-se a admitir que as riquezas são criadas pela diligência dos indivíduos e não pela 
clarividência do Estado”. Roberto Campos (grande político brasileiro, que não era intelectualmente desonesto). Fico abismada ao ver gente 
esclarecida (esquerda caviar), compartilhando posts “engraçadinhos” do ex-presidiário nas redes. Gente, olha a “venezualização” da Argentina!

Muitos brindes dia 2/7 
para Armando Tessaroli, 
um dos empresários mais 
bacanas que desembar-

cou em Pouso Alegre nos 
últimos anos, após ele e 

seus sócios terem compra-
do a operação da unidade 
TOTVS Sul de Minas. Ele 
é um case de sucesso em 

termos de adaptação a 
cidade de Pouso Alegre 

e esta capacidade de 
adaptação (vejo isto pela 
satisfação dos filhos e da 
querida Vanessa, sua es-
posa, que moram aqui), é 
um dos motivos da ascen-

são da marca na região. 
Afinal, clientes externos 
e internos da empresa 

sentem esta energia ema-
nada. Armando, desejo 

muitas felicidades e conte 
sempre com os amigos de 

plantão aqui!

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Muitos brindes para a que-
rida Ana Simões que come-
mora aniversário dia 5/7. Na 
foto, ela ao lado do esposo 
Rafael Simões, ex-prefeito 

de Pouso Alegre. Vi nas redes 
sociais do casal que eles tam-

bém comemoram 40 anos 
de casados. Nesta edição, na 
reportagem sobre a constru-
ção do Hospital Oncológico 
(que já está de pé), Rafael é 

destaque por ter sido o men-
tor desta grande ideia que 

beneficiará toda região.

Destaque para um ca-
sal super bacana que 

conhecemos e ficamos 
amigos através do Tody 
(nosso peludinho). É a 

Carla e o José Carlos do 
bairro Fátima 1. Brindes 
para ele, que aniversaria 
dia 9/7. Eles são um dos 
amigos que conversa-
mos na mureta da Av. 
Tuany Toledo. Rola de 

tudo lá: política, religião, 
sociais, comportamento, 

negócios, pet, etc.

Dia 9 de julho é aniversário de 
Marcelo Gaspar, assessor do 
deputado federal Bilac Pinto.

“... Estou aqui em 
Pouso Alegre, na 

Padaria Cardeal...”. 
Embalado com o 
jingle da Cardeal 

na voz do Zé Batis-
ta que ouço na rá-

dio,  destaco Jaque-
line e o seu esposo 

Marcos Martins 
(sócio proprietário 
da Padaria Carde-

al). Brindes para ele, 
que aniversaria dia  

16/7.

Muitos brindes para o querido 
Liberângelo Storino que 
aniversaria dia 5 de julho.
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LEGENDAS
1 - Dr. José Roberto, proprietário 
da AMICÃO Pet Vet., veterinário do 
Tody, nosso cãozinho, brinda aniver-
sário dia 7/7.

2 - Muitas felicidades para um casal 
muito joia, Dr. Benedicto Pierini e 
a querida Adriana Gonçalves Pra-
xedes Pierini. Eles que na foto estão 
com o fofuxo do Freddo (cão mascote 
da família) e o casal de filhos gêmeos, 
César e Dante Praxedes Pierini que 
nasceram dia 27/05/2022 no Hos-
pital das Clínicas Samuel Libânio, 
cuja equipe de profissionais foram 
destaque para a mamãe que relata: 
“agradecemos, em especial à minha 
obstetra Dra. Silvania de Cássia 
Vieira Archangelo e à pediatra Dra. 
Graziella Aquino de Souza Camar-
go.” Os avós maternos são: Marilda 
e José Eustáquio (in memoriam) e 
paternos: Maria Teresa e Benedito 
(in memoriam).

3 - Dia 5/7 é aniversário da querida 
Janaina (Jana mãe da peludinha Tila, 
namorada do Tody, nosso peludinho).

4 - Muitos brindes dia 4/7 para a 
querida Maíra Moraes esposa do 
empresário Alessandro Lopes.

5 - Brindes dia 10/7 para a querida 
Juliana da Rezende Comunicação.

6 - Dia 6/6 foi aniversário da profes-
sora Lúcia, que juntamente com o 
Henrique (Rique para os amigos), en-
contra conosco em nossas caminha-
das diárias no Fátima 1. Lá fazemos 
resenhas sobre as novidades políticas 
no mundo.

7 - Dia 15/7, será aniversário do Nei 
(sócio proprietário do Restaurante 
Porteira Grill). 

8 - A arquiteta Ivanise brinda niver 
dia 15/7. Ela comemora, também, 
com a irmã Claudia Ajeje, 35 anos do 
Andrade e Silva Arq. e Engenharia, 
além da entrada na equipe da arquite-
ta Luiza Ajeje, filha de Claudia.

*** Merece aplausos o projeto da prefeitura de PA, Conectando Talentos, que este mês deu oportunidade a 220 jovens de 14 a 24 anos que procuram 
colocação profissional. A Prefeitura tem apoio do ADRA, CAC, SENAC e Câmara Municipal de Pouso Alegre, que sediou o evento. Merece especial 
aplausos as empresas que estão participando desta edição do projeto: Supermercado Alvorada, Via Mondo, Britasul, Associação Jovens do Amanhã, 
Escola Ensino Mais, Ultrapão, Clia e Laboratório Méthodos – afinal, para mim, o maior benefício social para um povo é dar a oportunidade de trabalho.
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A Prefeitura, por meio da Superintendência de 
Lazer e Turismo, realizou  dia 22/6 a 2ª Confe-
rência Municipal de Turismo de Pouso Ale-
gre, com o objetivo de reformular o Plano Mu-
nicipal de Turismo 2022 a 2026.
Na parte da manhã os delegados eleitos nos 
quatro workshops - realizados anteriormente - e 
os membros do Conselho Municipal de Turismo 
de Pouso Alegre se reuniram no auditório do 
Serviço Social da Indústria (SESI), onde deram a 
chancela ao plano de ações que foi apresentado 
na parte da tarde no Teatro Municipal de Pouso 
Alegre, com a presença de representantes dos 
municípios da região.
“A cidade é construída em conjunto e por isso tra-
balhamos ouvindo todas as opiniões. Após a ple-
nária para a chancela do plano de ações, apresen-

Destaque para Cel. Dimas (prefeito de Pouso Alegre), a presença do Pres. da Câmara de 
Vereadores, reverendo Dionísio, e a superintendente de Com., Lazer e Turismo Jaqueline Costa.

2ª Conferência de Turismo de 
Pouso Alegre define prioridades

De autoria 
da Prefeitura, 
vereadores de 
Pouso Alegre 

aprovam 
investimento 
para a Zona 

Rural
Em segundo turno, os vereadores de Pouso 
Alegre aprovaram na Sessão Ordinária des-
ta terça-feira (14), de autoria do Executivo, 
Crédito Orçamentário suplementar no va-
lor de R$ 553.459,87 (quinhentos e cinquen-
ta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e oitenta e sete centavos), para aquisi-
ção de equipamentos e material permanente 
do Departamento de Infraestrutura da Área 
Rural, em atendimento à Secretaria Munici-
pal de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to. O presente Projeto de Lei tem o objetivo 
abrir Crédito Orçamentário suplementar para 
aquisição de um TRATOR CABINADO COM IM-
PLEMENTOS. O município possui cerca de 2 
mil quilômetros de estradas rurais, por onde 

escoam a produção agrícola e leiteira da re-
gião, abastecendo todo o comércio local e do 
país e transitam estudantes e moradores da 
zona rural. A Secretaria de Agricultura possui 
máquinas e caminhões os quais são utilizados 
nas constantes manutenções destas estradas 
e com a aquisição do trator cabinado e imple-
mentos será possível intensificar e melhorar 
a realização dos serviços de recuperação das 
estradas rurais. O trator com implementos 
deve ser utilizado na preparação da base das 
estradas para posterior asfaltamento, para 
aplicação de herbicidas em área rural e para 
limpeza de estradas com roçadeira.

Texto: ASCOM Câmara Vereadores.
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A Prefeitura de Pouso Alegre segue em busca 
de melhorias para o transporte público da cida-
de e solicitou que a concessionária responsável 
pelo serviço trabalhasse alguns pontos específi-
cos com agilidade. Entre eles, a disponibilidade 
do aumento da frota, ampliação de horários da 
ouvidoria e recursos tecnológicos para atender 
a demanda da população. “Nós estamos fisca-
lizando de perto o serviço de transporte público 

para melhor atender quem o utiliza. Estamos 
identificando diretamente nas ruas quais pontos 
precisam ser trabalhados e nos reunimos para dis-
cutir ideias que sejam colocadas em prática o mais 
rápido possível. Já tivemos a redução do valor do 
transporte urbano e rural, com a tarifa social, e 
agora temos mais mudanças que não vão parar 
por aqui”, destaca o Prefeito. Cel. Dimas.
A Expresso Planalto, diante da solicitação 

buscou se adequar imediatamente e informou 
a Prefeitura que as mudanças começam nesta 
semana. Quais são as novidades?

Mais veículos: A frota de veículos na cidade vai 
aumentar para reduzir o tempo de espera e am-
pliar a oferta de assentos. Os novos veículos vão 
começar a circular a partir desta segunda-feira 
(27). As linhas com novos veículos são: Linha 
230 – Cidade Jardim x Morumbi - Mais um ve-
ículo, para melhorar a regularidade para os usu-
ários. Linha 204 – Centro X Vergani – Também 
recebe um veículo extra, reforçando principal-
mente os horários de pico da manhã, das 5:15 às 
9:10, e também no horário da tarde, das 16:10 às 
19:40. Serão 13 novos horários incrementados 
para a população do bairro Vergani. Linha 220 
– Centro X Parque Real, Via IFSULDEMINAS – 
Essa linha operava com dois veículos, também 
será contemplada com um novo veículo, pas-
sando a operar com três ônibus convencionais. 
Linha 210 - Jardim São João x São Cristóvão 
- Também receberá um ônibus e irá operar com 
cinco veículos. Linha 206 – Ribeirão X Sho-
pping – Já essa linha terá os dois micro-ônibus 
substituídos para um veículo urbano maior, 
aumentando assim a capacidade de transporte 
dessa linha. Além disso, no horário das 18h às 
19h será adicionado um carro extra e ampliada 
a quantidade de viagens realizadas.

Para facilitar ao usuário, todas as linhas que te-
rão seus horários melhorados vão ter afixado 
um aviso detalhando todas as melhorias para 
facilitar o acesso à informação aos usuários.
Aplicativo: Agora os usuários vão poder utili-
zar o aplicativo “Cittamobi”, totalmente gratuito 
e prático de usar para conferir em tempo real 
a previsão de chegada do ônibus. A ferramen-
ta está disponível para Android e Iphone. Para 
também facilitar ao usuário, será iniciada a Cam-
panha do Aplicativo do Ônibus.
Site: Outra grande novidade é o site, com layout 
prático e exclusivo de nossa cidade, contendo 
todo quadro de horário da empresa separado 
por linha. Link: planaltopousoalegre.com.br.
Ouvidoria: Teve o horário ampliado para facili-
tar o acesso, de segunda a sexta-feira das 7 h às 
19 h e aos sábados de 8 h às 12 h pelo telefone: 
0800 038 0140 ou através do e-mail: ouvidoria-
pousoalegre@grupocsc.com.br.
Tarifa social: No início do mês de junho, os usu-
ários do transporte público tiveram a grande 
notícia de redução na tarifa paga por eles. 
“Essa redução com certeza está fazendo a diferen-
ça no bolso daqueles que utilizam diariamente o 
transporte público. Garanto que a aplicação do re-
curso público está sendo realizada de forma aus-
tera com base nos dados validados pelo Comitê do 
Fundo Municipal de Transporte Público”, ressalta o 
Prefeito, Cel. Dimas.

Solicitações do prefeito Cel. Dimas são atendidas pela 
Planalto e transporte público da cidade terá melhorias

Destaque na coletiva para Cel. Dimas (Prefeito de Pouso Alegre), reverendo Dionisio (pres. da Câmara), 
vereador Leandro Morais e representante da empresa Expresso Planalto
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tamos ele para que todos tenham conhecimento 
dos nossos objetivos para que Pouso Alegre se 
torne um destino turístico consolidado e de re-
ferência no sul de Minas”, destaca a nova Supe-
rintendente de Comunicação, Lazer e Turismo, 
Jaqueline Costa.
Entre as ações previstas, destacam-se: criação 
do centro de informações turísticas; diagnóstico 
do cenário turístico local para orientação nos pro-
gramas de trabalho; parceria de agências recepti-
vas locais e operadoras de pacotes; novos eventos; 
manutenção de vias de acesso e dos locais turísti-
cos; conscientizar o trade turístico e a população 
sobre a atividade turística e seus benefícios; criar 
uma rede colaborativa Instância de Governança 
Local para o Turismo e ações de marketing em mí-
dias on-line e off-line.
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A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da 
Secretaria de Saúde, amplia a partir desta 
terça-feira (21), a aplicação da 4ª dose (ou 
segunda dose de reforço) da vacina contra a 
covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. 
Conforme orientação do Ministério da Saúde, 
o segundo reforço na imunização deve ser 
feito quatro meses após o recebimento da 
primeira dose de reforço.
A vacina também está disponível para os tra-
balhadores da saúde e está sendo ampliada 
gradativamente, conforme diretrizes do Mi-

Pouso Alegre amplia 4ª dose contra 
Covid para pessoas acima de 50 anos 

nistério da Saúde e a chegada das doses no 
município. E onde se vacinar? :
Centro de Vacinação – 7h às 19h- Avenida 
Doutor João Beraldo, nº 567, Centro
UBS Cidade Jardim – 13h às 19h - Rua João 
Laraia, nº 255, Cidade Jardim
UBS Sebastião Reis - 13h às 19h - Avenida 
Alvarino Gonçalves Negrão, s/nº, São João
UBS Pão de Açúcar – 13h às 17h - Rua Apare-
cida Costa Curiel, nº 140, Pão de Açúcar
UBS Jatobá – 13h às 17h - Av. Gil Teixeira, s/
nº,Jardim Jatobá

Vereadores aprovam transferência 
de recursos para melhorias em Asilo

O Asilo Betânia da Providência foi fundado 
no ano de 1939. É uma entidade filantrópica 
cuja finalidade é abrigar idosos, principal-
mente aqueles que não disponham de meios 
para promover a sua própria subsistência. A 
entidade fornece assistência completa para 
idosos nas áreas: médica, de enfermagem, de 
fisioterapia, do serviço social, além de mora-
dia, alimentação, vestuário, medicamentos e 
atividades recreativas. O local atende em regi-
me integral, sem distinção de nacionalidade, 
sexo, raça ou religião, estimulando a vida so-

cial e emocional, oferecendo condições dig-
nas de convivência.
Na Sessão Ordinária desta terça-feira (14), a 
Câmara de vereadores aprovou uma transfe-
rência de recursos para a instituição, no valor 
de R$ 200 mil. Trata-se de uma dotação para 
colaborar com melhorias no local, entre elas, 
a reforma no telhado que é problema enfren-
tado no local.
A matéria é de autoria do Poder Executivo e 
foi aprovada por unanimidade em único tur-
no.
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Unidade da TOTVS SUL DE MINAS participa do 
evento Sudeste Meridional no Universo TOTVS 2022

Ocorreu na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte, 
nos dias 14 e 15 de junho, o Sudeste Meridional no 
Universo TOTVS 2022, o maior evento de tecnologia 
do ano. 
A unidade TOTVS Sul de Minas, cujo sócio e diretor 
executivo é o empresário Armando Tessaroli, esteve 
presente com alguns integrantes de sua equipe, junta-
mente com os sócios Sidney Flores e Cícero Pregno-
lato.
Conforme participantes, foi um evento cheio de gran-
des oportunidades, novas conexões e uma energia 
incrível que contagiou quem estava no pavilhão. A 
oportunidade foi ímpar no sentido de todos: colabora-
dores, clientes e parceiros se atualizarem em relação ao 
universo TOTVS, que hoje é a maior empresa de tecno-
logia de software de gestão e consultoria tecnológica 
do Brasil.
No sul de Minas, ela se faz presente com sede em Pou-
so Alegre e você pode conhecer os produtos da marca 
através do site www.totvs.com ou ligando diretamen-
te na unidade da região para: (35) 3423 9999.

Armando Tessaroli e Sidney Flores (dois dos quatro 
 sócios da TOTVS Serras do Mar e TOTVS Sul de Minas)

Cicero Pregnolato e Sidney Flores juntamente 
com outros participantes do evento.

Armando Tessaroli, parte da equipe TOTVS Sul 
de Minas entre participantes do evento.

Armando Tessaroli, parte da equipe TOTVS Sul 
de Minas entre participantes do evento.

Sala com uma das interações e atividades realizadas no 
evento Sudeste Meridional no Universo TOTVS 2022
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DIG 
NI 
DADE
600 reais pAGos pArA
1 mIlhão DE fAmílIAs.

Um direito de todo mineiro.
Eva Maria Rodrigues de Moraes,
aposentada, beneficiada pelo Força Família.

A Assembleia criou o Força Família, único benefício estadual pago aos mineiros 

durante a pandemia. Um auxílio emergencial para enfrentar o desemprego e a fome.

E vencer um dos momentos mais difíceis. Você que recebeu sabe o quanto 

foi importante. A Assembleia continua trabalhando a favor dos mineiros 

e para que todos possam viver com respeito, cidadania, dignidade e inclusão.

Os estudantes e professores 
da Superintendência Regional 
de Ensino de Pouso Alegre fo-
ram destaques na Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP) e 
conquistaram medalhas na 15ª 
e 16ª edição da competição. A 
premiação foi entregue no dia 
10 de junho na Câmara Munici-
pal de vereadores.
“É muito gratificante ver o esforço 
das nossas crianças e adolescen-
tes. Não é só questão de matemá-
tica, mas também de desenvolver 

habilidades para resolução de 
problemas que exigem criativida-
de. Para esse desenvolvimento é 
fundamental a união das escolas 
e do poder público para que no-
vos talentos sejam descobertos”, 
destaca o Prefeito Cel. Dimas.
Em 2019 foram premiados 53 
alunos, sendo 7 medalhas de 
ouro, 16 de prata e 30 de bron-
ze. Além de 280 menções hon-
rosas. Já na edição de 2021, fo-
ram 28 medalhistas, sendo 5 de 
ouro, 6 de prata, 17 de bronze e 
270 menções honrosas.
“Hoje, durante evento da Obmep 
na Câmara, tive a alegria de ver 
meu filho aumentar sua coleção 
de medalhas olímpicas”, disse o 

presidente da Câmara, verea-
dor Reverendo Dionísio (União 
Brasil), que pode acompanhar a 
entrega da premiação ao filho, 
André Costa, que é também 
aluno da Escola do Legislativo.
Os vereadores Leandro Morais 
(PSDB), Igor Tavares (PSDB) 
e Miguel Junior Tomatinho 
(PSDB), também estiveram na 
solenidade, além do Deputado 
Estadual Dr. Paulo, que juntos 
acompanharam a Superinten-
dente Regional de Ensino, Clícia 
Maria Beraldo Nadalini Hart 
na premiação.

Fotos e Texto: ASCOM da 
Câmara de Vereadores

Vereadores acompanham entrega 
de medalhas aos estudantes e 

professores da regional de ensino 
de Pouso Alegre decorrente da 

Olimpíada de Matemática

André Costa, filho do presidente da Câmara esteve entre os medalhistas
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mais informações: (35) 3429-6512

mais um serviço da câmara
de pouso alegre para
a população.
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