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Dra. Tereza Cristina 
(fundadora e CEO da 
Faculdade INAPÓS)

Cel. Dimas recebe diretores da ACG
para assinar protocolo de intenções
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Tradição em Conquistas. 
Nota Máxima no MEC.
Infraestrutura moderna.
100% doutores e/ou mestres.
Inscrições abertas.
Vestibular 30/7.
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Advogada e professora Dra. Adriana 
Dias lança importante livro de Direito
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Gomas da beleza. 
Gomy Beauty Cabelos, 
Pele e Unhas (Organic).

 
Queridinha das celebridades, 
GoMy Beauty é um suplemento 
multifuncional vegano e inova-
dor, feito em pastilhas de goma de 
pectina vegetal, que combina vita-
minas e minerais essenciais para a 
manutenção da saúde dos cabelos, 
pele e unhas.
Com ingredientes cuidadosamente 
pensados, selecionados e tecnolo-
gia avançada, a GoMy é compos-
ta por Vitaminas A, E, B6, Niacina, 
Biotina, Ácido Pantotênico, Zinco, 
Iodo e Selênio. A tabela nutricional 
completa pode ser conferida no ró-
tulo do produto que você encontra 
aqui em nossa Farmácia a pronta 
entrega.
Entre os seus diversos benefícios 
podemos destacar:
- Aumenta o brilho, hidrata e forta-
lece os fios de cabelo;
- Estimula o crescimento capilar;

- Fortalece as unhas, evitando a 
quebra e descamação;
- Antioxidante;
- Auxilia na firmeza da pele;
- Auxilia no rejuvenescimento da 
pele.

Venha nos fazer uma visita e saiba 
mais informações.

Sua saúde é nossa prioridade!
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*

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

família, ao trabalho e fraternidade às 
pessoas e aos animais.

Fazer 
o Bem 
Faz Bem

Luiza Dias
(Mãe)*

Qual tal adotar um pet? 
Centro de Bem Estar 

Animal atualiza fotos de 
cães que aguardam por 

um lar
 
Quem deseja ter a companhia de um 
novo amiguinho pode entrar em con-
tato com a Defesa Civil da Prefeitura de 
Pouso Alegre. Vários cãezinhos já estão 
com as fotos no site do Centro de Bem 
Estar Animal (CBEA) que cuida dos 
cães que esperam por um lar.

Como adotar?
Para adotar um animalzinho, é neces-
sário que o pretendente tenha acima 
de 18 anos de idade e apresente com-
provante de residência, CPF e RG. Tam-
bém é realizada uma entrevista para 
saber se a pessoa atende aos requisitos 
e é preciso assinar um Termo de Res-
ponsabilidade (Adoção Responsável) 
para levar o novo amigo para casa.

A adoção é feita na sede do CBEA, que 
também está aberta à visitação para 
adoções, no horário 13h às 15h de se-
gunda a sexta-feira. O endereço é Es-
trada do Algodão s/n, Bairro Algodão, 
com acesso pela Fernão Dias, no km 
864, sentido São Paulo.

Acesse o link abaixo para ver mais 
animais disponíveis para adoção:
pousoalegre.mg.gov.br/adocao.asp

Capa
DESTAQUE

de

ISMO é símbolo de 
profissionalismo!

É uma honra ter 
acompanhado a escala 

de evolução de uma 
das clínicas médicas 

que hoje, com certeza, 
depois da inaugu-

ração de sua nova e 
moderna sede própria 
em Pouso Alegre (capa 

da última edição), 
se tornou referência 
na região, estamos 

falando do ISMO (Ins-
tituto Sul Mineiro de 
Otorrinolaringologia 

de Pouso Alegre).

Por trás desta vitória, 
está a visão empreen-

dedora da médica Pro-
fa. Dra. Sueli de Lima 
Ramos, que dedicou 
sua vida, se especiali-
zando no tratamento 

de doenças e cirurgias 
ligadas ao ouvido, 
nariz e garganta.

Parabéns doutora e 
toda sua equipe e 

que esta seja uma de 
muitas conquistas!

23/07/2022 Edição 466

A renomada médica 
Profa. Dra. Sueli 
de Lima Ramos
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Prefeitura de 
Pouso Alegre 

divulga realização 
do inédito festival 

“Rock in P.A” 

O Dia Mundial do Rock é comemora-
do anualmente em 13 de julho no Brasil. Para 
saudar o estilo musical que revolucionou a 
música, a Prefeitura de Pouso Alegre irá rea-
lizar o festival “Rock in P.A”, com entrada gra-
tuita, no dia 30 de julho, na Praça de Esportes 
Alvarim Vieira Rios, com o intuito de fomentar 
o lazer, a cultura e turismo na cidade, propor-
cionando a população mais um momento de 
entretenimento.
“O rock é uma cultura que ultrapassa as idades 

e reúne diversas gerações. Nós estamos muito 
contentes em realizar o evento. Serão três ban-
das e diversos parceiros envolvidos, valorizando 
os talentos da nossa terra. Com certeza o Rock 
in P.A entrará para o calendário do município e 
irá agregar o nosso lazer, cultura e turismo. Por 
consequência, esperamos movimentar a eco-
nomia local”, pontua o Prefeito Cel. Dimas.
Segundo a Superintendente de Comunica-
ção, Lazer e Turismo, Jaqueline Costa, “o Rock 
in P.A terá toda parte de diversão, mas também 
contará com as Secretarias Municipais e a Câ-
mara de Pouso Alegre oferecendo a população 
diversos serviços gratuitos. Nós estamos fazen-

do uma verdadeira mobilização para abranger 
o maior número possível de pessoas e propor-
cionar a elas uma experiência enriquecedora”.
O inédito evento contará com food trucks, 
beer trucks e encontro de motociclistas du-
rante todo o evento, das 9h às 23h30. Já os 
serviços públicos, serão disponibilizados das 
9h às 17h pela Secretaria de Políticas Sociais 
– com orientações dos serviços da política de 
assistência social, cadastro e orientações so-
bre o Programa Auxílio Brasil, além de outros 
serviços-, Secretaria de Trânsito e Transportes 
– com conscientização sobre trânsito, cam-
panha voltada para motociclistas e outras 

ações- e pelo CAC da Câmara Municipal – 
agendamento para emissão de documentos, 
regularização de CPF, ajuda para confecção 
de currículos, agendamentos do INSS, entre 
outros.
Já os shows das bandas Mus&Kah, Old Re-
volver e Simp’songs serão iniciados às 17 h. 
Além disso, a Prefeitura está incentivando a 
solidariedade e contará com um ponto de 
arrecadação de alimentos não perecíveis que 
serão destinados a instituições sociais do mu-
nicípio.

Texto/Foto: ASCOM Prefeitura de P. Alegre

Vídeo promocional com a banda Simp’Songs com participação do prefeito Cel. Dimas e 
da Superintendente de Comunicação Lazer e Turismo, Jaqueline Costa.

Dias News: líder como mídia impressa 
e ampliando ainda mais no digital!

Em 2022, o Dias News comemora 19 
anos de existência, baseado no trabalho ini-
cial que há 27 anos a sua sócia, a empresária 
Luiza Dias, realiza com credibilidade e pro-
fissionalismo, atuando como colunista social, 
cultural e empresarial em Pouso Alegre (seu 
nome se tornou uma marca).
Ela, juntamente com seu esposo e sócio, o ad-
ministrador Italo Barcellos, se consolidaram 
como a principal mídia impressa em Pouso 
Alegre, muito fortalecidos, depois da experi-
ência que o setor sofreu durante a Pandemia. 
“Se não fosse nossos ótimos clientes, nossa es-
trutura enxuta, austeridade nas gestões finan-
ceiras e administrativas, não estaríamos com 
tanta musculatura”, revelam.
Neste sentido, eles decidiram focar em uma 
série de investimentos para o seu meio de 
comunicação, como por exemplo, a aquisição 
de equipamentos e a configuração do Dias 
News nas principais plataformas digitais. Este 
último, está sendo realizado pela Supimpa 
Agência Digital, do empresário Paulo Bene-
ton de Varginha-MG, especialista em marke-

ting digital, ferramentas como WordPress e 
SEO, além da experiência de muitos anos pro-
duzindo centenas de sites.
O primeiro canal configurado foi o WhatsA-
pp Business do Dias News, através do telefo-
ne 55 (35) 3422-8462.
Nesta semana, através de vídeo conferência, 
iniciaram atividades no Instagram que terá 
estratégia de comunicação aliada a página já 
existente do Dias News no Facebook. Na se-
quência, após dominar estas duas principais 
ferramentas, será a vez do: Twitter, Linkedin, 
Telegram, Google Meu Negócio, E-mail 
Marketing, entre outros, que em tempo, se-
rão configurados e promovidos. No final ha-
verá a criação de um gerador de conteúdo 
próprio, onde atualmente está a página dias-
news.com.br, que por enquanto, os leitores 
podem ter acesso a última edição em PDF.
Para mais informações sobre como anunciar 
na plataforma de comunicação do Dias News 
(impressa e digital), contate pelo (35) 3422 
8462 (WhatsApp) ou ligue (35) 9 9105-3035. 
Saiba mais sobre a Supimpa Agência Digi-
tal, pelo (35) 9 8443-9595 (WhatsApp), ou 
conheça mais a empresa pelo site: 
www.agenciasupimpa.com.br

Acima, em vídeo conferência, Italo Barcellos/Luiza Dias 
(diretores do Dias News) e Paulo Beneton da Supimpa. 

Com esta parceria do Dias News com a Supimpa, as inovações serão constantes, 
conforme as demandas de mercado e serviços digitais relevantes que forem surgin-

do. Já na infraestrutura, os diretores investirão em mais equipamentos.

Referência como mídia impressa em Pouso Alegre, o Dias News, através da Supimpa Agência Digital de Varginha-MG, vem ampliando sua presença nas plataformas digitais.
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É de se admirar a capacidade de 
resiliência da Dra. Tereza Cristina 
(fundadora e CEO da Faculdade 
INAPÓS de Pouso Alegre) e sua ma-
estria em forjar uma tradição basea-
da em relevantes conquistas.
No início, conseguiu o que muitos 
achavam impossível: fundar uma 
faculdade de Odontologia em 
Pouso Alegre, que se destaca na 
última década por sempre atingir 
Nota Máxima no MEC. 
Agora, mais uma vez a empresária 
faz história e sua instituição, através 
da Portaria 722 do Governo Fede-
ral publicada no Diário Oficial da 
União do dia 28 de Junho de 2022, 
recebeu em definitivo a autorização 
para oferecer seu novo Curso de 
Medicina. Como se não bastasse, 
tanta ousadia e empreendedoris-
mo, estreiam orgulhosamente com 
a magistral Nota 5 na avaliação do 
Curso de Medicina, ou seja, nota 
Máxima no MEC.
Em retrospectiva, esta conquista 
também revela muitas batalhas, 
que o escopo desta matéria é pe-
queno para narrar, mas vale res-
saltar que em meio a este difícil 
processo, Dra. Tereza Cristina 
conseguiu energia para investir na 
expansão da sede do INAPÓS, o 
que reflete em uma infraestrutura a 
mais do que foi avaliado pelo MEC 
(veja fotos desta página).
Além disto, foram construídas sa-
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las e laboratórios que atendem 
ao desenvolvimento de Metodo-
logia ativas, tais como: salas para 
PBL (Problem Based Learning) com 
computadores de última geração e 
automatizadas para o objetivo pro-
posto; salas com equipamentos de 
simulação realística com robôs auto-
matizados que simulam situações de 
urgência e até mesmo a realização de 
partos naturais; Biblioteca totalmen-
te informatizada para o aluno con-
seguir fazer pesquisas nas melhores 
bases de dados do planeta.
Dentre os vinte professores que fi-
zeram parte do processo de aprova-
ção do curso, referente aos quatro 
primeiros períodos, dezoito profes-
sores são doutores e dois mestres. 
Ou seja, 100% de professores são 
mestres e/ou doutores, sendo in-
tegrada por: médicos, enfermeiros, 
bioquímicos e odontologistas. To-
dos com média de 10 anos de expe-
riência docente superior.
Se você é pai de aluno ou aluno e 
quer fazer Medicina em uma ins-
tituição moderna e de qualidade 
superior, não perca esta oportu-
nidade, as vagas são limitadas, as 
inscrições para o vestibular estão 
abertas e as provas serão realizadas 
dia 30 de julho/22. Faça parte deste 
marco histórico do ensino superior 
de Pouso Alegre e Região, pois a 
Faculdade INAPÓS é tradição em 
conquistas!

Ela
está fazendo
história!

De novo, 
Dra. Tereza Cristina 
(fundadora e CEO da 
Faculdade INAPÓS)

Sede da Faculdade 
INAPÓS em Pouso Alegre. 

No lado direito, maior, 
a nova edificação que 

foi construída no último 
ano que foi unida à sede 

original, à esquerda.
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Laboratório com equipamentos de realidade virtual e simulação realística Equipamento simulador médico de última geração

Infraestrutura, ampla e moderna para simulação de práticas médicas Avaliação máxima no MEC, professores 100% doutores e/ou mestres



Luiza 
Dias

Proibição de usar a ban-
deira brasileira durante 

as Eleições 2022 !?
 
A juíza de carreira gaúcha foi muito 
infeliz em dizer que “proibiria o uso 
da bandeira brasileira, a partir do dia 
16/8” por representar apenas um lado 
da disputa eleitoral para presidente em 
2022”. Por sorte o TRE daquela região, 
ao analisar a medida previamente 
anunciada por ela, arquivou direto a 
consulta feita por deputado federal 
daquela região (de tão absurda que a 
medida é, dentro do “Estado Demo-
crático do Direito”). Aí, esta semana 
olhando o noticiário, vi uma mani-
festação do PT com várias bandeiras 
brasileiras. E aí como ficaria?

PT e PCC !?
 
Acredito que o Ministro do TSE que 
proibiu a postagem de informação 
nas redes sociais e mídia sobre a real 
relação do PCC com o PT, foi contro-
versa. Por quê? A delação premiada 
do publicitário mensaleiro Marcos 
Valério, que originou esta notícia, foi 
endossada pelo próprio STF, ou seja, 
é uma realidade irrefutável! Chego a 
conclusão, como muitos juristas já o 
fizeram, que e medida do nobre mi-
nistro foi uma censura prévia, o que 
até então, é proibida no Brasil. Os 
avanços contra a liberdade de expres-
são, principalmente aquela baseada 
em fatos, me preocupa. Como diz 
David Hume: “Raramente se perde a 
liberdade de uma só vez”.

“Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo”. Voltaire teria dito isto a Rousseau. Esta 
é a diferença dos pensadores de direita, eles defendem a liberdade de expressão, fundamental na real Democracia, já a esquerda defende o  
pensamento único, do partido único, não suporta o contraditório, oposição. São adeptos de “Democracias” de fachada, como da Venezuela!

Uma sumidade na área médica em Pouso Alegre, Dr. Luiz Roberto 
do Nascimento comemora aniversário dia 7/8. Uma referência e 

tanto quando o assunto é gastroenterologia, principalmente levan-
do em consideração a infraestrutura montada na sua clínica e Hos-

pital Day, Gastroclinic do Nascimento. Parabéns doutor!

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Dia 29/7 é aniversário da que-
ridíssima Camila Britis, pessoa 

da qual tenho gratidão.

Muitos brindes 11/8 para o 
querido empresário Luiz Car-
los da Aquesul Energia Solar

Meus queridos amigos, Francisco e Renata Pereira. Na foto, ela e 
a fofinha Pietra, a joia e princesa do casal. Brindes dia 16/8 para a 
mulher guerreira e bela que é a Renata, assessora parlamentar do 
atuante vereador Arlindo da Motta Paes, que além de ser minha 

amiga é pessoa de extrema confiança e competência.

Brindes dia 31/7 para o 
tradicional comerciante em 

Pouso Alegre, Dráuzio Brito.

O querido Paulo Roberto que 
me apoiou muito no início do 
colunismo faz niver dia 14/8.
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LEGENDAS
1 - Brindes para o atuante 
vereador pouso-alegrense, 
Bruno Dias, que comemora 
aniversário dia 12/8 e vem 
se destacando com ótimos 
projetos, como o que des-
tacamos na página 8 desta 
edição.

2 - Leandro Moraes, popu-
larmente conhecido como 
Leandrinho, vereador de 
Pouso Alegre, comemora 
aniversário dia 10/8. Na foto 
ele e sua querida esposa em 
momento de descontração.

3 - Que foto linda! A querida 
Regina Ludovico, gerente de 
cooperativa de crédito, que 
comemora aniversário dia 
28/7 e do queridíssimo Prof. 
Dr. Amauri Ludovico, que 
brinda niver pertinho, dia 2/8.

4 - Destaque para meu que-
rido amigo Leandro (Banda 
Doctor Xip) que aniversaria 
dia 4/8 e da bela Louise, fi-
lha dele com a minha amiga 
Kátia, que aniversariou 9/7.

5 - Brindes dia 8/8 para o 
empresário Odair Asarias, 
que na foto está ao lado de 
sua esposa e sócia, Andrea 
Asarias e o filho do casal. 
Eles com muito sucesso são 
proprietários da Central dos 
Parafusos que trabalha em 
Pouso Alegre na comerciali-
zação de ferramentas e aces-
sórios.

6 - Malú Carraro e seu espo-
so Thúlio Freitas proprietá-
rios da UP Piscinas de Pouso 
Alegre. Muitos brindes para 
ele que aniversaria dia 6/8.

*** Ninguém merece! Absurdo o que a cantora Anitta, falou em live que: quer a Liberação das Drogas. Sim! Falou ainda que se o Lula ganhar, vai fazer 
este pedido pessoalmente para ele. Sou psicóloga e vivi de perto o drama do dependente de drogas, mas será que esta menina não sabe do flagelo humano 
e sofrimento que um viciado em drogas e sua família sofrem!? Com esta cabo eleitoral, não sei onde o comunista vai parar. Aliás, sugeria a eles todos traba-
lharem como voluntários por um tempo em instituições de recuperação como a Fazenda da Esperança, para acordar para a vida.
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iPHONE na Argentina custa cerca 
de 1 milhão de pesos +ou- R$ 40mil

Embora a mídia militante brasileira te-
nha evitado no início noticiar fatos negati-
vos do governo de esquerda argentino, está 
sendo inevitável agora, com o desastre que 
está sendo feito pelo “governo” do presidente  
Alberto Fernández, apoiado pela sua vice, 
Cristina Kirchner (uma espécie de Lula ar-
gentina). 
Para se ter um parâmetro da sua desastrosa 
condução da economia, segundo o jornal 
argentino La Nación, o iPHONE 13 Pro Max 
256 GB Grafite naquele país custa US$ 8.037, 
ou seja, mais de 40 mil Reais, ou o equivalente 
a 1 milhão de Pesos argentinos. Pelo desesti-
mulo a livre concorrência, sobrou apenas uma 

Fhash NEWS

Política & Economia

empresa comercializando a Apple. Segundo 
o mesmo impresso, “Damián Di Pace, chefe da 
consultoria Focus Market, que na semana pas-
sada fez uma busca em todos os setores impor-
tadores, indicou que ‘não haverá mais’ desses 
equipamentos, já que agora são considerados 
bens de luxo e não haverá reposição porque 
são utilizadas licenças não automáticas com 
prazo de 365 dias para que o importador possa 
acessar moeda estrangeira à taxa de câmbio 
oficial.”  Ou seja, bens de luxo, não lhe é simi-
lar esta expressão com o discurso de um pré-
candidato a presidência da república no Bra-
sil, simpático ao atual governo argentino, que 
tem convicção que é um desperdício o brasi-
leiro ter mais de um aparelho de TV em casa? 

Texto: Italo Barcellos

Combustíveis caem pela 3ª semana
 
Com a troca da presidência da Petrobrás, esta-
bilização do mercado de petróleo e medidas 
emergenciais negociadas entre Governo Fede-
ral e Congresso, conforme noticiado pela ANP, 
gasolina e diesel caem pela 3ª semana consecu-
tiva nos postos e atinge menor patamar desde 
agosto 2021. O etanol também sofreu queda de 
preço, sendo que além dos estados do Nordes-
te, os mais beneficiados com a queda dos pre-
ços são: São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul, exatamente por serem os maio-
res produtores de cana voltada ao etanol. Em al-
guns estados o etanol já se encontra abaixo de 
R$ 4,00 o litro. Outro fator que puxou para baixo 
o preço foi a concorrência com a gasolina, que 
teve sua carga tributária também diminuída por 
lei federal.

Desemprego cai no Brasil.

O Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) apon-
ta que a taxa de desemprego recuou em abril e 
chegou a 9,4%. O dado foi calculado a partir dos 
números trimestrais da Pnad do IBGE. Esse é o 
menor nível registrado desde outubro de 2015. 
A taxa de desocupação recuou 4,9% pontos per-
centuais em relação a 2021. Segundo especialis-
tas, com as atuais medidas do governo/congres-
so, o desemprego só tende a diminuir.

Minas Gerais é o segundo 
colocado em importante Índice 
 
Conforme notícia publicada no Jornal Estado 
de Minas, no dia 5/7, o estado se destaca entre 
aqueles que mais possuem gestão de qualida-
de, transparência e credibilidade frente a inves-
tidores. A frente dos mineiros está apenas o es-
tado do Espírito Santo, cuja nota foi 90,4 pontos 
e Minas, um pouco atrás, com 90 pontos.
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Prefeitura se prepara para período 
de chuvas e antecipa 13º salário

Uma gestão planejada não é reativa, é pró 
ativa, prova disto está em duas medidas do 
atual Prefeito Cel. Dimas em seu primeiro ano 
de gestão. Sua experiência na administração 
pública não é de hoje e vem desde quando 
trabalhou com Rafael Simões na FUVS, depois 
como braço direito do ex-prefeito, sendo uma 
espécie de primeiro ministro de sua gestão. 
Agora, o prefeito Cel. Dimas se reuniu com 
integrantes da sua equipe para planejar as 
ações de defesa civil para o enfrentamento do 
período de chuvas dos anos de 2022 e 2023. 
O objetivo é que sejam estudadas medidas 
preventivas, e em casos de alagamentos, sejam 
rapidamente adotadas as ações de socorro à 

população atingida. O prefeito adiantou que 
vai ser construída uma casa de bombas na 
“diquinha” e que uma força tarefa fará a limpeza 
e desobstrução de canais no bairro São Geraldo.
 
A Prefeitura de Pouso Alegre informa que a 
primeira parcela do 13º salário já está nas contas 
de todos os servidores públicos municipais 
nesta quarta-feira (20). Ao todo, cerca de 4 mil 
servidores receberam o benefício que por lei 
deve ser pago até novembro, mas foi antecipado 
pela atual administração. O valor faz a diferença 
e certamente vai auxiliar no planejamento de 
cada um para o momento ou futuro, bem como 
irá fomentar o comércio de nossa cidade.Fo
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Queimadas em terrenos: 
até quem fim alguém tomou atitude!

Aprovado em 2ª votação, o Projeto de 
Lei 7793/2022 acrescenta no Código de 
Posturas do município, o parágrafo que 
obriga quem for flagrado fazendo quei-
mada em terrenos da cidade a fazer uma 
compensação ambiental. A proposta é do 
Vereador Bruno Dias (União Brasil) e tra-
ta-se da realização de plantio de mudas. 
A multa estabelecida na legislação atual 
pode chegar a R$ 3.450 (três mil, quatro-
centos e cinquenta reais). A Compensação 
Ambiental funciona com o princípio “Po-
luidor-Pagador”, uma espécie de indeniza-
ção perante a Natureza, onde se utiliza de 
determinados recursos naturais e retorna 
isso para o ambiente, como uma forma de 
compensação ao dano ambiental.
Análise da notícia:
Além do prejuízo ambiental, há quase 20 
anos recebemos em nossa redação, recla-
mações de leitores que possuem proble-
mas respiratórios que se agravam com 
queimadas. Precisa agora fiscalizar.

Projeto obriga quem colocar fogo em terrenos a plantar mudas de árvores, além de multa.
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A Prefeitura de Pouso Alegre deu início à fase 
de pavimentação da estrada que liga os bairros 
Faisqueira, Cristal e Brejal. Anteriormente, no 
local foram retirados mais de 40 caminhões de 
terra preta que dificultava o andamento das 
obras.
“Visitei o local na sexta-feira, dia 15, para ver de 
perto o andamento do serviço. Como promete-
mos, iniciamos o asfaltamento. Em breve ele será 
finalizado e a obra entregue para a população. Te-

Prefeitura de Pouso Alegre inicia 
pavimentação da estrada do Cristal 

mos certeza que grande parcela da população da 
comunidade dessa área será beneficiada com um 
trajeto mais tranquilo e seguro”, pontua o Prefeito 
Cel. Dimas.
O Secretário de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Joel José de Faria, destaca que “é um 
prazer servir os outros. Já nessa semana, até o dia 
22, devemos concluir essa primeira etapa. Ainda 
queremos levar o asfalto mais para frente, com-
pletando 5 km de estrada”.
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A Prefeitura de Pouso Alegre e a ACG, empresa 
farmacêutica multinacional, assinaram no dia12 
de julho o Protocolo de Intenções para expan-
são da fábrica na cidade. A estimativa é que se-
jam investidos mais R$ 60 milhões no município 
e que a ampliação gere próximo de 300 novos 
empregos entre diretos e indiretos.
“Esta busca por ampliação significa que a ACG 
encontrou o local propício para os seus negócios 
e que seus líderes estão satisfeitos com o serviço 

Prefeitura recebe diretores da ACG 
para assinar protocolo de intenções

aqui realizado desde 2019, ano da inauguração 
da fábrica em Pouso Alegre. É com parceiros assim 
que fortalecemos o nosso município e ampliamos 
as oportunidades de emprego para a população”, 
destaca o Prefeito Cel. Dimas. 
O Secretário de Desenvolvimento Econômico, 
José Carlos Costa, explica que “o protocolo de 
intenções é um instrumento legal, previsto na 
Lei 4351/2005, que visa captar investimentos e 
gerar emprego e renda no município”.
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José Carlos Costa (Sec. de Desenvolvimento), o Prefeito Cel. Dimas, Diretor de Operações da 
ACG, Fernando Eric Teixeira e o Gerente de Controladoria, Claudio Souza.

As obras de drenagem e pavimentação entre 
a Avenida Noroeste e a rua Alberto Paciulli 
estão sendo realizadas em ritmo avançado. No 
momento, a empresa responsável pelo serviço, 
RDA Construções, está empenhada na estrutu-
ra da nova rotatória da Alberto Paciulli, que já 
está sendo utilizada e facilitando o trânsito no 
local. 
O Prefeito Cel. Dimas visitou a obra e afirmou 
que “o intuito é facilitar a mobilidade urbana, tra-

Obras da Avenida Noroeste e a rua 
Alberto Paciulli seguem avançando

zendo fluidez e agilidade para quem precisa pas-
sar pela via. Tudo com a maior segurança para a 
região que é densamente povoada”.
Segundo o Secretário Municipal Interino de In-
fraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Renato 
Garcia de Oliveira Dias, “Além de garantir toda 
fluidez do nosso trânsito e a mobilidade, a obra vai 
fazer com que haja um escoamento de todo pro-
cesso produtivo de cargas e produtos para dentro 
do município de Pouso Alegre”.
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Presidente da Câmara visita 
obras da Avenida Faisqueira

Desde agosto de 2020, um trabalho intenso tem 
sido desenvolvido na região do bairro Faisqueira 
para que uma via com mais de 2 mil metros de 
extensão com pista dupla possa ganhar forma.
A obra conta com a construção de três braços de 
acesso à Avenida Antônio Scodeler e vai benefi-
ciar diretamente mais de 25 mil pessoas de bair-
ros próximos, além de ligar a região à BR-459.
Nesta sexta-feira (15), o Presidente da Câmara 
Municipal de Pouso Alegre, Reverendo Dioní-

sio (União Brasil) esteve no local para verificar 
o andamento dos trabalhos e ressaltou que 
“muito já foi feito, mas ainda há muito para fazer 
até a sua conclusão, por se tratar de uma obra de 
grande dimensão”. O vereador foi acompanhado 
pelo Secretário de Obras, Renato Garcia. As 
obras para a construção da Avenida Faisqueira, 
em Pouso Alegre, seguem avançando, para que 
os quase 2,5 km de extensão, com 32 metros de 
largura, fiquem prontos o mais rápido possível.

Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, 
Reverendo Dionísio e o Secretário de Obras Renato Garcia
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A advogada Adriana Dias lança livro intitulado: “O Direito como instrumento  
para racionalidade comunicativa na construção dialética das Redes Sociais”

Muito respeitada na advocacia 
local, por sua postura aguerrida e contun-
dente na prática do direito, a advogada e 
professora universitária pouso-alegrense 
Dra. Adriana Dias lançou no dia 24 de 
junho/2022 no Marques Plaza Hotel, em 
Pouso Alegre-MG, livro de sua autoria. Es-
teve presente um público com mais de du-
zentos convidados que lhe prestigiaram, 
dentre: amigos, familiares, autoridades po-
líticas e do judiciário, advogados, também 
empresários de Pouso Alegre. 
“Com a popularização da internet, é possível 
conceber as redes sociais como ‘nova esfera 
pública’, onde a celeridade da informação e 

da comunicação, somadas a diversidade de 
usuários, torna-se um meio profícuo para 
participação social, a partir da identificação 
de usuários como cidadãos, que passam a 
participar do debate político-social. Assim, 
esta obra procurou investigar por meio das 
teorias Habermasianas, o protagonismo do 
Direito através das garantias fundamentais, 
para assegurar que este novo espaço público 
possa contribuir para uma sociedade demo-
crática”, explica a autora.
 
Dra. Adriana atua desde 1998 e possui o 
escritório de advocacia A&A Advocacia e 
Assessoria Jurídica. Para mais informa-
ções sobre a obra da professora e advoga-
da, entre em contato pelo (35) 9 9936-1759.

Adriana ladeada por: Arthur Carvalho, Maria Eduarda (filha),  
Pedro Felipe (filho) e Rafael Dias (seu esposo)

Adriana Dias e seu cunhado, o atuante
vereador Professor Bruno Dias

O sempre presente deputado estadual Dr. Paulo
prestigiou o lançamento do livro de Adriana Dias

Adriana Dias também recebeu o prestígio de Graziela 
Brianezi presidente da 24 Subseção da OAB/MG

Adriana Dias, muito querida, recebeu o prestígio da Dra. 
Waldete Kalil, uma personalidade do direito local!

A ilustre presença do Dr. José Hélio, Juiz da Primeira 
Vara da Comarca de Pouso Alegre inalteceu o evento

Adriana Dias ladeada pelos amigos 
Thiago e Theo (proprietário da Tribe Gym 7)

Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias. Fotos: Leonhard Schreier
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by Luiza Dias
Sociais

A Voltz está revolucionando e traz motos elétricas para Pouso Alegre

1

3 4

2

3

1- Brindes dia 3/8 para a querida Adria-
na, que na foto está com o maridão, 
Santoro da MaxLimp Pouso Alegre.
2/3 - Dia 3/8 é aniversário da querida 
Andrezza Lopes, que na foto 2 está ao 
lado de seu esposo José e suas netas, 
Maria Laura, a menor, que também ani-
versariou e sua irmã Anna Lívia. Na foto 
3, está Maria Laura e seus pais, Graziel-
le Lopes e Jefferson dos Santos. O bolo 
Leite Ninho foi feito pela Andrezza, que 

é confeiteira e atende pelo zap (35) 9 
9897-6390. 
3 - Muitos brindes dia 11/8, para o queri-
do empresário Ulysses Mattioli, ele que 
na foto está ao lado de sua esposa, a Ca-
rina. Ulisses é um atuante rotariano em 
Pouso Alegre.
4 - Destaco um casal que fortemente fez 
parte da minha carreira como colunista 
social (que em 2022 comemoro 27 anos 
de atuação). A Isa Carrozza e o Sérgio 

Borges são pessoas muito especiais, 
que brilharam por anos com o Buffet 
Vienna. Muitos brindes para o Sérgio 
que está de niver dia 4/8. Sei que haverá 
muitas felicitações para ele no dia, pois 
é muito querido, não só pela anfitrio-
nalidade e simpatia exercidas em uma 
vida dedicada ao Vienna, mas também 
pela sua passagem como ex-presidente 
da Acipa e a atuação do casal em ações 
solidárias e de fé religiosa.

by Luiza Dias

Espetacular foi minha 
primeira impressão dos 
modelos da marca legiti-
mamente brasileira de mo-
tos elétricas que chegou 
em Pouso Alegre, através 
de um showroom monta-
do no estacionamento do 
Supermercados Bretas. 
A loja é de propriedade de 
Tácio e Alessandra Prado 
que estão encantados com 
a receptividade da marca.
Eu e o Italo fomos lá, 
ele, que é motoqueiro, 
deu uma voltinha e ficou 
encantado pela robustez e 
tecnologia (da verdona aí 
da foto ao lado). Faça seu 
agendamento para testar 
os modelos disponíveis lá. 
Mais informações pelo 
Instagram:
@voltz_pousoalegremg

Jaqueline comprou uma moto 
nova e levou seu irmão Fábio 
para ajudá-la nos trâmites da 
compra on-line! Que chic!

A Kelly da BrinquedoTeka foi 
comprar um modelo e levou 
sua bela família.

Motoqueiros experientes ficaram 
encantados com a Voltz. Juntamente 
com eles, Tácio e Alessandra Prado, 
proprietários da Voltz, localizada no 
estacionamento do Bretas.

Mozart, aficionado em motos, foi lá 
para dar uma voltinha e quem sabe 
no futuro comprar a sua!
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