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Sérgio Amaral e Adriana Froes (proprietários da Arezzo de PA) - Págs. 10 e 11

Integrantes desta grande cooperativa de crédito  - Pág. 3

Sicoob Credivass inaugura
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

Sua vida é uma Bênção!
“Toda ocasião é uma bênção ou uma lição”. 
Com esta frase da apresentadora Ana Ma-
ria Braga, refleti muito estes dias.
Todos nós vivemos muitas experiências em 
nossas vidas, bem ou mal sucedidas ao nos-
so ver, mas que se pensarmos um pouco 
mais, percebemos que tudo que ocorre po-
demos tirar uma lição e assim, crescemos e 
nos tornamos muito mais fortes.
Por isto não podemos fugir de todas as 
experiências que a vida nos reserva. Afinal, 
não dizem os médicos que o homem é uma 

 * Dr. Kleber
Dantas 
Junior

Homenagem  
ao advogado 

Hoje peço permissão para nesta pequena 
coluna prestar homenagem aos meus 
colegas por esta belíssima profissão a 
qual abraçamos com amor e profícua 
dedicação.
Nosso aniversário, se assim podemos dizer, 
é comemorado dia 11 de agosto, data da 
criação do primeiro curso de Direito.
O exercício da nossa profissão transcende 
as simples razões. Vai muito mais além 
dos simples embates processuais ou das 
tribunas das Cortes de Justiça brasileiras. 
O advogado é, acima de tudo, um cidadão 
da República e defensor da cidadania na 
luta contra as desigualdades, sentimentos 
estes que nos levam a combater o bom 
combate.
Cabe-nos a tarefa de defender, principal-
mente, a liberdade, a vida, a honra e o 
nome de nossos clientes, bens este que 
têm muito valor, mas não têm preço, e para 
tanto há de recusar qualquer tipo de es-
terilidade e entregar a efêmera existência 
jurídica à construção de justiça, de carida-
de, de cidadania, de paz e de dignidade.
Parafraseando a belíssima “oração aos mo-
cos” escrita por não menos festejado Rui 
Barbosa, o Pai e Mestre de nossa classe, em 
discurso na Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco, já dizia “... legalidade e 
liberdade são as tábuas de vocação ao 
advogado. Neles se encerra, para ele, a 
síntese de todos os mandamentos: Não 
desertar a justiça, nem corteja-la. Não 
transfugir da legalidade para a violência, 
nem trocar a ordem pela anarquia... Não 
servir sem independência à justiça, nem 
quebrar da verdade ante o poder... Não 
fazer da banca balcão, ou da ciência mer-
catura. Não ser baixo com os grandes, nem 
arrogante com os miseráveis. Servir aos 
opulentos com altivez e aos indigentes 
com caridade. Amar a pátria, estremecer o 
próximo, guardar fé em Deus, na verdade 
e no bem.” (...)
Parabéns a todos nós advogados!

* Dr. Claudinei Ferreira Moscardi-
ni Chavasco é Advogado, Professor 

Universitário, Mestre em Direito, 
Consultor do IDET - Pesquisas Em-

presariais. Mais informações no:
Site: www.idetpesquisas.com.br  

 * Dr. Claudinei 
Ferreira

* Dr. Kleber Dantas Junior é  advo-
gado  e sócio do Escritório KLEBER 
DANTAS ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS,  estabelecido a Rua Pernam-

buco, 40, Bairro Medicina, na cidade 
de Pouso Alegre - Minas Gerais

Destaque Empresarial

Por que uma empresa se destaca no mercado? Porque ela se renova e não deixa a peteca 
cair! Foi com esta filosofia que o Restaurante Porteira Grill, dos empresários Gilmar 
Oliveira e Nei, está trabalhando este ano. Como novidade investiram em uma nova, 
bonita e moderna faixada (veja o fundo da foto acima), além de aprimorarem o que 
eles possuem de melhor: um buffet com vasta variedade de pratos quentes e salada 
no almoço, churrasco típico gaúcho e a comida oriental à noite (aliás, a mais famosa de 
Pouso Alegre).  O Porteira Grill fica na Rua Comendador José Garcia, 919 - Tel.: 3423-1001, 
site: www.porteiragrill.com.br e a fanpage é: Facebook.com/RestaurantePorteiraGrill

Youtube.com/TVDiasNews
55 (35) 3422-8462

55 (35) 9 9105-3035

www.diasnews.com.br

Facebook.com/DiasNews
diasnews@diasnews.com.br 

EXPEDIENTE
Publicação dirigida para formadores de opinião das cidades de 

Pouso Alegre e  Santa Rita do Sapucaí - Versão impressa gratuita.

Porteira Grill

O experiente empresário Gilmar Oliveira juntamente com Gilmar e Nei (sócio no Porteira).

“máquina” que se torna mais ágil quanto 
mais funciona? Nestas Olimpíadas no Brasil, 
por exemplo, vemos e ouvimos histórias 
de superação dos atletas e destas histórias, 
todos eles aprendem grandes lições.
As bênçãos vêm em forma da consciência 
que tudo ocorre para nosso crescimento 
físico, mental e espiritual.
Em todas as áreas são assim. Veja na política, 
pessoas de bem, estão se envolvendo com 
muito sofrimento neste meio. Algo que os 
políticos mal intencionados sempre fizeram 
questão de evitar. 
Questões de saúde, familiar, profissional, en-
fim, tudo requer coragem para enfrentar os 
problemas, mas sempre, de forma tranquila 
e serena. Até porque existe um ditado: “se 
estressou perdeu a razão”. 
Temperança fui uma palavra nova que apren-
di estes dias, ela é mais do que paciência, é a 
sabedoria de saber esperar a hora certa para 
agir. Só a sabedoria nos leva a tanto!
Para finalizar, toda a ocasião é dádiva divina 
de Deus, que nos concede o dom da vida, 
que é uma história pessoal que construímos 
através do livre arbítrio de cada um e cada 
um precisa assumir as responsabilidades 
e consequência dos atos. No final sempre 
temos uma lição.

Eleições 2016 
Com patuscada e reinação começou 
2016. É lançada a abstêmia na algibeira 
do Pouso Alegrense em razão das talhas 
na parcimônia brasileira. E, antes mesmo 
do folgueto de fevereiro, já começam as 
potocas e enredos antes do sufrágio local. 
Aos poucos são lançados os prestimosos 
públicos do Rio Mandú nas ruas e vielas, 
com algumas ideias inovadoras e outras, 
digo, bem ultrapassadas, no som dos 
tambores dos 5 (cinco)  “S” : Sola de Sapato, 
Saliva, Suor, Simpatia e promessa de muito 
Serviço Público. Enquanto isto, no âmbito 
nacional corre a notícia dos parcos da fru-
galidade de que as talhas na parcimônia 
brasileira são inevitáveis até 2018. 

Em particular, com retidão e ciclo concluí: 
quem ganhar no escrutínio municipal 
terá muito trabalho para legitimar seus 
passos públicos, pois qualquer discurso 
mal elaborado poderá ser utilizado em seu 
desfavor no Tribunal. O que Pouso Alegre 
almeja? “Renda Real” e não “Renda Ficta”, 
de uma Fundação de Pesquisa que ofereça 
dados precisos para gestão pública, de 
uma Reforma Legislativa e Administrativa, 
de secretários que tenham “CHA” (Conhe-
cimento, Habilidade e Atitude) para gerir 
a res pública de forma a poupar o público 
homem (Político=Prefeito) das ininteli-
gíveis e categóricas formas de gerir. Está 
lançada a corrida! Que São Tomás More 
(padroeiro dos políticos) os abençoem! 

“Quem ganhar no escrutí-
nio municipal terá muito 
trabalho para legitimar 
seus passos públicos, pois 
qualquer discurso mal 
elaborado poderá ser uti-
lizado em seu desfavor no 
Tribunal”. 



Jornal Dias News 1ª Quinzena 
Agosto/2016

Mercado Financeiro 03Ed
iç

ão
 

3
2
3

Dia 28/7 foi realizada a inauguração da segunda agência do 
SICOOB Credivass em Pouso Alegre. Na ocasião estiveram 
presentes diretores e funcionários SICOOB Credivass, com 
destaque para a ilustre presença do presidente do Conselho 
de Admistração SICOOB Central Crediminas senhor Alberto 
Ferreira, o presidente do Conselho do SICOOB Credivass e vice
-presidente do Conselho de Adminstração do SICOOB Central 
Credminas, senhor Ivan Lemos Brandão e seus diretores, João 
Carlos e Eustáquio Elgrey. 

Padre Celso realiza sua benção a nova agência e funcionários do SICOOB Credivass

Nova agência do Sicoob

Alberto Ferreira fez a seguinte declaração “quero parabenizar 
o SICOOB Credivass, por esta agência bonita, confortável e aco-
lhedora, que certamente trará a todas as vantagens que só o co-
operativismo é capaz de proporcional”, já Ivan Lemos Brandão 
fez o seguinte testemunho, “lembro perfeitamente, há 20 anos, 
quando começamos, com 3 funcionários e 25 associados, hoje te-
mos que agradecer aos 28 mil associado do SICOOB Credivass, por 
esta 31ª agência, tudo isto é uma honra para nós. Agora, amanhã 
é outro dia e já vamos pensar em uma nova agência, que será na 

cidade de Estiva”.  O evento recebeu a presença de Padre Celso, 
que abençoou o novo empreendimento, o coquetel foi servido 
pelo Buffet Vienna e todos tiveram a oportunidade de conhe-
cer as novas e modernas instalações da nova agência, cuja ges-
tão será realizada pelo competente gerente Fabiano Gondin. 
Mais informações na agência que fica no bairro Costa Rios, na 
Av. Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, 1770.

Fotos e Texto:Jornal Dias News.

Júnia/Fabiano Gondin (gerente), família de Toninho e de OdairIntegrantes da ACIPA e Sérgio Borges (presidente da ACIPA)Sr. Ivan e Regina ladeados por funcionários do Sicoob

Dr. Amaury/Regina, Eustáquio, Júnia/Fabiano Gondin Dr. Amaury/Regina, funcionário do Sicoob, Júnia/Fabiano Sr. Ivan e funcionários do Sicoob Credivass



Gastroenterologia, Cirurgia Geral, 
Vídeo Endoscopia, Vídeo Laparoscopia

Dr. Luiz  Roberto do Nascimento

Fone: (35) 3423-6405 e Fax: 3422-5727

TADEU IMÓVEIS

Rua João Basílio, 505 
Telefone: (35) 3422-1773
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página, ligue:
9 9105 3035
3422 8462
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FAI celebra 
aniversário 
de 45 anos 

 A FAI - Centro de Ensino Supe-
rior em Gestão, Tecnologia e Educação, 
de Santa Rita do Sapucaí celebrou o ani-
versário de 45 anos em grande estilo - e 
em dose dupla: comemoração do aniver-
sário da Instituição e também do curso 
de Administração, pioneiro no Sul de Mi-
nas. 
 A cerimônia foi realizada na noi-
te de 30 de julho com uma missa de ação 
de graças no Santuário Arquidiocesano 
de Santa Rita de Cássia. Na sequência, o 
diretor da FAI, Prof. Dr. José Cláudio Pe-
reira, o gestor de Marketing e Comunica-
ção, Prof. Dr. Aldo Ambrósio Morelli, os 
coordenadores dos cursos e demais pro-

fessores recepcionaram os convidados 
em um espaço de eventos da cidade. 
 A parte formal da comemoração 
constou de homenagens às pessoas que 
fizeram parte da história da Faculdade e 
do descerramento da placa comemorati-
va dos 45 anos, que posteriormente será 
afixada no campus da Faculdade. Em se-
guida, foi servido um coquetel e jantar 
aos convidados, elaborados por um bu-
ffet conceituado de Pouso Alegre.
 Participaram do evento a co-
munidade FAI, carinhosamente deno-
minada de FAImília, seus familiares, re-
presentantes das instituições parceiras, 
autoridades da cidade e região.

“ “Quarenta e cinco anos se passaram e a FAImília cresceu. Hoje somos 
cinco cursos de graduação, onze cursos de pós-graduação, mil e du-
zentos alunos, noventa professores e cinquenta colaboradores.
Já formamos mais de três mil e quinhentos profissionais, contribuin-
do para o APL Eletroeletronômico de Santa Rita do Sapucaí e 
para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.
Com a missão de formar empreendedores para o mercado e cidadãos 
responsáveis para a sociedade, temos criado inúmeras oportunida-
des para conscientizar nossos alunos e inseri-los como profissionais 
mais humanizados e conscientes na sociedade onde atuam.
Nós crescemos, mas a essência da instituição permanece viva repre-
sentada por aqueles que fizeram e ainda fazem parte desta história.

O Gestor de Marketing e Comunicação, professor  
Aldo Ambrósio Morelli e sua esposa Joana Morelli 

O diretor da FAI, professor José Cláudio Pereira, entrega placa de 
homenagem ao presidente da Fundação Educandário Santarritense, 

cônego Benedito Ramon Pinto Ferreira, um dos homenageados

O juiz de Direito da 1ª Vara e diretor do Fórum da Comarca de Santa Rita do Sapucaí, 
Dr. João Paulo Santos da Costa Cruz, o vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí, professor 
Wander Wilson Chaves, o presidente da Fundação Educandário Santarritense, instituição 
mantenedora da FAI, cônego Benedito Ramon Pinto Ferreira, o  diretor da FAI, professor 
José Cláudio Pereira e o presidente da Câmara de Santa Rita do Sapucaí, senhor Miguel 

Garcia Caputo, descerram a placa comemorativa dos 45 da FAI

Foto e texto: ASCOM FAI - Mais informações e imagens sobre os 45 anos 
da FAI, acesse o site: www.fai-mg.br e a fanpage: Facebook.com/Fai Ensino Superior



Luiza Dias
Curta nossa Fanpage: www.facebook.com/DiasNews

*** Ninguém merece aqueles que 
acham que só o pessoal de “es-
querda“ gosta de “carguinho pú-
blico”, tem gente ditos de “direita” 
que também adora estas “boqui-
nhas”. Por isto, os atuais candida-
tos a prefeito, bem intencionados, 
devem ficar atentos, pois o povo 
do “cabide de emprego” gruda 
que nem chiclete nesta época. E 
são sempre as mesmas figurinhas. 
Agora eu pergunto: “como os can-
didatos pretendem obter resultados 
diferentes na política, fazendo a 
mesma politicagem?”

Merece
aplausos! Ninguém

merece !

*** Merece aplausos, a LIBERDA-
DE DE EXPRESSÃO que felizmente 
ainda vigora no BRASIL. Liberda-
de, tanto para aqueles que se ma-
nifestam defendendo interesses 
pessoais, quanto para aqueles que 
se manifestam pensando no bem 
comum. A liberdade é um atributo 
democrático e admite a existência 
do contraditório, do ateu e do reli-
gioso, do egoísta e do defensor de 
causas comunitárias, entre outros.

*** Merece aplausos a abertura 
das Olimpíadas. 

Sinais claros de 
reaquecimento 

do mercado

Empresários que operam há 
décadas em Pouso Alegre e re-
gião, me confidenciaram nas 
últimas semanas o sentimento 
que o pior da crise já passou e 
que agora se inicia um novo ci-
clo. Exemplo disto é o fato que 
há três edições estamos traba-
lhando muito em cobertura 
de eventos na cidade, como o 
evento de reabertura da loja 
Arezzo, adquirida por empre-
sários de BH (veja páginas 10 
e 11) e a inauguração de uma 
segunda agência do SICOOB 
Credivass (veja página 3), 
ambas em Pouso Alegre. Ou-
tro termômetro são a volta de 
lançamentos de novos empre-
endimentos imobiliários, den-
tre eles condomínios fechados 
da renomada SETPAR, o hotel 
da Mohallem Engenharia, 
até um novo hospital particu-
lar da SIME será lançado. Para 
muitos, esta é a melhor hora 
de começar a agir e como diz 
o ditado, “toma água limpa 
quem chega primeiro”. Quem 
deixar para depois, pode ser 
mais um na multidão e perde 
oportunidades que estão por 
aí. Ou você acha que placa 
de aluga-se é só sinônimo de 
crise? Onde estão aqueles que 
reclamavam que não havia 
ponto comercial vago na ci-
dade? Agora é a hora de agir, 
mas concordo, é necessário 
uma certa musculatura finan-
ceira para isto.

O destaque social desta semana é para o  
querido empresário Gilmar Prestes Oliveira 

sócio proprietário do Restaurante Porteira Grill 
(que é também destaque empresarial  

página 2, desta edição) que brinda niver no dia 
19. Ele e sua esposa Luara, também brindam a 

espera do novo baby. Na foto ele, Luara e a filha 
do casal, a bela Ana Julia.

Dia 16/8 é o dia do aniversário da Renata Pereira, que na foto está ao lado do querido Francisco, seu 
esposo, que juntos formam um casal muito gracioso. Conheço a Renata há muito tempo e nossas vidas 

se cruzaram de forma muito frutífera em vários momentos. Neste seu niver, Renata, conserve funda-
mentos do seu caráter que sedimenta sua vida: sua honestidade, pois é digna de muita confiança, sua 

disposição inabalável para o trabalho, sua educação. Muita saúde, muita paz e prosperidade! 

Muitos brindes dia 25/8 
para meu querido amigo 

Dr. Osvaldo Namur, 
esposo da Vânia Namur. 
Por coincidência lembrei 

dele e da Vânia estes 
dias, pois estou lendo 

o livro “O Romance com 
Deus” e o Italo, meu 

esposo a “Autobiografia 
de um Iogue”, livros do 

iluminado Paramahan-
sa Yogananda, guru e 
líder espiritual indiano 
cujas obras nos foram 

apresentadas pelo 
Dr. Osvaldo. Neste seu 
aniversário, Dr., desejo 
a você, sua família e a 
querida Vânia Namur 
muita luz, saúde e paz.

Brindes dia 25/8 para o 
Luiz Inácio Amaral, do 

Cartório de Imóveis de 
Pouso Alegre. Ele que na 
foto está ao lado de sua 
bela esposa, Virgínia. 

Desejos de muita saúde 
e paz para ele, cuja 

família é muito querida 
pela família Dias. Minha 

mãe, Maria Luiza Dias 
tem muito apreço pelo 
seu saudoso pai e seus 

irmãos, sempre coloca a 
família em suas orações. 
A família Amaral muito 
contribuiu e contribui 
para a edificação da 

história de nossa Pouso 
Alegre.



Legendas
1 - João Fagundes que é empresário 
proprietário da Bioética Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda., junta-
mente com o empresário Lúcio Oli-
veira, proprietário do Restaurante 
Fernandão, falando de negócios em 
uma noite gastronômica muito agra-
dável na cidade de Pouso Alegre. 

2 - O mago da maquiagem e cabelo, 
Eziquiel Rodrigues e a estilista de 
moda Isamara Tenório. Muitos brin-
des para os dois, pois ele aniversaria 
dia 24/8 e ela, dia 19/8.

3 - Brindes para a competente Cyn-
thia Souza, secretária executiva da 
presidência da ACIPA (Associação 
do Comércio e Indústria de Pouso 
Alegre), que aniversaria dia 18/8.

4 - Brindes para  Adriana dos Anjos, 
que aniversaria dia 22/8. Ela que é 
casada com o Jairo Mendonça da 
Sulminas Pneus, mãe da Luiza (bom 
gosto pela escolha do nome) e do in-
teligentíssimo Vítor.

5 - Meu padrinho de casamento, o 
querido empresário Toninho da Ex-
presso Gardenia, comemora aniver-
sário dia 24/8.

6 - Parabéns para o  João Borges, o 
qual também tive a honra de ter tra-
balhado na Expresso Gardenia, ele 
que aniversaria dia 15/8.

7 - Outro gigante da logística, o em-
presário Rodinei Nunes de Moraes 
(o Nei da transportadora Nova Mi-
nas) aniversaria dia 25/8.

8 - Meu querido amigo desde os pri-
mórdios do meu colunismo social na 
cidade, Paulo Roberto, hoje radialis-
ta (programa de esportes da UNIVÁS 
FM) e avô babão nas horas vagas, 
aniversaria dia 14/8.

9 - O jovem promissor Luiz Felipe do 
Nascimento, filho da Lucete e Dr. 
Luiz Roberto da Gastroclínica ani-
versaria dia 18/8.

10 - Dia 26/8 é o aniversário do em-
presário Gilbert Furtado, proprietá-
rio da Gráfica Comendador.

1 2
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Lançamento do livro do renomado escritório 
Andrade e Silva Arquitetura e Engenharia

Na noite do dia 28/7 aconteceu na loja da Todeschini em Pou-
so Alegre (dos empresários Welington Silva e Silvana Araújo) 
o lançamento do livro comemorativo de 30 anos de história do 
escritório Andrade e Silva Arquitetura e Engenharia, da ar-
quiteta Ivanise Andrade e Silva e sua irmã, a engenheira Cláu-
dia Andrade e Silva Ajeje. O livro foi produzido e editado pela 

Usina da Criação e teve o apoio das marcas Portobello e Todes-
chini. A noite foi muito iluminada, as irmãs estavam rodeadas 
por familiares e amigos, os quais elas recepcionaram presen-
teando-os com um livro autografado. O coquetel foi assinado 
pelo renomado Buffet Vienna e a noite contou com um show 
musical instrumental de Márcio (flautista e esposo da Ivanise) 

e Geraldo (violonista pouso-alegrense). No final, Cláudia e sua 
filha Luiza, arrasaram cantando MPB, além da participação mui-
to especial do Sr. Jorge Silva, pai das irmãs, que cantou belas 
canções italianas. Veja mais fotos deste evento, postadas dia-
riamente no: Facebook.com/DiasNews. Curta nossa fanpage e 
fique por dentro do que acontece de importante na região.

Ivanise e seu esposo Márcio (ele tocou flauta no evento)

Cláudia e Ivanise na noite de autógrafos do lançamento do livro Maykel, Silvana, Welington (Todeschini), Márcio, Ivanise, Renato e Cláudia Erasmo, Ivanise, Luiza, Flávia, Cláudia, Diego, Marisa, Péricles e Meyre

Clayton, Neves, Welington, Silvana, Ivanise, Cláudia e Maykel Ivanise, Wilson, Jorge Silva, Cláudia e Lucilene. Wilson e Lucilene são 
proprietários do primeiro projeto executado pela Andrade e Silva

Cláudia, Graça Mohallem, Toninho Mohallem e Ivanise

Luiza e seus pais, Cláudia e Dr. Renato Ajeje Cláudia, Luiz Inácio e sua esposa Virgínia, juntamente com Ivanise

Ivanise e Cláudia, ladeando seus convidados entre eles, Sérgio da Cacife Alysson (Usina da Criação, ao centro), empresa que editou o livro Icaro, Juli, Claudia, Ivanise, Dra. Tereza Cristina/Evandro (INAPÓS)
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Dr. Flávio Tresinari Camargo, Fábia Camargo de Magalhães e Marcia de Souza Camargo

Laboratório Imune
e a história de uma família dedicada à saúde de Pouso Alegre e Região

O Dr. Geraldo Camargo fundou 
o Laboratório Imune há 60 anos. 
Com visão empreendedora e von-
tade de levar acesso à população 
de Pouso Alegre os recursos mais 
inovadores da época, ele implan-
tou o primeiro Laboratório de 
Análises Clínicas da cidade. 
As características que marcaram a 
vida do Dr. Geraldo foram trans-
mitidas para a família e hoje o 
Laboratório Imune conta com a 
terceira geração à frente da admi-
nistração e setor técnico. 
Os mais importantes valores lan-
çados no início da trajetória do 
Imune se aprimoraram com o 
tempo. A qualidade nos resulta-
dos conquistada com processos 
rigorosos, atendimento cuidado-
so e humanizado aos clientes, par-
ceria próxima com os médicos. Es-
sas são as mais valiosas heranças 
que se perpetuaram e cresceram 
nestas décadas. 
O Imune não parou de buscar a 

inovação e, sim, conciliou a tradi-
ção e os valores familiares à tec-
nologia de ponta e a adaptação às 
exigências do mercado. A empre-
sa se certificou segundo a Norma 
ISO9001, ampliou a estrutura física, 
renovou equipamentos, agilizou 
a entrega de resultados on-line, 
qualificou a equipe com o apoio de 
grandes nomes como SEBRAE, H. 
Pardini e ACIPA. 
Toda a família é vocacionada para a 
saúde e empreende para levar bem
-estar e qualidade de vida às pesso-
as e empresas da região. Para Fábia 
Camargo de Magalhães é um or-
gulho poder assumir, após seu pai 
Dr. Flávio Tresinari Camargo, este 
projeto ousado de seu avô e estar à 
frente de uma empresa que não se 
cansa de sempre fazer mais pelos 
clientes. 
Mais informações: 
Tel.: (35) 3422.7873
www.labimune.com.br
atendimento@labimune.com.br

Andrade e Silva Arquitetura e Engenharia:
uma história de sucesso contada em um livro

Ivanise, e o casal da Mineradora, ao lado da Cláudia Cláudia, Nakle Mohallem e Ivanise Cláudia e Ivanise ladeadas por amigos, parceiros e clientes

Cláudia e Ivanise ladeadas pela cunhada/irmão, Letícia e Filipe Amaral Ivanise, o renomado arquiteto Caco, com sua esposa Mônica e filha. A equipe do Buffet Vienna deu um show de gastronomia no evento
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Uma nova loja Arezzo

Adriana Froes Amaral 
(proprietária), ladeada pela 
nova equipe da loja Arezzo 

de Pouso Alegre

Dia 5 de agosto foi reinaugurada em Pouso Alegre 
uma nova Arezzo, a mais conceituada marca de cal-
çados e bolsas femininas do País. Os novos proprietá-
rios da loja, os empresários Adriana Froes Amaral e 
Sérgio Luis Amaral, são de Belo Horizonte (também 
são proprietários da Arezzo de Alfenas) e decidiram 
reabrir a loja de Pouso Alegre exatamente no mega
-lançamento da Coleção de Verão 2017 da marca, 
depois que o ponto foi reformado e sua equipe reno-
vada. Depois de uma grande campanha publicitária, 
assinada pela renomada agência Usina da Criação, 
as clientes foram recebidas com um delicioso coque-
tel servido pelo requintado Buffet Vienna. “Ficamos 
muito felizes com a presença marcante de nossas clien-
tes na reinauguração, houve até fila na porta antes de 
abrirmos”, comentou Adriana e Sérgio complemen-
tou “um dos nossos focos é sempre suprir a loja com um 
ótimo estoque e variedade de modelos, como se a clien-
te estivesse comprando em uma loja Arezzo de capital”. 
Conheça a nova coleção da marca na Rua Adalberto 
Ferraz, 344 - Centro de Pouso Alegre-MG. www.arez-
zo.com.br, Facebook.com/Arezzo Pouso Alegre.

Sérgio Filipe Froes Amaral, Adriana Froes e Sérgio Luiz Amaral (proprietários), Luis Eduardo Amaral e Pedro Augusto Amaral

Adriana/Sérgio, Alysson (Usina da Criação) e Sérgio Filipe (Arezzo)
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Nestas eleições, não venda seu voto!

Moda Fashion
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Os melhores pneus, os menores preços!

Os melhores pneus, os menores preços!

Cuidamos da segurança da sua família
Você sabia que o fluído de freio corresponde a 

30% da frenagem rápida do seu veículo? 
Cuide da sua SEGURANÇA, venha na SULMINAS 
PNEUS e faça o teste do fluído GRATUITAMENTE,  
bem como todos os itens de freio e suspensão.

Avenida Perimetral, 2.215 - Tel.: 3422-2222

Alinhamento - Balanceamento -  Freios - Suspensão - Amortecedores


