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Vasquinho Radiadores 
inaugura nova unidade
na Rodovia Fernão Dias
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Patrícia e Cézar Bernardes 
da Vasquinho Radiadores

e Ar Condicionado.
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Rumo às Urnas!

Leia matéria completa na página 9
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

Meu muito obrigado!

Gostaria de agradecer todas as mensa-
gens de felicitação pelo meu aniversá-
rio de 80 anos realizadas pelos vários 
canais de comunicação que tenho 
contato:a Rádio Univás FM; Rádio Difu-
sora AM; jornal Dias News e Facebook.
com/DiasNews (que minha filha Luiza, 
imprimiu e me entregou em mãos os 
comentários feitos). Também quero 
agradecer os telefonemas, as visitas 
pessoais de meus familiares e amigos. 
Meu muito obrigado!

 * Gabriele 
Reis Santos

DIREITOS E DEVERES
DO CONSUMIDOR

A frase “o cliente tem sempre razão” é um 
jargão muito ouvido no dia a dia, mas 
será que é mesmo assim? Apontamos 
situações comuns no dia a dia e como o 
direito do consumidor as trata. 
A troca do produto, por exemplo, apenas 
é obrigatória em caso de defeito. A troca 
porque o tamanho não deu certo ou a cor 
não agradou é uma liberalidade dos lojis-
tas, utilizada para agradar os clientes, mas 
não é obrigatória. De acordo com o artigo 
18 do CDC, a partir da reclamação de um 
item com defeito, o fornecedor terá 30 dias 
para sanar o problema apresentado. Se o 
prazo passar e nada tiver sido acordado, o 
consumidor pode, então, escolher entre: 
a substituição do produto por outro em 
perfeitas condições de uso; a restituição 
imediata da quantia paga ou o abatimento 
proporcional do preço. 

Ainda neste caso, importante ressaltar que 
o consumidor pode tanto comunicar o fa-
bricante como o comerciante, pois o CDC 
entende que ambos são responsáveis. 
Outra questão é o direito de arrependi-
mento em compras realizadas fora do 
estabelecimento comercial. Por exemplo, 
compras pela internet: Como o consumi-
dor não pode avaliar o produto, o CDC 
estabelece o prazo de 7 dias para arrepen-
dimento da compra a contar da entrega. 
Nesse prazo ele pode desistir da compra 
e receber seu dinheiro de volta, sem arcar 
com qualquer custo. 
Estas são algumas situações comuns em 
nosso dia a dia, e como consumidores de-
vemos nos manter informados dos nossos 
direito e deveres.

* 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

* Gabriele Reis Santos é advoga-
da do Escritório KLEBER DANTAS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS,  es-
tabelecido a Rua Pernambuco, 40, 

Bairro Medicina, na cidade de Pouso 
Alegre - Minas Gerais

Destaque Empresarial

As conquistas materiais da 
vida passam. O que fica na 
verdade são nossas realiza-
ções como pessoa. O legado 
profissional do empresário, 
João Aldo Martins é muito 
visível em Pouso Alegre: ele 
construiu uma marca de 
confiança quando falamos 
em corretora de seguros 
com atuação regional.
Em um segmento extrema-
mente fechado, João Aldo 
transita fora desta curva. 
Muito empreendedor, in-
vestiu em uma moderna 
sede, na comunicação da 
sua marca, na capacitação 
de sua equipe, em oferecer 
um portfólio de produtos 
diferenciados de seguros.
Hoje colhe os frutos!
Mais informações visite o site 
da marca: www.facaseguro.
com.br

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.

João Aldo Martins (proprietário da Conexão Seguros)

Bingo Beneficente da 
Casa de São Rafael

“Não fique em preto e branco, dê cores 
a sua vida ajudando-nos a ajudar”, com 
este apelo a Casa de São Rafael (que 
apoia pacientes com câncer) convida 
a todos os leitores para o seu Bingo 
Beneficente que será realizado dia 10 
de setembro, às 19:30 h, na própria Casa 
de São Rafael em Pouso Alegre-MG. Mais 
informações: 3422-2085 ou 9 8856-2966.

18ª Rotary Bier Fest

O Rotary Club Pouso Alegre Sul de Pouso 
Alegre-MG realizará sua tradicional festa 
beneficente, 18ª edição da Rotary Bier 
Fest, para arrecadar fundos para suas 
ações sociais. O evento é considerado a 
melhor festa da cerveja da região, será 
realizado dia 8 de outubro, 23 h, sába-
do. Contará com a animação da Master 
Banda Show, o ingresso está a R$ 100,00.

ALMOÇO PALESTRA 
EMPRESARIAL - HOTEL 

MARQUES PLAZA

A Igreja Católica através de sua ‘Doutrina 
Social - DSI’ proporciona ao empresário 
uma grande oportunidade de reflexão 
sobre a sua realidade, de forma a motivá-lo 
a liderar com Liberdade, Justiça e Verdade. 
Segundo Frater Henrique Cristiano José 
Matos, o primeiro documento da DSI foi 
publicado em 1891, pelo papa Leão XIII, 
Rerum Novarum, não obstante sabe-se 
que há lastros escriturísticos, patrísticos, 
teológico e vivencial muito mais antigo. 
Recentemente foi publicado pelo Papa 
Francisco a Encíclica Laudato Si’, que versa 
sobre temas como: o clima como Bem 
Comum, a opção preferencial pelos pobres 
que inclui garantia de acesso ao trabalho, 
à atividade empresarial como uma nobre 
vocação, o progresso tecnológico como 
solução, a ordem econômica, a necessida-
de de crescimento, a ordem política e o di-
álogo aberto. Diante do novo documento, 
a ADCE (Associação de Dirigentes Cristãos 
de Empresa) ONG fundada em São Paulo 
em 1961, a UNIAPAC (União Internacional 
de Associações de Dirigentes Cristãos de 
Empresa) e a CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil) tem trabalhado para 
proporcionar aos empresários o ensina-
mento social da Igreja.  Com base nestes 
valores intangíveis que alimentam a gran-
de tradição social que Jesus veio assumir e 
completar com sua mensagem de Amor, 
temos a satisfação de CONVIDÁ-LO(A) 
para participar do ALMOÇO/PALESTRA 
com o Presidente do Conselho do Grupo 
ASAMAR : Sérgio Cavalieri no próximo dia 
22/09, das 12h às 14h, no restaurante Lu-
gano do HOTEL MARQUES PLAZA, que por 
iniciativa da ARQUIDIOCESE DE POUSO 
ALEGRE e da RÁDIO DIFUSORA de POUSO 
ALEGRE, temos a oportunidade de apoiar e 
vivenciar. São apenas 40(quarenta vagas) 
e as confirmações devem ser realizadas 
no telefone (35)3421-1266 e/ou no e-mail: 
leticiacuriapa@gmail.com mediante de-
pósito bancário. PARTICIPE, sua presença 
é imprescindível! 

Ainda neste caso, importante 
ressaltar que o consumidor 

pode tanto comunicar o 
fabricante como o 

comerciante, pois o CDC 
entende que ambos são 

responsáveis.

Conexão
Seguros





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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DL Treinamentos realizará 
novo treinamento dia 16, 
17 e 18 de setembro/2016

O mais famoso e transforma-
dor curso de treinamento da 
região, voltado para o aperfei-
çoamento humano, realizado 
pela DL Treinamentos, de 
propriedade dos empreende-
dores Flaviano e Alessandra 
Rezeck de Biaso, já está com 
data marcada para ser execu-
tado: será nos dias 16, 17 e 18 
de setembro.
Muitos empresários e execu-
tivos renomados de Pouso 
Alegre já realizaram o treina-

mento, dentre eles: o famoso 
professor de direito previden-
ciário da FDSM e advogado 
Prof. Dr. Amauri Ludovico; 
o empresário Carlos Alberto 
Brito (Beto do Grupo Fernan-
dão); a Elaine da Band FM; 
a Regina do Sicoob, entre 
outros. Leia abaixo o depoi-
mento de Toninho Maglioni 
sócio proprietário dos Super-
mercados Alvorada: “Fiz o DL 
(Desenvolvimento e Liderança), 
também minha esposa, filho, 
irmãos, sobrinhos e principais 
funcionários da Rede Alvorada 
(diretores, gerentes e superviso-
res). O DL é transformador, tan-
to para a empresa, como para a 
pessoa. Eu indico com certeza, é 
um ótimo investimento!”

Mais informações pelo: (35) 
9 8821 0043 (WhatsAPP e 
telefone).
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Vasquinho Radiadores  
inaugura nova unidade 
na rodovia Fernão Dias

O Vasquinho Radiadores e Ar-con-
dicionado, do casal Cézar Bernardes 
(ele conhecido como Vasquinho) e 
Patrícia Bernardes, é sem dúvida um 
dos maiores players do setor de ma-
nutenção automobilística de Pouso 
Alegre e região. Isto porque em pou-
co mais de sete anos da sua fundação 
conquistou a liderança e referência no 
seu segmento de radiadores e ar-con-
dicionado.
Em 2013 adquiriu sua sede própria, 
na Av. Perimetral 400, notícia que foi 
amplamente divulgada na capa do 
Jornal Dias News, e agora, seus dire-
tores apresentam a nova unidade do 
Vaquinho, que foi instalada em mar-
ço deste ano na Rodovia Fernão Dias, 
KM 871,8 Cruz Alta - no pátio do Posto 
Dom Pedro, em frente a Polícia Rodo-
viária Federal.
Com isto, inicia-se um novo ciclo de 
crescimento da empresa, “o objetivo 
desta unidade é atender com mais co-
modidade e conveniência os caminho-
neiros, transportadoras e frotistas da 
região, o local é de fácil acesso e esta-
cionamento”, revela Cézar, além disto, 
os serviços para os clientes da unidade 
não se restringem a radiadores, o em-
presário nos comentou que as duas 
unidades oferecem serviços comple-
tos, tais como: venda e manutenção 
de toda linha de radiadores, colmeias 
e intercoolers, além de peças necessá-
rias para manutenção e instalação de 
ar-condicionado (tais como manguei-
ras, compressores, filtros e sensores), 
para caminhões e todo tipo de veículo.
Para Patrícia Bernardes, a segunda 
unidade facilita o trabalho da matriz, 
localizada na Av. Pinto Cobra 400, em 
Pouso Alegre: “embora continuamos 
atendendo veículos de grande porte, 
com esta segunda unidade na Rodovia 
Fernão Dias, fortaleceremos na matriz o 
atendimento de veículos leves e utilitá-
rios, além do apoio às concessionárias 
de veículos de Pouso Alegre”.
No que diz respeito a ar-condicionado 
de veículos, os serviços do Vasquinho 
são imbatíveis, eles atendem seus 
clientes com três tipos de tecnologia 
de higienização do sistema de ar-con-
dicionado de todos os modelos de ve-
ículos leves e pesados, o que lhe con-
fere qualidade e bom preço. As duas 
unidades também instalam ar-condi-
cionado em todos os tipos de veículos.
O casal tem agora o objetivo de am-
pliar ainda mais a gama de produtos 
em estoque e sempre estarem atuali-
zados em relação aos novos sistemas 
de arrefecimento e ar condicionados, 
lançados pela indústria automobilísti-
ca. Mais informações pelos telefones: 
(35) 3425 5551 ou (35) 9 8402 6079. 

Fotos e texto:
Italo Barcellos e Luiza Dias.

Com uma unidade instalada no pátio do Posto Dom Pedro (Cruz Alta - Pouso Alegre), Vasquinho 
Radiadores foca no atendimento diferenciado de caminhoneiros da Rodovia Fernão Dias.

Cézar Bernardes (Vasquinho)  
e sua esposa Patrícia Bernardes
na nova unidade da Vasquinho 

Radiadores e Ar Condicionado, 
localizada na Rodovia Fernão 

Dias, KM 871,8 Cruz Alta - no pa-
tio do Posto Dom Pedro, em fren-

te a polícia Rodoviária Federal

A matriz do Vasquinho fica 
localizada na Av. Perimetral 400 

em Pouso Alegre

Com uma equipe altamente qualificada, o Vasquinho conquistou a liderança no mercado



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

Ninguém
merece !

Brindes dia 18/9, 
para a querida Taíse 

Rodrigues que na 
foto aparece ao lado 

do seu esposo e sócio, 
Adriano Rodrigues.

Ambos possuem 
uma história muito 

empreendedora, 
pois transformaram a 
Visual Áudio em uma 
referência regional na 
área de eventos. O for-
te deles é a alocação 

de inúmeras estruturas 
para seu evento, desde 

sofisticados som, 
telões, iluminação a 

decoração.

A novidade do mundo fitness é que Nelsinho e Ciça estão se preparando para inaugurarem uma 
nova unidade da Armação Atlética que, segundo os proprietários, será a maior academia de MG.

Merece
aplausos!

Eleições 2016: 
agora vai!

Enfim chegou. Há uma sema-
na a justiça eleitoral, através 
do Dr. José Hélio da Silva, 
definiu que a candidatura de 
Rafael Simões do Hospital 
e Dr. Paulo é a válida para 
representar o PSDB de Pou-
so Alegre e mais 9 partidos 
coligados a ele. Na página 9 
desta edição, leia uma ma-
téria completa que resume 
a atual situação das Eleições 
em Pouso Alegre.

Concurso Público

O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Sul de Minas Gerais (IF-
SULDEMINAS) publicou edi-
tal para concurso público de 
docentes do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT) 
e servidores técnico-adminis-
trativos em educação. No total 
19 vagas estão abertas. As ins-
crições do edital nº 68/2016, 
destinado à contratação de 
docentes efetivos, irão até o 
próximo dia 22 de setembro. 
Já os interessados nas vagas 
para servidores técnico-ad-
ministrativos poderão se ins-
crever entre 3 de outubro e 3 
novembro.
Mais informações pelo:
www.ifsuldeminas.edu.br/
concurso

- O desespero de muitos can-
didatos ou simpatizantes deles 
que ficam difamando adversá-
rios através de mentiras.
- Achar que campanha rica ga-
nha eleição. Isto é subestimar a 
inteligência e principalmente o 
sofrimento do povo, que já não 
tem mais paciência com grupos 
políticos corruptos do nosso 
País. É preciso dar um basta e 
isto será feito nas urnas.

- Merece aplausos os empresá-
rios que estão mandando ver 
e investindo na cidade. Estes 
dias fui na hamburgueria Check 
Point para provar o hambúrguer 
gourmet deles. Achei uma de-
lícia! A empresa é do empreen-
dedor Rafael Amaral Madisson 
(conhecido como Bocão). Nesta 
edição encartamos o cardápio 
deles, que além de hambúrgue-
res tem uma temakeria TOP!

Brindes dia 5/9 para minha querida amiga Marleni Aquino do Hotel Fazenda Pousada Vale Encan-
tado da cidade de Ipuiuna. Ela que na foto (direita) está ao lado de colunáveis amigas.

Três queridos desta colunista:  Dr. Flávio Camar-
go, Fábia Camargo Magalhaes e Márcia Ca-

margo. Brindes para a Fábia que aniversaria 15/9 
e comemora o sucesso do Laboratório Imune 
a qual faz parte e compõe a terceira geração do 
empreendimento. Ela que vem há alguns anos, 

assumindo passo a passo um papel de liderança 
no Imune e assim como seus pais, Dr. Flávio e 
Márcia, tem consigo a manutenção de valores 

éticos, humanos e empreendedores que sempre 
nortearam a marca. E isto acontece há 60 anos!



Legendas
1 - Muitos brindes para a querida 
Fernanda Kazelato, que dia 22/9 
comemora aniversário. Na foto, ela 
ao lado de seu esposo o empresário 
Keuler Kazelato (PousoGraf).

2 - O empresário Nei, sócio do Res-
taurante Porteira Grill (um dos 
restaurantes mais TOPs da cidade, 
onde tem o melhor buffet, churras-
co e comida oriental), e sua esposa 
Ana Paula, ela que brinda aniversá-
rio dia 16/9.

3 - Brindes dia 12/9 para uma das 
profissionais mais carismáticas de 
Pouso Alegre, a Carol Rodrigues, 
que na foto está ao lado do seu es-
poso Marcelo (ambos trabalham na 
Visual Áudio Produção de Even-
tos). 

4 - Dia 18 de setembro é aniversário 
do cirurgião dentista e ativista social 
Dr. Arlindo da Motta Paes. Ele que 
está a todo o vapor em sua campa-
nha política como candidato a vere-
ador de Pouso Alegre.

5 - Um dos mais bonitos casais de 
Pouso Alegre, Alessandro e sua 
esposa Lívia Carrozza. Ela que ani-
versaria dia 12/9 e anda a mil, junta-
mente com seus pais, Isa e Sérgio, 
com os preparativos finais da inau-
guração do novo salão de eventos 
do Buffet Vienna.

6 - E diria que eu peguei no colo 
esta belezura! A lindíssima Bia Car-
rozza faz aniversário dia 17/9. Filha 
de meus padrinhos de casamento, o 
Pró-reitor da Univás, professor Gui-
lherme Carrozza e da minha amiga 
querida Gilsara Costa. Bia é orgu-
lho da família. Logo se forma em 
medicina. Tomara que ela escolha 
a área de geriatria para cuidar dos 
velhinhos aqui de casa (leia-se: eu e 
o Italo) : - )

7 - Brindes dia 23/09 para João Pe-
reira, renomado coordenador pe-
dagógico do CNA Idiomas de Pou-
so Alegre.
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Clauzi Cunha realizará
Semana da Beleza

Em setembro, o Instituto 
de Beleza e Barbearia 
Clauzi Cunha realizará o 
evento Semana da Be-
leza. A empresária Clau-
zi Cunha é destaque em 
salão de beleza na cidade 
de Pouso Alegre, aten-
dendo toda a região. Há 
pouco tempo realizou 
uma grande reforma no 
segundo andar do seu 
empreendimento, com o 
intuito de também ofe-
recer uma requintada 
Barbearia, similar a das 
capitais brasileiras e área 
especial reservada para 
o Dia da Noiva. O salão 
está localizado no centro 
de Pouso Alegre, na Rua 
João Basílio, 22, telefone: 
3423-0598.

Fotos e Informações: 
Face da Clauzi Cunha

ADCE Minas em parceria com a 
Arquidiocese de P. Alegre promove Almoço 

Palestra com empresários no Sul de Minas

No dia 22 de setembro, quinta-feira, das 12h 
às 14h, a Associação de Dirigentes Cristãos 
de Empresa (ADCE Minas) em parceria com a 
Arquidiocese de Pouso Alegre, realizará uma 
edição especial do “Almoço Palestra”. O pales-
trante será o empresário Sérgio Cavalieri, que 
apresentará o tema: “Os desafios do líder em-
presarial cristão”. O evento será realizado no 
restaurante Lugano, no hotel Marques Plaza 
(Av. Prefeito Tuany Toledo, 801 – Bairro de Fá-
tima II, Pouso Alegre/MG).
O empresário Sérgio Cavalieri, é presidente da 
ADCE Brasil e presidente da UNIAPAC América 
Latina (União das Associações de Dirigentes 
Cristãos de Empresa da América Latina) é tam-
bém presidente do Conselho de Administração 
da ALE Combustíveis S.A. e membro de diver-
sos Conselhos de Administração de empresas 
do Grupo ASAMAR, que atua nas áreas de dis-
tribuição de combustíveis líquidos, construção 
em aço, reflorestamento e produtos florestais, 
biocombustíveis e tecnologia da informação. 
O Grupo emprega diretamente 3 mil pessoas e, 
indiretamente, 22 mil, tendo como faturamen-
to anual a média de R$ 12,5 bilhões.
Segundo o presidente da ADCE Minas e da So-
lutions Gestão de Seguros, Sérgio Frade, segui-

mos vivenciando tempos difíceis e turbulentos 
na economia e política nacional, com efeitos 
danosos para os empresários que sofrem as 
consequências de uma crise que reduz profun-
damente os rendimentos de suas empresas, 
põem em risco a sua sobrevivência e ameaçam 
muitos empregos.
“Apesar das circunstâncias e da escuridão apa-
rente, mantemos a esperança de que os líderes 
políticos e empresariais recuperem a confian-
ça, inspirem esperança e promovam as ações 
necessárias para reestabelecer a direção para a 
retomada do desenvolvimento do nosso país”, 
pondera Frade.
Programa Empresa com Valores
Na ocasião, será apresentado aos participantes 
o Programa Empresa com Valores, parceria da 
ADCE com a CNBB que visa levar ao maior nú-
mero de dirigentes cristãos o conceito da ges-
tão empresarial baseada no pensamento social 
cristão – de ética, solidariedade, justiça, verda-
de e bem comum - refletindo positivamente 
nas empresas, na sociedade e no meio ambien-
te. Mais informações no anúncio abaixo.

Texto elaborado por: Wesley Figueiredo - 
Assessoria de Imprensa 

O palestrante será o presidente da ADCE Brasil e Uniapac Latino-Americana, 
Sérgio Cavalieri que vai falar sobre os desafios do líder empresarial Cristão.

Anexo II do Pronto-Socorro do 
Hospital Samuel Libânio será 

inaugurado em breve

O anexo II do novo Pronto-Socorro do Hospi-
tal das Clínicas Samuel Libânio (HCSL) deve 
ser inaugurado em breve. A obra do Pronto-So-
corro, que está em andamento a pouco mais de 
dois anos, é o maior desafio da atual gestão. “O 
pronto-Socorro praticamente será triplicado de 
tamanho e mesmo assim será pequeno para o 
número de atendimentos feitos. A obra é rea-
lizada enquanto são feitos 400 atendimentos 
diariamente”, ressalta a diretora executiva da 

Fundação de Ensino Superior do Vale do Sa-
pucaí (Fuvs), Sílvia Regina Pereira. O espaço 
de cirurgia geral será inaugurado com duas sa-
las de emergência e três boxes de atendimen-
to, além da sala de raio-x. Na área de ortopedia, 
serão inaugurados três boxes de atendimento 
e mais uma sala de gesso hospitalar. “O princi-
pal objetivo da atual gestão é atender com qua-
lidade e humanização os pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS)”, afirma a diretora Sílvia.
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Na sexta-feira, dia 2 de setembro, a Justiça Eleitoral autorizou a candidatura de Rafael Simões do Hospital, e agora sim, abaixo os 5 
candidatos autorizados a realizarem campanha eleitoral e aptos a receberem seu voto nas eleições do dia 2 de outubro.

Depois da definição do Juiz, os 5 candidatos 
a prefeito em Pouso Alegre estão definidos

Depois da definição do Juiz Elei-
toral, Dr. José Hélio da Silva, 
concedendo o direito a Rafael 
Simões do Hospital e Dr. Paulo 
para disputarem pelo PDSB às 
eleições em Pouso Alegre este 
ano, ficaram definidos os candi-
datos autorizados a realizarem 
Campanha e cujos nomes e nú-
meros estarão nas urnas no dia 
2 de outubro/2016, para que os 
eleitores possam escolher seu fu-
turo prefeito e vice.

ENTENDA O CASO:
Paralelamente a esta notícia, 
Chico Rafael, que teve seu regis-
tro como candidato do PSDB ne-
gado pela Justiça Eleitoral local, 
contatou nossa redação, através 
de sua assessoria de impressa, 
para informar que entraria com 
um recurso na justiça para tentar 
reverter a decisão realizada pelo 
Juiz Eleitoral, que depois de um 
bom tempo de análise, em seu 
despacho, declarou que a ação 
de intervenção realizada pelo 
PSDB estadual, em benefício 
ao candidato Rafael Simões do 

Confira os candidatos a prefeito e seus respectivos números de campanha, que concorrem às Eleições em Pouso Alegre (ordem alfabética).

Rafael Silmões (PSDB) do Hos-
pital e Dr. Paulo (têm uma base 
de apoio de 10 partidos). Rafael 
é advogado, foi destaque como 
diretor da Faculdade de Direito 
e como presidente da Fuvs (que 
cuida do Hospital Regional) e Dr. 
Paulo é médico e vereador.
Saiba mais no: Facebook.com/
Rafael.Simões

Alexandre Magno (PMDB) e 
Fred Coutinho (têm uma base 
de apoio de 5 partidos). Alexan-
dre é empresário, foi destaque 
como presidente da ACIPA e 
candidato a Deputado Federal 
nas últimas eleições, já Fred foi 
vereador em Pouso Alegre. 
Saiba mais no: Facebook.com/
AlexandreMagno

Ricardo Puccini (PV) e Osmir 
José Oliveira, (têm uma base 
de apoio 8 partidos). Ricardo foi 
destaque como empresário. Nos 
últimos anos foi cargo de con-
fiança de atual administração do 
PT, do prefeito Agnaldo Perugi-
ni, já Osmir é empresário. Saiba 
mais no: Facebook.com/Ricar-
doPucciniPa

Virgília Rosa (PSB) e José Wal-
ter, (representam o PSB). Virgília 
é filha de Rosinha, ex-prefeito 
de P. Alegre, foi destaque como 
diretora do Procon, foi vereado-
ra por 2 anos, quando, na época, 
assumiu cargos no Governo de 
Minas. José Walter é delegado. 
Saiba mais no: Facebook.com/
Virgilia.Rosa

Wilson Vicente (PCdoB) e Braz 
Vieira da Costa, (têm uma base 
de apoio de 2 partidos - PCdoB 
e PT). Wilson Vicente é servidor 
público da Cemig, com mais de 
30 anos de experiência na atu-
ação com órgãos públicos, seu 
vice, Braz Vieira da Costa é ad-
vogado. Saiba mais: Facebook.
com/pcdobpa

Hospital, intervindo no diretó-
rio municipal de Pouso Alegre, 
foi legal por seguir as normas 
estabelecidas pelo Estatuto do 
PSDB.

AGORA É A VEZ DO POVO:
Virando a página, nós brasileiros 
sempre reclamamos muito dos 
políticos, como se não fósse-
mos responsáveis indiretos pela 
incompetência e corrupção de-
flagrada pela Polícia Federal nos 
últimos anos. Afinal, não somos 
nós que votamos nos políticos 
que aí estão? Agora a “bola” está 
nos pés do eleitor, para escolher 
o candidato que ele julgar mais 
capacitado como gestor público, 
para administrar Pouso Alegre a 
partir de 2017.

ENTÃO, COMO FAZER UM VOTO 
CONSCIENTE?
Devemos buscar o máximo pos-
sível de informações sobre a vida 
profissional dos CANDIDATOS e 
sobre seus PLANOS DE GOVER-
NO. E como fazer isto?
PRIMEIRO: não use somente 

material propaganda política 
para escolher seu candidato. Ma-
terial de campanha é meticulosa-
mente criada pelos marketeiros 
de caras agências de marketing 
político, com o objetivo muitas 
vezes, de manipular o eleitor. No 
entanto, o material impresso é 
de grande valor, para você guar-
dar e cobrar as promessas do 
candidato eleito.
SEGUNDO: a melhor fonte de in-
formação para se ter um voto de 
qualidade é ter acompanhado 
notícias locais sobre política e a 
vida profissional dos candidatos 
nos últimos anos. Se você é um 
desses eleitores informados, pa-
rabéns, você é uma exceção na 
população. No entanto, mesmo 
aquele que se julga bem infor-
mado pode errar, por isto, infor-
mação nunca é demais. Então, 
procure conversar com forma-
dores de opinião isentos (cui-
dado que muito formador de opi-
nião possui interesse econômico 
sobre sua opinião). E ao contrário 
do que se pensa, os melhores 
formadores de opinião não são 

pessoas da elite, são pessoas co-
muns, mas que pela natureza de 
suas atividades profissionais se 
relacionam com muitas pessoas. 
Por exemplo: taxistas, donos de 
bancas de jornais, garçons, bar-
beiros e cabeleireiros, feirantes, 
motoboys, manicures, pequenos 
comerciantes, enfim, trabalha-
dores não vinculados aos can-
didatos ou partido e que ficam 
sabendo das notícias, estratégias 
de grupos políticos e acompa-
nharam a trajetórias dos candi-
datos nos últimos anos.

FIQUE DE OLHO ABERTO!
É preciso ficar atento às inúmeras 
ações dos candidatos ou mento-
res e grupos por traz deles, para 
não ser manipulado nas eleições. 
Por exemplo:
A) Difamação:
Dizer que um candidato não gos-
ta de pobre, que ele faz parte da 
elite, etc, são difamações muito 
comuns. Na maioria das vezes, 
são informações falsas, criadas 
apenas para tentar prejudicar 
candidaturas bem sucedidas. 

Muitas vezes, os difamadores 
usam meios de comunicação 
sem credibilidade, perfis falsos 
nas redes sociais, etc.
B) Partido de fachada:
Em função da corrupção gene-
ralizada ocasionada em muitos  
partidos nos últimos anos, em 
todo o País, muitos partidos lan-
çam seus candidatos com outras 
siglas, mas nos bastidores, conti-
nuam os mesmos grupos.
C) Candidato de fachada:
Como estratégia política, mui-
to cidadão sai como candidato 
apenas para fazer campanha que 
prejudique diretamente um par-
tido adversário.
D) Falsas promessas:
Esta dica não precisaria nem ter, 
pois é a ação mais comum do 
mau político. Então, desconfie 
caso o candidato prometa de- 
mais ou não detalhe como colo-
cará suas promessas em prática. 

Fotos retiradas dos candidatos 
nas redes sociais.
Texto:  Jornal Dias News)
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União Química investe 
40 milhões na empresa 

farmacêutica Anovis
Anovis é uma indústria farmacêutica de propriedade da União 

Química, localizada na cidade de Taboão da Serra em São Paulo

A União Química, um dos maiores gru-
pos farmacêuticos do País, que também 
possui fábrica na cidade de Pouso Ale-
gre-MG, anunciou investimento de 40 mi-
lhões em equipamentos e infraestrutura 
na Anois, para produzir uma nova linha de 
medicamentos para serem injetados com 
seringas, com uma nova tecnologia que 
permite retirar a água na hora que é apli-
cada injeções, permitindo que remédios 
ganhem mais estabilidade e maior prazo 
de validade. O capital deste investimen-
to é próprio e a previsão é que as novas 
instalações estejam prontas no primeiro 
semestre de 2017.
Conforme Fernando Marques, proprietá-
rio da União Química e Anovis, com uma 
proposta muito inovadora, o mesmo par-
que industrial da Anovis pretende tam-
bém, terceirizar a produção de remédios 
para outras companhias, principalmente 
da Europa e Estados Unidos, que não pos-
suem fábricas próprias no Brasil. A notícia 
vem em boa hora, pois os grandes empre-
endedores brasileiros, como o empresá-
rio Fernando Marques, são importantes 
referências da macro-economia, o que 
possui reflexos a médio prazo na micro 
economia. O raciocínio é simples: se eles 
estão investindo -  e sua análise de risco é 
muito meticulosa - , é sinal que a confian-
ça no mercado está se recuperando para o 
longo prazo. Coincidência ou não, muitos 
estão sendo os anúncios de investimen-
tos após a decisão do Impeachment  na 
semana passada. 

Sobre a União Química

 Fundada em 1936, a União Quí-
mica Farmacêutica Nacional S.A. está en-
tre as dez maiores empresas da indústria 
farmacêutica brasileira. Com capital 100% 
nacional, a empresa busca constante-
mente levar à população medicamentos 
de qualidade a preços acessíveis.
 A União Química Farmacêutica 
Nacional vem consolidando seu processo 
de expansão. Em 2007 comprou Bioma-
cro, em 2010 a Tecnopec, em 2012 a em-
presa adquiriu a Bthek, especializada em 
biotecnologia voltada para o controle de 
pragas agrícolas, diversificando e aumen-
tando o número de produtos. Em 2013, 
investiu na ampliação e modernização de 
sua unidade industrial de Pouso Alegre 
(MG) destinada à produção de medica-
mentos de origem biológica para uso hu-
mano.
 A empresa possui unidades in-
dustriais no polo industrial JK (DF), em 
Pouso Alegre (MG), em Embu Guaçu (SP) 
e em Taboão da Serra (SP). E agora passa a 
contar com mais uma planta.
 A estratégia da companhia é 
diversificar seus negócios, sem perder o 
foco em medicamentos. Com forte po-
sição em contraceptivos, remédios simi-
lares (genéricos de marca) e Mips (Me-
dicamentos Isentos de Prescrição), cujo 
carro-chefe é o produto Vodol, o labora-
tório busca aumentar continuamente sua 
cesta de produtos.

Fonte: Reportagem da Folha de São 
Paulo do dia 01/09/2016 - seção Merca-
do Aberto. Site da União Química.

Magsul: profissionalismo
baseado na saúde, ética 

e empreendedorismo
Jornal Dias News realiza uma visita ao renomado centro  

de diagnóstico e medicina por imagens da região

Foi uma grande satisfação rever o diretor 
e conhecer o gerente da Magsul nesta se-
mana. A empresa foi a primeira clínica do 
sul de Minas a oferecer serviços de Resso-
nância Magnética e Medicina Nuclear com 
equipamentos inovadores, acompanhan-
do as últimas tecnologias em diagnósticos 
médico. Em duas décadas, além de Pouso 
Alegre, a marca abriu unidades em várias 
cidades da região e a ideia é continuar 
crescendo. Fomos recebidos por Gustavo 
Junqueira Franco Moreno, que é geren-
te administrativo da empresa e seu dire-
tor, Dr. Luiz Felipe Kallás, uma pessoa 
muito sábia e agradável de se conversar. 
Foram muitos os assuntos, alguns não ca-
bem no escopo desta matéria. O que ficou 
marcado foi a história de dedicação à saú-
de, sempre trabalhando como muita éti-
ca, sem deixar, no entanto, de empunhar a 

bandeira do empreendedorismo. Afinal, o 
que seria da ciência, da saúde e de outros 
importantes segmentos humanos, sem os 
profissionais ousados e inovadores? De-
pois do encontro, ficamos certo que nos-
sa cidade é muito bem assistida na área 
da saúde, a exemplo inclusive do Jornal 
Dias News que possui sólidos parceiros no 
segmento e que são exemplos clássicos 
deste profissionalismo, tais como: Labo-
ratório Imune, Clínica Namur, Gastroclínica 
Nascimento, Dr. Jailson Vieira, Farmácia de 
Manipulação Dermadia, Hospital Regional, 
Dr. José Ildeu Ferreira Jr., Clínica Espaço Ati-
vo, sem falar de outros tantos exemplos 
existentes no mercado e que precisam ser 
evidenciados merecidamente.

Foto e Texto: 
Italo Barcellos e Luiza Dias

Gustavo Junqueira (gerente administrativo) e Dr. Luiz Felipe Kallás (diretor)
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A Terra oferece uma completa estrutura para 
a organização do seu evento. Assessorar, pla-
nejar, coordenar e executar com eficácia, efici-
ência, dinamismo e criatividade são atividades 
que eles realizam há 15 anos. São inúmeras 
possibilidades e tipos de confraternização ca-
pazes de atender a cada um dos objetivos mais 
específicos e complexos de sua empresa, inde-
pendentemente de seu porte, verba disponí-
vel, produto/serviço comercializado.
A confraternização é sempre uma ótima ferra-
menta de gestão para promover a integração 
da equipe e realizar a valorização de pessoal. 
Ela aproxima as pessoas, promove o diálogo, 
mexe com as emoções, cria sentimentos e re-
força o compromisso da empresa com a satis-
fação do colaborador.
O que você precisa para sua comemoração? 
Assessoria para saber se está no caminho cer-
to? Coordenação ou organização completa? 
Quer realizar o evento, porém com uma opção 
mais econômica? Somente recepcionistas? Se-
gurança? Ou de estrutura como estandes, so-
norização, iluminação, etc.?  Seja o que for, A 
Terra possui TUDO para sua confraternização!
Organização completa: Com atendimento 
personalizado, a empresa busca a excelência 

desde os detalhes legais (alvará, contratação 
de assistência médica e AVCB) até as mais di-
versas atrações.
Comunicação visual: do nome do evento ao 
cartão de agradecimento, desenvolvem toda 
comunicação visual necessária para que seu 
evento seja alinhado ao que o seu público alvo 
deseja.
Decoração: Com foco no moderno e no di-
ferencial, através da estética do ambiente e 
aplicando conceitos de acordo com o perfil do 
evento.
Locação de materiais: Louças, móveis, equi-
pamentos de som e imagem, a Terra trabalha 
com opções de materiais de ótima qualidade, 
oferecendo flexibilidade e adaptabilidade ne-
cessária ao ambiente do evento. 
Contratação de fornecedores: Possui parce-
ria com os melhores fornecedores dos mais 
diversos segmentos (segurança, atrações mu-
sicais e teatrais, palestrantes, iluminação, bu-
ffet, entre outros), que possibilita oferecer os 
melhores preços e prazos de pagamento.

Agende uma reunião e conheça os serviços 
da Terra Eventos e Comunicação no telefo-
ne: (35) 3423-0151

Precisa organizar a confraternização de fim de ano 
da sua empresa e não sabe por onde começar?

A Terra Eventos e Comunicação cuida de tudo para você...

Giceli Pires (proprietá-
ria da Terra Eventos e 

Comunicação).
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PROMOÇÃO 
DO MÊS!

KIT de
Serviços

Avenida Perimetral, 2.215 - Tel.: 3422-2222Venha tomar um café conosco

Os melhores pneus, os menores preços!

Venha 
e con�ra 

essa super 
promoção!
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Verificação gratuita de mais 
de 30 itens do seu veículo 
(suspensão, freio, motor)

Alinhamento 

Balanceamento 

Troca de óleo (15w40)

Troca de filtro de óleo 

Alinhamento de farol 

TUDO POR APENAS 195 REAIS

Os melhores pneus, os menores preços!


