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Soluções D’Água 
adquire a THV

Os irmãos e empresários, Thales e Thiago Narciso Rezende, agora 
são proprietários de um grande player dos setores de: saneamento, 

limpeza, conservação entre outros serviços residenciais e empresariais.
Leia matéria completa na página 5 desta edição.
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

Parabéns Rafael 
Simões e Dr. Paulo

Há muito tempo, tive a experiência de 
ser candidata a vereadora e apoiei Ra-
fael Simões em sua primeira tentativa 
a cadeira de prefeito da cidade. Desde 
lá (e guardo o santinho plastificado 
com minha foto e a dele ao lado), 
tinha convicção que este dia de sua 
vitória chegaria. Quero parabenizar 
meus amigos Rafael Simões e a Ana 

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

55 (35) 9 9105-3035

www.diasnews.com.br

Facebook.com/DiasNews
diasnews@diasnews.com.br 
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(sua esposa), o Dr. Paulo e sua esposa 
Renata, todos que trabalharam na Cam-
panha Eleitoral deles e principalmente 
o eleitorado. Orei muito por eles nestes 
últimos meses, fiquei muito triste com 
tantas tentativas de prejudicá-los, pois 
sei que eles pensam no melhor para 
nossa cidade. Mas, no final valeu a cora-
gem e a luta. Agora é continuar orando 
para que tenham muitas bençãos em 
sua gestão!

PA Saúde da Acipa

A Acipa Mulher parceiros e apoiadores 
realizam, no dia 22/10, mais uma edi-
ção do PA Saúde. Em uma manhã com 
diversas atividades e serviços voltados 
para a família é possível ter orientações 
e relaxar. De 8h às 12h, o Horto Florestal 
de Pouso Alegre oferecerá espaço para 
muitas atividades. A inscrição é um 1 
Kg de alimento não perecível, pode ser 
antecipada na Acipa (onde você saberá 
mais informações).

* 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

SIGA, é a SOLUÇÃO! 

Planejamento ou Recessão? SIGA, 
é a SOLUÇÃO! Hodiernamente 
vivenciamos a maior experiência 
que os brasileiros, em especial, 
os empresários poderiam viver. É 
tempo de repensar o seu negócio, 
de estudar, planejar e investir nas 
oportunidades. É tempo de ordem 
e disciplina! É tempo de revisar ou 
fazer o planejamento financeiro 
em razão do e-financeira, é tempo 
de fazer seu planejamento tribu-
tário de acordo com seu plano de 
negócio para 2017, tendo em vista 
que estamos no fim do exercício 
financeiro de 2016, e você precisa 
entrar em 2017 sabendo o que vai 
fazer: lucro real, lucro presumido 
ou simples nacional. É tempo de 
recalcular seu custo fiscal, em 
especial o ICMS que sofreu signi-
ficativas alterações neste ano. É 
tempo de recalcular seus custos, 
de calcular seu índice de liquidez 
corrente, de alcançar seu EBTIDA, 
e de ter seus números na ponta 
da língua para que possa ques-
tionar/negociar com os bancos 
melhores taxas e prazos. É tempo 
de criar, recriar, estudar e melhor 
executar sua área comercial, afinal 
estamos na era da “internet das 
coisas” e a propriedade industrial 
pode ser o seu mais valioso bem. É 
tempo de rever seus processos de 
forma adequá-los para o e-social, 
afinal as normas de segurança do 
trabalho estão conectadas com o 
e-social e com todo seu processo 
produtivo, com reflexos em seus 
custos e no seu negócio.  Afinal, 
não pare! SIGA! SIGA! SIGA! É a 
melhor solução para você em-
presário!

 * Dr. Kleber
Dantas 
Junior

Novos Tempos

No início do mês, todos nós ci-
dadãos fomos convocados para 
participar das eleições municipais. 
E o que se consagrou nas urnas foi 
uma enorme rejeição da classe 
política diante do alto número de 
abstenções e voto nulos, aliado a 
vitórias expressivas de candidatos 
que não são políticos de carreira. 
Vide caso inédito de São Paulo 
com vitória singular no primeiro 
turno. E aqui na nossa cidade uma 
vitória expressiva do candidato 
Rafael Simões, com 70% dos votos.
Pouso Alegre vive um momento 
ímpar, pois, também houve sig-
nificativa renovação na Câmara 
Municipal, onde dos 15 vereado-
res, somente 3 foram reeleitos, o 
que também demonstra a imensa 
insatisfação da população com a 
administração que se encerra. E 
esta renovação vem felizmente 
com vereadores mais preparados 
para o múnus público. Teremos 
agora na Câmara Municipal, aos 
menos 2 advogados de carreira, 
onde a OAB há muito esteve au-
sente, além de profissionais da 
saúde e do magistério.
É hora dos que foram eleitos 
exercerem com dignidade, ética, 
responsabilidade a sua legislatura. 
Voltar à administração para a coisa 
pública e não para o particular, o 
que, infelizmente, foi a tônica dos 
últimos anos em nossa cidade.
A população acredita e confia - 
demonstrado claramente pela ex-
pressiva vitória - que dias melho-
res virão e a sociedade estará de 
olhos abertos para que esta nova 
administração possa efetivamente 
representar aos seus anseios.

* 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

Nosso destaque especial desta 
edição é para Dom Magela, 
Arcebispo Metropolitano de 
Pouso Alegre, que em uma 
feliz coincidência comemora 
seu aniversário dia 19/10, data 
de fundação da nossa querida 
Pouso Alegre. Dom Magela é 
um bispo com características 
empreendedoras, sem perder 
sua elegante simplicidade e 
reconhecida bondade. Líderes 
pragmáticos e focados a atingir 
os objetivos os quais foram 
vocacionados, urge em nossa 
sociedade, que ainda carece que 
as pessoas ajam mais com amor 
e menos com o tecnicismo de 
suas atividades. Nós, diretores 
do Dias News, conhecemos 
pouco Dom Majela, mas desde 
suas primeiras falas ao assumir 
a Arquidiocese, ele nos cativou 
pela sua simpatia e discurso que 
vem de encontro com nossos 
pensamentos. Desejamos para 
ele muita saúde, paz e sucesso 
em suas ações.

Homenagem Especial



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Academia de Ginástica:
Academia Armação Atlética
Duas unidades em Pouso Alegre
Tel.: 3423 0055

Buffet de Eventos:
Buffet Cabana Hall
Tels.: 9 9891 1563 e 9 9971 0712

Decoração de Eventos:
Cabana Hall Decorações
Tels.: 9 9891 1563 e 9 9971 0712

Fisioterapia e Pilates:
Clínica Espaço Ativo - Dr. Luciano  
Moreira e Dra. Ana Carolina 
Bizzarria
R. Aristotelina Ribeiro Pires, 569
Tel.: 3423 5495 

Ortodontia e Diagnóstico Bucal:
Clínica Ortoface - Dr. Arlindo da 
Motta e Dr. Fabrício da Motta
Trav. Major Ivan Dias Mata, 35
Tel.: 3423 3331

Instituição de Ensino:
Colégio Anglo Pouso Alegre
www.anglopousoalegre.com.br
Tels.: 3449 9240 ou 3449 9236

Corretora de Seguros:
Conexão Corretora de Seguros
Av. Vicente Simões, 492
Tel.: 3422 0202

Medicina do Trabalho:
Corpus Ocupacional - 
Dr. Paulo Valdir Ferreira
Av. Alberto de Barros Cobra, 591
Tel.: 3422 1744

Foto e Vídeo-produções:
Destak Produções Fotos e Vídeos
R. José Fernandes Barreiro Filho, 90
Tel.: 3422 9467

Cirurgião Dentista:
Dr. José Ildeu Ferreira Junior
R. Adolfo Olinto, 310 - Sala 2
Tel.: 3421 5852

Clínica de Gastroenterologia:
Gastro Clinic
R. Cel. Alfredo Custódio de Paula, 245
Tel.: 3423 6405

Segurança e Vigilância:
Grupo CiaSeg
R. Antônio Mariosa, 111
Tels.: 3422 1076 e 3421 1117

Salão de Cabeleireiro:
Instituto de Beleza Clauzi Cunha
R. João Basílio, 22
Tel.: 3423 0598

Transporte de Encomendas Expressas:
Jadlog
R. João Ferreira de Paula, 65
Tel.: 3425 3285

Buffet Infantil:
Kids Point
R. Cel. Joaquim Roberto Duarte, 235
Tel.: 3425 6525

Escritório de Advocacia:
Kleber Dantas Advogados Associados
R. Pernambuco, 40 - Bairro Medicina
Tel.: 3423 1653

Laboratório de Análises Clínicas:
Laboratório Imune
www.labimune.com.br
Tels.: 3421 7873 e 3425 9777

Outdoor:
MinasDoor
R. dos Lírios, 27
Tel.: 3421 2312

Hotelaria e Turismo:
Pousada Vale Encantado
Ipuiuna-MG - Tels.: (35) 3732 1143 e 
(35) 9 8416 9350 (WhatsApp)

Comunicação Visual e Publicidade:
Rezende Comunicação
R. Comendador José Garcia, 1072
Tel.: 3421 7874 

Locação de veículos para evento
sociais e empresariais:
SheikCar Locações
Tel.: 9 8818 6730

Imobiliária:
Tadeu Imóveis
R. João Basílio, 505
Tel.: 3422 1773

Limpeza, Conservação e Saneamento:
THV Limpeza e Conservação
R. Bueno Brandão, 88
Tel.: 3423 4477

Emissora de Rádio:
Univás FM (104.5)
www.univas.edu.br/univasfm
Tel.: 3449 9229

Locação e produção de eventos:
Visual Áudio
Av. Joaquim A. Moreira Queiroz, 35
Tel.: 3422 7600

COMÉRCIO & INDÚSTRIA:

Energia e Aquecimento Solar:
Aquesul
R. Comendador José Garcia, 1180
Tel.: 3422 7228 

Loja de Calçados:
Arezzo
Rua Adalberto Ferraz, 344
Tel.: 3421 2731

Hamburgueria e Temaqueria:
Check Point
R. Cel. Joaquim Roberto Duarte, 720
Tel.: 3421 5430

Materiais de Construção:
Clube da Casa - A Construtora
Rod. BR 459 KM - 103
Tel.: 3449 4800

Cafeteria, Doceria e Brigaderia:
Docerrê Brigaderia Gourmet
R. Maria Guilhermina Franco, 96 
Tels.: 4102 0732 e 9110 4699 (WhatsApp)

Indústria Gráfica:
Gráfica Amaral e Simonini Gráfica
(Grupo Reynaldo)
Tels.: 3423 8487

Autopeças e Centro-automotivo:
Grupo Celinho
Tels.: 3425 2566 e 3423 8355

Distribuidora de Bebidas:
Itaipava - Grupo Petrópolis
R. Marcelo Cáceres, 35
Tel.: 3425 1412

Loja de Produtos Naturais:
Mundo Verde
R. Afonso Pena, 15
Tel.: 3421 9906

Pizzaria e Chopperia:
Pier Chopp - Pizzaria e Choperia
R. Antônia Rezende Cobra, 15 
Tel.: 3421 1891

Loja de Embalagens:
Plastisulminas Simões e Barreto
R. Cônego Vicente, 26
Tel.: 3425 2779

Churrascaria e Restaurante Turístico:
Restaurante Fernandão
Rodovia Fernão Dias - 381 - KM 350
Tel.: 3422 5960

Buffet e Comida Oriental:
Restaurante Porteira Grill
R. Comendador José Garcia, 919
Tel.: 3423 1001

Supermercado:
Supermercados Alvorada
Central de Compras: 3425 0825

Joalheria e Relojoaria:
UD’s Joias
Av. Dr. Lisboa, 150 
Tel.: 3422 5252
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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

Vitrine Empresarial

Anuncie nesta 
página, ligue:
9 9105 3035
ou 3422 8462

Wizard

Com inúmeros diferenciais no 
segmento em que atua, a Wizard 
se consagrou a maior escola de 
idiomas de Pouso Alegre. História, 
credibilidade, metodologia com 
resultados comprovados e uma 
excelente equipe em suas duas 
unidades faz com que a experiên-

cia de seus alunos seja inesquecí-
vel. Com foco na preparação dos 
alunos para o mercado de traba-
lho e para o mundo acadêmico, a 
Wizard se destaca nos resultados 
obtidos e comprova que ser bilín-
gue faz toda diferença nos dias de 
hoje.

Equipe da Wizard Idiomas de Pouso Alegre

A maior escola de idiomas do País é destaque em Pouso Alegre
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THV Limpeza e Conservação: 
agora a maior prestadora de serviços da região

Sim! 2016 foi um ano de muitas opor-
tunidades! Uma delas foi conquistada 
pela Soluções D´Água, empresa de 
saneamento que adquiriu a reno-
mada THV, que atua há 17 anos na 
região em várias frentes de trabalho. 
Com isto, a THV ganha escala e se tor-
na a principal prestadora de serviços 
empresariais e residenciais da região, 
nas áreas de: serviço de saneamen-
to (abastecimento em geral - água 
potável -, como irrigação, água para 
piscina, controle de emissão de po-
eira, limpeza de locais); possuem um 
exclusivo caminhão hidrojato e au-
továcuo (usado para desobstruções 
diversificadas, limpeza de caixa de 
gordura, limpeza de fossa e hidrojate-
amento); limpeza e conservação em 
geral (limpeza de caixa d’água, facha-
das, coifas, etc); terceirização de mão 
de obra; controle de pragas urbanas;  
locação de equipamentos (como pla-
taformas elevatórias, tratores e mini 
escavadeiras, andaimes, entre outros). 
Os irmãos e empresários Thales e 
Thiago Narciso Rezende comemo-
ram o início desta nova fase, declaran-
do que: “é uma grande satisfação estar 
a frente, agora, de uma empresa que há 
17 anos, vem realizando um trabalho 
competente e de muita seriedade”. 
Este é um bom desfecho nesta edição 
especial de Aniversário de 168 anos 
de Pouso Alegre, onde nosso Muníci-
pio, Região do Sul de Minas e o País 
iniciam uma virada histórica na sua 
visão política e econômica.
Saiba mais sobre a empresa: grupo-
thv.com.br, ou na Rua Bueno Brandão, 
88 - Centro, Tel.: (35) 3423-4477.

Thales e Thiago 
Narciso Rezende 
(sócios-proprie-

tários da THV 
Limpeza e 

Conservação)

 

Fo
to

s 
e 

Te
xt

o:
 It

al
o 

Ba
rc

el
lo

s 
e 

Lu
iz

a 
D

ia
s

Serviços de caminhão diversos Serviços de terceirização de mão de obra em geral Locação de equipamentos diversos



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

Ninguém
merece !

Silvia Regina, Diretora 
Executiva da FUVS, está de 
aniversário dia 16/10. Assim 

como seu mestre, Rafael 
Simões, ela é reconhecida 

pela competência admi-
nistrativa na Fundação. Na 
foto, está ao lado de Luiz 
Roberto, Presidente da 

FUVS, que no último discur-
so a denominou, com muita 

propriedade, a Margaret 
Thatcher da Instituição. Eu 
achei o máximo! Imagina se 
todas as mulheres do nosso 
País fossem guerreiras como 

Sílvia! Aí fiquei pensando, 
se ela é a Thatcher, quem 
seria a Rainha Elizabeth, 

em Pouso Alegre? 
Parabéns Silvia!

Alê, Dri e Nando (os atletas). Alê (amável cunhado) aniversaria dia 16/10 e Nando Dias (meu queri-
do sobrinho aviador, referência familiar) aniversaria dia 20/10. Esta selfie retrata a beleza de estar feliz!

Merece
aplausos!

Mensagem para
Rafael Simões

e Dr. Paulo

Na página 8 desta edição, 
fizemos uma matéria espe-
cial que engloba a vitória de 
Rafael e Dr. Paulo, Aniver-
sário de Pouso Alegre, entre 
outras considerações. Aqui 
deixo para eles minha men-
sagem, baseada na fala de 
um grande líder norte ameri-
cano. Espero que ela ilumine 
suas ações a partir de agora:
“Não é o crítico que importa, 
nem aquele que aponta onde 
foi que o homem tropeçou, ou 
como o autor das façanhas 
poderia ter feito melhor. O 
crédito pertence ao homem 
que está por inteiro na are-
na da vida, cujo rosto está 
manchado de poeira, suor e 
sangue; que luta bravamen-
te, que erra, que decepciona, 
por que não há esforços sem 
erro e decepções; mas que, 
na verdade, se empenha em 
seus feitos; que conhece o en-
tusiasmo, as grandes paixões, 
que se entrega a uma causa 
digna; que, na melhor das 
hipóteses, conhece no final o 
triunfo da grande conquista, 
e que na pior, se fracassar, 
ao menos fracassa ousando 
grandemente”. 
Theodore Rooseveld, ano 1910

- Ninguém merece a tensão des-
tas Eleições. A gente que não 
gosta de injustiça (comum na 
politicagem), ficava com dificul-
dades até de dormir! Mas, o esfor-
ço da união do bem foi vitorioso. 
Ainda bem que a primeira parte 
da revolução que precisamos 
acabou. Agora é orar por todos 
que assumirão em 2017, tanto no 
executivo, quanto no legislativo, 
para que eles façam um excelen-
te trabalho.

- Obviamente merece aplausos 
Rafael Simões e Dr. Paulo, que a 
despeito de todas as dificuldades 
e um punhado de gente que não 
queria sua vitória, conquistaram 
70% da preferência do eleitorado. 
- Merecem aplausos: Bilac Pinto, 
Prof. Anastasia, Aécio e Domin-
gos Sávio, que realmente hon-
raram sua liderança no PSDB e 
lutaram para que a candidatura 
de Rafael e Dr. Paulo fosse bem 
sucedida e vitoriosa.

Francisley, deputado federal da região, Bilac 
Pinto, Zé Batista, Rafael Simões, Coronel Dimas 

e Nenê, durante um dos comícios de Rafael e 
Dr. Paulo. Destaco nesta edição o radialista e 

diretor da UNIVÁS FM, Zé Batista, que aniversa-
ria dia 24/10. Ele que é, há muito tempo, um fiel 

escudeiro de Rafael Simões que fala, com muito 
carinho e emoção, que Zé é seu irmão. Mestre de 

Cerimônias, foi a voz que representou o clamor de 
69,62% da população nestas eleições, que votou 
em Rafael Simões e Dr. Paulo. Como ele anun-

ciava nos palanques, bairros e residências em 
Pouso Alegre, onde a caravana da vitória passou: 

“45 não tem outro não, 45 é Rafael Simões”!

A querida Renata Pierini, 
da Docerrê Brigaderia 

Gourmet e esta colunista 
na aconchegante cafeteria e 
doceria da marca, localizada 

na R. Maria Guilhermina 
Franco, 96 (no novo centro 
de Pouso Alegre). Ela e sua 

sócia, Aline Monteiro, apre-
sentam muitas novidades, 

como o charmoso cafezinho 
servido na casa, onde o 

cliente literalmente passa 
o café na hora, na própria 
mesa, em um mini coador 
de pano. Mais informações 

e encomendas de briga-
deiros, bolos e doces, entre 
outras delícias da Docerrê, 
ligue para: 4102 0732 e 9 
9110 4699 (WhatsApp)



Legendas
1 - Torço muito pelo sucesso dos ca-
sais Gilmar e Luara e o Lúcio e Dra. 
Marcela Oliveira e a pequena e bela 
Ana Julia. Esta foto foi produzida no 
renomado Restaurante Porteira Grill, 
onde Gilmar é proprietário juntamen-
te com seu sócio o carismático Nei. Já 
Lúcio é proprietário do tradicional 
Restaurante Fernandão. Dentre as 
novidades é que Dra. Marcela, que 
é uma ginecologista hiper-diferencia-
da, tem planos muito concretos para 
atuar mais em Pouso Alegre.

2 - Isabel e Ailton Amaral, ele que 
brinda hoje, dia 14/10, seu aniversá-
rio. Ailton Amaral, é uma das pessoas 
mais bacanas que conheço. Aliás, es-
tes dias conversando com o Reynal-
do, seu irmão, ficamos questionando 
de onde vem tanta capacidade em-
preendedora da família Amaral!

3 - Um brinde para o contador, Cleber 
Massafera, que aniversaria dia 15/10. 
Ele que conquistou nossa admiração, 
não só pela sua inteligência, mas prin-
cipalmente pelo seu profissionalismo. 

4 - Brindes para o Léo do Costela que 
dia 13/10 comemorou o seu aniversá-
rio. 

5 - Muita felicidade para o querido 
empresário Roberto Perez, hoje dia 
14/10.

6 - O belo João Pedro, filho da Dra. 
Núbia e Ciro do Alvorada comemora 
aniversário dia 20/10.

7 - Parabéns para o empresário Júlio 
Diniz da Minasdoor e Vem Brincar,  
que comemora aniversário dia 21/10.

8 - A competente Michele, integrante 
da equipe da Gastroclinica, brinda 
mais um ano de vida dia 25/10.

9 - Brindes dia 13/10 para o Fernando 
da Flash Placas.

10 - Brindes para a querida artista 
plástica, Magali Coutinho, que ani-
versaria dia 21/10.

11 - Olha aí o Moretti, todo elegante,  
ele que comemora niver dia 27/10 e 
realiza atuante trabalho na Acipa.

1 2 3

74 5

8 9 10

6

11
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Pouso Alegre comemora 168 anos
No ano em que comemoramos 168 anos de 
fundação da querida cidade de Pouso Alegre, 
fomos surpreendidos pelo desfecho de um 
processo eleitoral que ficou marcado na sua 
história. Embalado pelas grandes mudanças 
que passa nosso País e em similar movimento 
que ocorreu em pleitos de cidades progres-
sistas como São Paulo; Pouso Alegre apostou 
suas esperanças em candidatos de uma nova 
política, lastreados por currículo e histórico de 
sucesso em comprovadas experiências gesto-
ras. Um verdadeiro divisor de águas. Como diz 
Vicente Falconi, professor e experiente con-
sultor empresarial mineiro, Papa em gestão e 
estratégia, cujas ideias ajudaram a alavancar 
negócios como a AMBEV, entre outros, “não 
existe nenhuma diferença entre administrar uma 
empresa e administrar um órgão público”. Por 
outro lado, os números não mentem e é irre-
futável que a marca de 69,62% dos votos váli-
dos nas eleições em Pouso Alegre, colocou por 
terra, velhas “verdades absolutas” da política, 
como por exemplo: 
- que uma coligação com mais dinheiro tem 
mais chance de ganhar;
- que candidato mais sério e pragmático, não 
conquista voto;
- que métodos de difamação nas vésperas da 
eleição revertem situações perdidas.
Tudo foi desbancado. O eleitor na verdade não 
quer mais o típico político “simpático”, que dá 
uma tapinha nas costas em época de eleição 
e depois não cumpre o que foi prometido. O 
novo eleitor é muito mais informado e fazendo 
uma analogia: “ele quer um médico para fazer 
uma operação no seu coração e não mais ou-
tros profissionais, fora da medicina”.
Este foi um recado duro das urnas, principal-
mente para os políticos que aí estão e não 
conseguiram apresentar resultados relevantes, 
acima da média. Talvez seja, o motivo pelo qual 
a Câmara de Vereadores de Pouso Alegre tenha 
sido radicalmente renovada. Para candidatos 
futuros, que pretendem chegar ao executivo, 
fica claro que será necessário apresentar um 
currículo de serviços prestados, com resultados 
positivos e de alto impacto social, principal-
mente realizados em instituições complexas, 
que empregam centenas ou milhares de pesso-
as, compatível com uma surreal administração 
de um executivo municipal.
Conversamos com formadores de opinião, 
após às Eleições, a maioria com experiência 
empreendedora e de gestão, outros, pessoas 
comuns do povo e colhemos algumas opiniões 
e palpites do que eles imaginam que será colo-
cado em prática por Rafael e Dr. Paulo:

“O recado das urnas será o norte”: Existe uma 
grande convicção que o recado dos eleitores 
dados nas urnas será a bússola para os novos 
administradores. Pois, a população deixou cla-
ro que não quer mais politicagem (política dos 
amigos e troca de apoio por cargos, etc), querem 
que seja implantado o mantra que Rafael e Dr. 
Paulo recitaram na sua campanha: uma GES-
TÃO TÉCNICA baseada nas boas práticas de 
gestão administrativas e financeiras. A exem-

plo do que ocorreu no Hospital Regional, no-
vamente Rafael Simões tem o tão falado “che-
que em branco” para agir, mas agora com uma 
relevante vantagem: a maioria na Câmara. Isto 
não quer dizer que será fácil. Nesta hora, vale 
lembrar a citação de São Francisco de Assis: 
“comece fazendo o necessário, depois faça o 
possível, que logo conseguirá fazer o impossível”. 

“O que não pode ser medido não pode ser 
avaliado”: Pessoas que conhecem o jeito de 
Rafael administrar, acreditam pelo seu histó-
rico, que ele fará, de forma profissional, isenta 
e pragmática, um BALANÇO GERAL no muni-
cípio. Primeiro para dividir responsabilidades 
de gestões, mas principalmente para ter um 
parâmetro inicial de avaliação de performance 
de sua equipe, que deverá ser muito cobrada 
por bons resultados.

“Nada é tão bom que não possa ser me-
lhorado”: É consenso entre os formadores de 
opinião que o famoso CHOQUE DE GESTÃO 
do PSDB será implantado em Pouso Alegre (a 
exemplo do que fez o competente Prof. Anas-
tasia). Mas, pela nova percepção de vida de 
Rafael (lapidada pela sua profunda experiência 
no Hospital) e pela personalidade de Dr. Paulo, 
será uma ação muito humanizada, agindo pelo 
princípio da meritocracia, onde serão valoriza-
dos os funcionários de carreira (mas, alertando
-os de suas responsabilidades). 
Pela lógica, paralelamente o foco será na pla-
nilha de gastos públicos que serão meticulosa-
mente analisadas, linha a linha, perguntando: 
“Este gasto ou setor, ou cargo, ou seja, o que for 
que onera os cofres públicos, tem como ser elimi-
nado? Se não tem, tem como ser minimizado ao 
máximo? Como fazer isto?”. Este sistema é mui-
to similar ao que ocorreu e ocorre na FUVS, e 
deve ser uma prática diária até o fim do manda-
to. Como disse Rafael em entrevista para o Dias 
News, “não podemos nos acostumar com o risco 
na parede”.

“Amigos são amigos, gestão a parte!”: Uma 
das maiores críticas da população, em relação a 
gestores públicos é exatamente a quantidade e 

qualidade dos cargos de confiança nomeados 
por eles. E esta, é uma questão polêmica. Se for 
levada ao pé da letra, o pensamento politica-
mente correto espera que apenas secretários 
sejam cargos de confiança (o que seria uma 
revolução sem precedentes na política, modelo 
para o País e seria manchete no Jornal Nacio-
nal). Mas, isto não é consenso entre formadores 
de opinião, porque depende de muitos fatores. 
O que todos concordam, é que os nomeados 
não podem ser essencialmente técnicos, a 
ponto de perderem o lado humano necessário 
para lidar com a coisa pública, e não podem ser 
essencialmente benevolentes, para não se alie-
narem da responsabilidade e foco da adminis-
tração pública responsável. Mas acima de tudo, 
todos esperamos que os cargos de confiança 
sejam reconhecidamente competentes.

“Menos é mais (em tudo na vida)”: Este ponto 
é inevitável. Pelas entrevistas e conversas que 
já tivemos com Rafael e Dr. Paulo, com certe-
za, eles reduzirão ao máximo os tentáculos da 
ação pública, focando apenas em área e seto-
res essenciais. Isto, no primeiro momento, será 
ofuscado pela turma do “sempre foi assim e não 
tem como mudar”. Alguns “gurus” em adminis-
tração argumentam que tudo é possível em 
gestão se for usado o método certo, a exemplo 
da Gestão Enxuta, onde se cria protótipos em 
pequena escala de mudança, fazendo funcio-
nar novos sistemas em um pequeno setor, por 
exemplo. Depois replica-se este novo modelo, 
modularmente para outros setores até atingir 
toda a organização. Na velha política, muitos 
setores sucateados ou inoperantes de uma ad-
ministração pública existem, apenas para servir 
de distribuição de cargos para amigos. Pode 
existir uma pressão, mesmo que velada, de al-
guns aliados políticos para ter alguma contra-
partida em favores. Mas, tenham certeza, com 
maioria na Câmara e 70% de votos da popula-
ção, Rafael e Dr. Paulo não necessitarão entrar 
na dança deste fisiologismo (o mais nefasto ato 
da politicagem).

“Pedido dos diretores do Jornal Dias News”: 
Combatam com todas as suas forças a BU-

ROCRACIA (do primeiro ao último dia de sua 
gestão), pois ela é a principal causa da corrup-
ção  e desperdício de recursos públicos. Para 
tanto, façam uma reengenharia; diminuam 
fases dos processos; defina métricas de tem-
po e qualidade para serem seguidos; usem a  
informatização (inteligente) para reduzir buro-
cracia; diminuam os superpoderes das pessoas 
(que em geral, geram dificuldades para vender 
facilidades). Conversem com grupos unidos e 
Associações de: empresários, industriários,  ad-
vogados, corretores, engenheiros/arquitetos, 
despachantes, enfim, todos aqueles que usam 
e podem ajudar na melhoria da qualidade dos 
serviços públicos.

“2018 é fundamental para Pouso Alegre”: 
Pensar desde agora nas Eleições de 2018 não 
é politicagem, é uma questão vital para nossa 
cidade, pois teremos ainda mais possibilidades 
de conquistar recursos para investir em Pouso 
Alegre se tivermos deputados para cobrá-los. 
Temos condições de eleger no mínimo um de-
putado estadual e outro federal. A população 
já assimilou que Rafael e Dr. Paulo apoiam o 
deputado federal Bilac Pinto (que muitos fa-
lam que será o candidato a senador do Sul de 
Minas e que já conquistou a confiança do pou-
so-alegrense, em função de muitas verbas que 
ele destinou à cidade), mas todos esperam que 
os outros candidatos sejam de Pouso Alegre. 

“O flagelo social da miséria nas ruas precisa 
ser enfrentada com coragem”: A população 
está muito preocupada com o aumento dos 
moradores de rua nos últimos anos, que são se-
res humanos que precisam ser resgatados.
Finalizando. Desejamos muita proteção para 
Rafael Simões, Dr. Paulo e sua equipe de tran-
sição. Relembrando o que já falamos pessoal-
mente para ambos: “se a gestão pública é boa 
ela gera futuros votos, mas, o principal é que o 
otimismo toma conta da cidade, as empresas in-
vestem e geram empregos, a economia local gira 
e todos ganham. E queremos que Pouso Alegre 
ganhe sempre, pois ela e todos nós merecemos”.

Texto e fotos: Italo Barcellos e Luiza Dias

Com prefeito, vice e vereadores novos, cidade passa por momento histórico.

Rafael Simões e Dr. Paulo e seus familiares, em destaque suas respectivas esposas: Ana Simões e Renata.
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Fazenda da Esperança e 
a Festa de São Francisco

Dr. Kleber Danta Júnior, presidente da 
Fazenda da Esperança de Pouso Alegre e 
integrantes da instituição receberam 300 
convidados, na última semana, quando 
foi realizada a sua tradicional Festa de 
São Francisco, um evento anual que faz 

parte do calendário da instituição. Na foto 
Dr. Kleber abraçado por Rafael Simões, 
prefeito eleito de Pouso Alegre, que fez 
questão de prestigiar o evento após as elei-
ções, também na foto, o Pe. Mário Borghi 
e outros integrantes da instituição.

Supermercados Alvorada  
realizam grande promoção

Em visita a Central de Compras do Alvora-
da em Pouso Alegre, ficamos sabendo em 
primeira mão, através do sócio-diretor Ciro 
Maglioni e do gerente de marketing da 
rede, Alisson Dias, da superpromoção de 
aniversário de 33 anos do Alvorada, chama-

da “Minha Viagem Favorita”, onde a cada 50 
reais em compras, os clientes tem direito a 
um cupom, para concorrerem a 21 viagens. 
Serão 7 sorteios, um por cidade onde a rede 
possui lojas e o primeiro sorteio será agora, 
dia 19/10, dia do aniversário de P. Alegre.

Alisson Dias e 
Ciro Maglioni. 

Na mesa a cami-
seta exclusiva da 

promoção.

Armação Atlética inaugura sua segunda unidade em PA
A mais nova sensação empreendedora de 
Pouso Alegre, sem dúvida é a nova unidade 
da Armação Atlética no Centro da cidade. 
Ao comemorar 25 anos de atuação, os 
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proprietários, os professores Nelson Torres 
(Nelsinho) e Maria Dulce Caixeta (Ciça), 
reservaram muitas novidades no novo 
empreendimento, entre elas o fato de a 

Nova academia de ginástica é considera, por especialistas, uma das maiores do estado de Minas Gerais
nova unidade contar com a maior piscina 
aquecida da região, que é semiolímpica (25 
metros de comprimento), além da parceria 
do corpo técnico da Okuda Swim Team (a 

maior equipe master de natação do Brasil) 
e técnicos da equipe Master de Natação do 
Sport Clube Corinthians Paulista. Parabéns 
a Ciça e Nelsinho por mais esta conquista.
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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!


