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Leia na página 5

Carvalhaes Iluminação 
Decorativa apresenta sua 
nova loja no PA Shopping

Marcelo 
Carvalhaes, 

proprietário, 
em sua 

nova sala de 
luminotécnica 

A Missa que é prova da FÉ

Pe. Carlos
e Luiza Dias 

(Mãe)

IDET entrega certificados

Missa de Santo Expedito contou com presença da comunidade e de autoridades, 
entre elas o prefeito Rafael Simões, o vice Dr. Paulo.

Veja outras empresas
nas páginas 8 e 9

Veja cobertura nas
páginas 10 e 11

Renata, Italo, Luiza e Claudinei
Ferreira na entrega de registro 

das marcas: Dias News e 
TOP Dias News
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Feijoadas Beneficentes

Começou o tempo mais frio e o festival 
de tradicionais eventos gastronômicos 
beneficentes. Dentre eles destaco:

12ª FEIJOADA DA CASA DE SÃO 
RAFAEL: O evento será realizado no 
dia 11 de junho, a partir das 12 horas. 
A refeição por pessoa terá o custo de 
R$ 25,00. Mais informações: Av. Al-
fredo Custódio de Paula 1045, Bairro 
Medicina, Pouso Alegre-MG, Tel.: (35) 
3422-2085.

FEIJOADA DO DIA DA FAMÍLIA DO 
LIONS CLUBE DE POUSO ALEGRE:  
Que será realizada dia 20 de maio, das 
11 às 15 horas.  O custo será de R$ 15,00 
por pessoa (bebidas a parte). Pode-se 
comer no local ou levar a marmitex. 
Vendas e convites antecipados. Local: 
Creche Lions (rua acima da CEMIG no 
Centro). Rua Dom Lafaiete Libânio, 144. 
Mais informações nos telefones: 3423-
1894 / 9 9809-8036 / 9 9809-9081.

Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

Dr. 
Kleber 
Dantas

Dr. 
Claudinei
Ferreira * 

E-SOCIAL: sua empresa 
está preparada?

Sim, não; então se prepare! Em janeiro 
de 2018 começa o novo Reality Show 
Fiscal! O e-Social é um projeto do 
governo federal que unifica o envio 
de informações da Caixa, do FGTS, do 
Ministério do Trabalho, da Previdên-
cia Social e da Receita Federal, pelo 
empregador em relação aos seus em-
pregados. Trata-se de uma escrituração 
digital, integrante do maior projeto  
de escrituração fiscal do mundo. O 
E-social foi amplamente divulgado 
após sua instituição pelo Decreto 
no. 8.373/14, em razão do início das 
operações do módulo do Empregador 
Doméstico. Todavia, deve-se consignar 
que o layout do empregador domésti-
co é muito diferente dos empresários. 
A obrigação dos empresários em ge-
ral é a partir de janeiro de 2018 para 
empresas com faturamento acima de 
78 milhões, e em junho de 2018, para 
todas as outras. Dentre muitas com-
plexidades, à titulo de exemplo, será 
exigido diariamente, com validações 
individuais e cronológicas na base de 
dados das informações transmitidas 
por àquela empresa, que serão cru-
zadas com as demais informações, 
do ECD, do e-financeira, sem contar a 
imediata fiscalização on-line pelo Fis-
cal da Receita Federal e do Ministério 
Público Federal. Para dúvidas, desde 
já, convido você para participar da Pa-
lestra sobre o e-social, a ser ministrada 
por Hélio Donin Júnior, contador, e 
membro do grupo do Grupo de Ges-
tão Tecnológica criado pelo Governo 
Federal, em 24/05/2017 (quarta-fei-
ra), às 19h, no Hotel Marques Plaza, 
em Pouso Alegre. Participe!

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

Universitário, Mestre em Direito, 
Consultor do IDET - Pesquisas 

Empresariais. Mais informações:
Site: www.idetpesquisas.com.br  

Licença Maternidade - 
Contrato de Aprendizagem

O contrato de aprendiz está regulado pelo art. 
433 da CLT definindo entre outras questões 
que a sua duração será de no máximo 2 anos 
ou quando o aprendiz completar 24 anos. 
Como é um contrato a termo (por prazo certo), 
a discussão repousa se há estabilidade em 
decorrência de gravidez no curso do contrato 
de trabalho ou não.
Antes da alteração da Súmula 244 do TST, fun-
cionária grávida em contrato de experiência 
não tinha estabilidade já que o contrato, por 
ser por prazo certo, não permitia esta hipó-
tese, independente do empregador saber da 
existência do estado gravídico ou não. E com a 
alteração da referida Súmula em 2012, o item III 
da dita norma, passou expressamente a regular 
o direito a estabilidade e licença maternidade.
Súmula Nº 244 GESTANTE. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA (incorporadas as Orientações 
Jurisprudenciais nºs 88 e 196 da SBDI-1) - Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

* KLEBER DANTAS JUNIOR, advogado sócio do ESCRITORIO KLEBER DANTAS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, estabelecido a Rua Pernambuco, 40, Bairro Medicina

.....
III. A empregada gestante tem direito à estabili-
dade provisória prevista no art. 10, inciso II, alí-
nea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, mesmo na hipótese de admissão 
mediante contrato por tempo determinado.
(Alteração dada pela Resolução TST 185/2012 
de 14.09.2012.)
Neste aspecto, várias decisões vem conferindo 
o mesmo direito aos aprendizes, já que este 
é também um contrato a termo, embora na 
dita Súmula 244 não regule expressamente a 
situação do aprendiz.
Baseia-se que o contrato de aprendiz, por 
ser contrato por prazo certo semelhante ao 
contrato de experiência, deve ter o mesmo 
tratamento, além de que durante o contrato 
de aprendiz o empregador recolheu o INSS, 
sujeitando-se o aprendiz aos benefícios pre-
videnciários. O TST inclusive tem inúmeras 
decisões neste sentido, servindo de parâmetro 
para as instâncias superiores.
“RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE PRO-
VISÓRIA. GESTANTE . CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO. APRENDIZ. De acordo com 
o entendimento atual do TST, a estabilidade 
é garantida à gestante, mesmo quando sua 
admissão ocorreu por meio de contrato de 
experiência. Exegese da Súmula nº 244, III, 
desta Corte. Considerando que o contrato de 
aprendizagem é modalidade de contrato por 
prazo determinado, a ele também se aplica a 
estabilidade da gestante, nos termos do referi-
do verbete sumular. Recurso de revista conhe-
cido e provido. (RR-911-64.2013.5.23.0107, 8ª 
Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, 
DEJT 31/10/2014).”
Todavia, é questão que ainda enfrenta discus-
são, existindo também decisões em sentido 
contrário.

Destaque
empresarial

A Padaria Cardeal está comemorando 29 anos e merece todas nossas homenagens, 
afinal, o Marcos e o José Ângelo, proprietários do empreendimento, são muito 
dinâmicos e empenhados em oferecer o melhor para seus clientes, tanto na quali-
dade dos produtos quanto nos ótimos preços. A Cardeal fica na Rua Cel. Joaquim 
Roberto Duarte, 173 - próximo ao Celinho Centro Automotivo.
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Distrito do Pantano: 
41 anos de criação

Hoje, dia 13/4, uma programação festiva deve 
movimenta o distrito de São José do Pantano, 
que nesta data comemora 41 anos de instala-
ção. A localidade foi elevada à condição de Dis-
trito e anexado ao município de Pouso Alegre  
através da Lei 6.769, de 13 de maio de 1976.
As comemorações vão reunir moradores locais 
e de aglomerados rurais próximos, além de con-
vidados e visitantes. O dia promete ser bem fes-
tivo, com um extenso programa de atividades 
que inclui entretenimento, atenção à saúde, pa-
lestras educativas, entre outros. O prefeito Rafa-
el Simões, o vice Dr. Paulo Valdir, o Deputado 
Federal Bilac Pinto, secretários municipais e 
vereadores são aguardados para festejar junto à 
população local.
A abertura terá seu ponto alto com o desfile de 
cavaleiros e amazonas. Eles vão se concentrar 
próximo ao “João Nequinho” e dali seguirão até 
a sede. A programação tem início com a aber-
tura do Projeto Saúde em Ação (7h às 16h), se-
guindo-se o hasteamento de bandeiras (10h), 
apresentação da Banda do 14º GAC (10h30), di-
vulgação do resultado do concurso de redação 
(12h), apresentação musical de Estela do Violão 
(14h), show com Caio e Breno (16h), arriamento 
da bandeira (18h) e encerramento com partici-
pação do Terço dos Homens de São José do Pan-
tano e Pantano dos Rosas. Especialmente para 
as crianças, estará no local durante todo o dia 

o ônibus literário, com contadora de estórias e 
também o cinema infantil (14h).
Vários serviços de atenção à saúde estarão dis-
ponibilizados à população no dia festivo, tais 
como: aferição de pressão e teste de glicemia, 
coleta de sangue (trabalhadores rurais), saú-
de da mulher (agendamento de mamografia), 
espaço infantil, DST e AIDS (álcool, drogas, ta-
bagismo), palestra educação em saúde, Liga 
da Plástica (avaliação da pele), avaliação nu-
tricional, atualização de vacina /campanha de 
vacinação, saúde do trabalhador (atividades de 
primeiros socorros), eletrocardiograma (dias 8, 9 
e 10) e avaliação clínica. Os atendimentos e pro-
cedimentos serão efetivados através do Progra-
ma Saúde da Família por equipes da Faculdade 
de Medicina e Hospital das Clínicas Samuel 
Libânio.
O distrito de São José do Pantano está localiza-
do ao sul de Pouso Alegre. Distante cerca de 20 
km do Centro da cidade, com acesso pela MG 
290 (rodovia com direção a Borda da Mata). Pos-
sui uma área de 98 Km2 e população estimada 
em 10 mil habitantes. Sua economia é predomi-
nantemente originada da agricultura e pecuá-
ria. É destaque na produção de morango, leite e 
hortifrutigranjeiros.

Extraído do texto enviado pela Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de PA.
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Conheça a nova superloja da 
Carvalhaes Iluminação Decorativa

Com a ampliação de sua loja, Carvalhaes apresenta um showroom de 200 m², 
localizado no primeiro andar do PA Shopping em Pouso Alegre-MG

Marcelo Carvalhaes
na área que foi 
integrada a loja 
ja existente da 

Carvalhaes

O empresário Marcelo Carvalhaes 
é exemplo de perseverança. Com 34 
anos de experiência no comércio de 
materiais elétricos e, os últimos 12, de-
dicado exclusivamente ao segmento 
de iluminação, tornando a Carvalhaes 
Iluminação Decorativa um ícone no 
Sul de Minas.

A perseverança é marcada pela de-
terminação e ousadia em iniciar uma 
empresa em 2005 no PA Shopping e 
ao longo dos anos ampliar os espaços 
da empresa em quase 10 vezes, sendo 
uma área total de 400 m² (200 m² 
somente para sua bela loja, onde ele 
expõe magníficos lustres).

A loja está encantadora e com esta 
última expansão, Marcelo conseguiu 
novos espaços para expor peças arro-
jadas, com design diferenciado, confe-
rindo o destaque que elas merecem.
Os mais de 70 metros de vitrine 
(interna e externa) tornam a loja mais 
atraente para as pessoas que passam 
pela rua ou entram no PA Shopping.
Conta com um sistema de automação 
que aciona todos os lustres através 
de aplicativo de celular, facilitando a 
visualização das peças.

Você que pensa em construir, refor-
mar, ou simplesmente dar um toque 
especial de beleza em sua residência 
ou empresa, não pode deixar de co-
nhecer a loja. O atendimento persona-
lizado da Carvalhaes, inclui uma com-
pleta consultoria sobre iluminação 
(veja dicas ao lado). Nesta expansão, 
Marcelo aproveitou para montar uma 
sala de luminotécnica (veja foto de 
capa), especialmente para seus clien-
tes visualizarem os efeitos de distintos 
modelos de luz. “Hoje, a iluminação 
é um fator primordial para as pessoas, 
porque ela traz conforto, design, beleza 
e principalmente: valoriza os ambientes 
mostrando o investimento realizado, 
na sua decoração e arquitetura”, revela 
Marcelo.
Outra novidade da loja é Automação 
Residencial mais simples e ao alcance 
de todos, mesmo em obras prontas. 
Conheça a nova Carvalhaes, pois 
você irá se surpreender.

Texto e fotos:
Italo Barcellos e Luiza Dias

A nova loja da CARVALHAES fica no 1º piso do PA Shopping em Pouso Alegre-MG, Rua Cel. Otávio Meyer 160. 
Telefone: (35) 3422-8525 - www.carvalhaescomercial.com.br - Facebook.com/carvalhaesiluminacao

* Lâmpadas LED Certificadas
Com as últimas exigências do Inmetro a 
qualidade e conformidade das lâmpadas se-
rão aferidas facilitando a vida das pessoas e 
conferindo credibilidade ao cálculo de custo 
benefício na hora de optar pelas lâmpadas 
de LED. Atualmente a Carvalhaes conta com 
equipamentos de testes que certificam a 
quantidade de lumens, voltagem, ampera-
gem, fator de potência, consumo instantâ-
neo e consumo anual de cada lâmpada ou 
equipamento.

* Design Certo para o Lugar Certo
O proprietário da Carvalhaes sempre 
participa das principais feiras do segmento 
no Brasil, como a EXPOLUX. Desta forma, a 
loja sempre conta com as últimas tendências 
em Iluminação Decorativa do mercado. 
Inovações, como a fibra ótica e luminárias 
com design arrojado que realçam a beleza 
dos ambientes, podem ser um diferencial 
para sua vida particular ou profissional.

* A Luz é Conforto e Saúde
A sensação de conforto está diretamente 
ligada à iluminação. Em um ambiente acon-

chegante e acolhedor nota-se a predomi-
nância da iluminação amarela ou branco 
quente (3000k). Já a luz branca ou branca 
fria (6400k) é indicada para ambientes de 
alta concentração (salas de estudos ou aca-
demia de ginástica). A luz amarela realça 
todas as cores; já a luz branca realça apenas 
a cor branca, dando um toque azulado 
ao ambiente distorcendo todas as outras 
cores. Seu brilho intenso excita o cérebro, 
agride a visão e afeta o sono prejudicando 
o bem estar das pessoas. E o mais impor-
tante, não ilumina nem mais nem menos 
que as lâmpadas amarelas.
Em nosso site você encontra mais detalhes 
para a escolha correta da cor das lâmpadas.

* Iluminação Empresarial
Você que é empresário, fique atento e saiba 
que a iluminação de sua loja ou escritório, é 
um fator que afeta diretamente as pessoas. 
Em uma loja, a iluminação poderá atrair 
ou fazer com que o cliente se desinteresse 
pelo produto que está sendo exposto. 
Já em um escritório, a iluminação pode 
afetar o ritmo de trabalho, a concentra-
ção, e até mesmo estressar as pessoas do 
ambiente. 

Dicas da 
Carvalhaes



Sinais positivos!
Estive um tempo fora do 
País, cumprindo fases de um 
novo projeto que estamos 
realizando para o Jornal 
Dias News. Ao voltar para 
o Brasil me deparei com um 
clima novo estampado no 
semblante das pessoas: elas 
pararam de reclamar (tanto) 
e estão indo a luta. Resultado 
disto está nas ruas, com o co-
mércio mais movimentado, 
com novas empresas que, 
neste período de minha au-
sência, abriram portas na ci-
dade, entre outros fatos. Sin-
to também que, mesmo que 
não sejam perfeitas, as re-
formas da Previdência e Tra-
balhista proporcionarão um 
fôlego para o País e será um 
sinal positivo que daremos 
aos investidores, que espe-
ram que o brasileiro e o go-
verno reajam de forma pro-
ativa. Já em Pouso Alegre, a 
passos firmes, o prefeito vem 
mostrando seu perfil, pagan-
do dívida, sanando as contas 
públicas, reorganizando ad-
ministrativamente a prefeitu-
ra, para tão logo que possível 
iniciar os investimentos que 
tanto esperamos.

*** Ninguém merece os zumbis 
da imprensa marrom que ma-
nipulam a opinião pública, plan-
tando boatos.
*** Ninguém merece empresá-
rio que acha que só investindo 
nas mídias sociais estão pro-
movendo suas empresas. Mas 
pensa bem, as grandes marcas 
abandonaram as mídias tradi-
cionais? Pensando pequeno, 
pequenos negócios continuarão 
sendo pequenos.

Merece
Aplausos!

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

Destaco nesta edição uma pessoa muito estimada em nossa 
sociedade, o Luiz Roberto Martins Rocha, presidente 

da FUVS, ou Beto, como carinhosamente é chamado. Ele 
comemorará aniversário dia 19/5 e tem desempenhado 
um excelente trabalho na Fundação, a exemplo desta 

semana, onde juntamente com sua equipe entregaram 
para a comunidade da região mais uma área revitalizada no 
Hospital Samuel Libânio (veja cobertura completa deste 

evento na próxima edição do Jornal Dias News).

Muitos brindes 
dia 18/5 para a 

querida empresária 
Giceli Pires. Ela 

que é proprietária 
da agência 

Terra Eventos e 
Comunicação e da 

Papelaria Lápis 
de Cor. Esposa 

de Maykel Sena e 
mãe de dois lindos 
filhos, a Gi é uma 

jovem mulher 
empreendedora 
que merece ser 
reconhecida em 

nossa cidade pelo 
seu dinamismo.

*** Merece aplausos, e simpatizo 
muito, o trabalho do presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Pouso Alegre, Adriano da Far-
mácia, que juntamente com o 
novo grupo de vereadores elei-
tos vem realizado ações impor-
tantes. A que mais destaco são 
os investimentos em COMUNI-
CAÇÃO dos atos do legislativo, 
a exemplo da TV Câmara onde 
podemos acompanhar o traba-
lho dos vereadores!

Ninguém
Merece!

Eduardo Fortes, sócio-proprietário da escola de idiomas Wizard by Person de Pouso Alegre, 
sendo entrevistado no TOP. Ele que aniversaria dia 23/5 e comemora as vitórias da escola.

Brindes dia 17/5 para o advogado Dr. Robson Krepp, sócio do Moreira César & Krepp Adv. 
Associados que na foto está ao lado de sua esposa, a empresária Camila Almeida Sachetti



Legendas
1 - Muitos brindes dia 13 de maio para 
o querido amigo Reynaldo Simoni-
ni do Amaral, mega-empresário do 
ramo gráfico da região, proprietário 
do Grupo Reynaldo, detentor das 
empresas: Gráfica Amaral e Simonini 
Gráfica em Pouso Alegre. Na foto ele e 
sua bela e elegante esposa, a querida 
Cynthia Simonini.

2 - Dia 17 de maio é o aniversário da 
queridíssima e carismática cirurgiã 
dentista Dra. Girlene Soares. Ela que 
está com uma grande novidade na 
área estética no seu consultório den-
tário.

3 - Brindes dia 16 de maio para a Daie-
ne Martins, que na foto está ao lado 
do seu esposo, o empresário João 
Aldo, proprietário da Conexão Corre-
tora de Seguros.

4 - Muitos brindes dia 18 de maio para 
a bela empresária Sabrina Viaro de 
Souza, sócia-proprietária da loja Esto-
fados Fiori, que na foto está ao lado 
de seu esposo e sócio, Marcelo. Tenho 
orgulho de falar que a Fiori é uma 
fábrica de estofados legitimamente 
pouso-alegrense. Algo significativo 
para quem compra móveis lá, pois 
tem a garantia local de seus produtos.

5 - Brindes dia 16/5 para o conceitu-
ado Designer de Interiores e Decora-
dor de Eventos, Mário Mariano, ele, 
juntamente com sua esposa a empre-
sária e estilista de moda Selma Aze-
vedo (veja foto), são referência no tra-
balho que realizam em Pouso Alegre, 
Região e até em outros estados.

6 - Dia 18 de maio é aniversário da 
querida Milene Ribeiro, minha amiga 
de longa data. Estes dias eu e meu es-
poso, o Italo, encontramos ela e seu 
esposo o Daniel, e recordamos mo-
mentos bons que passamos quando 
trabalhamos juntas. Eles formam um  
casal bacana, que torcemos muito 
pelo seu sucesso!

7 - Brindes dia 27 de maio para a bela 
Natália Gregório, filha dos meus ami-
gos Juraci e da psicóloga Rose Leo-
nel.

1 2

3

5

4

6 7
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IDET realiza entrega de Certificado de 
Registro de Marca para seus clientes

O IDET, empresa especializada em propriedade intelectual, 
do empreendedor Claudinei Ferreira Moscardini Chavasco, 
realizou no dia 12/4, no auditório da ACIPA, a entrega de cer-
tificados de Registro de Marca de seus clientes. O IDET é refe-

rência em registro de marcas e patentes no Sul de Minas, uma 
posição que é resultado de aprendizado constante e do know
-how adquirido ao longo dos últimos anos, através do registro 
de centenas de marcas. Não se esqueça, somente quem regis-

tra é dono, proteja sua marca que é um patrimônio de grande 
valor. Confira abaixo alguns dos clientes que receberam seus 
certificados (em um total de 35 certificados entregues). Infor-
mações: (35) 3425-8882. www.idetpesquisas.com.br

Renata Pereira, colaboradora do IDET entrega certificado para 
Tharles Narciso referente ao registro da marca Soluções D´Água

Italo Barcellos e Luiza Dias recebem certificados de registro de marca 
do Jornal Dias News e do evento empresarial TOP Dias News

Claudinei Ferrreira (proprietário do IDET) entrega certificado para Sérgio 
Borges presidente da ACIPA o registro de marca ACIPA

Gilson Garcia recebeu dois certificados de registro de marca 
dentre elas a de sua loja, a Toque de Minas

Maria de Fátima recebeu três certificados de 
registro de marca dentre elas do Capim Rosa

Claudinei Ferreira entrega certificado para Ibraim Barroso certificado 
de registro de duas marcas: Mimma’s Pizza Pré Assada e Mimma’s

Fabiano Capone e Jaime Ferreira recebem certificado  
de registro de marca da Família Metal

Claudinei Ferreira entrega certificado para Cristina Couto  
Nogueira e Paulo Nogueira referente a marca Dojô

Luciana Tosta recebe certificado de registro de marca da 
Attualizzare Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas
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Claudinei Ferreira entrega para Carlos Henrique certificado  
de registro de marca do Café Porteira de Minas

Regis Silva recebe dois certificados de registro de marca:
do Disk-Lanches Avalanche e Kit Lanches

Paulo César recebe certificado de registro de marca
da empresa Dicaza Móveis Planejados

Gilmar recebe certificado de registro 
 de marca Tá na Mão Rede de Autopeças

Dra. Cristina Nunes e Dr. Mário Dimas Telles recebem certificado 
de registro de marca do Centro Médico de Pouso Alegre

Marcelo Reis recebe certificado de registro da marca 
do Sobrado Rural Lugar de Minas

Rosana Ferraz recebe certificado de registro 
da marca do Grupo Ferraz Hotéis

Thiago Monteiro e Eliana Rodrigues recebem certificado 
de registro da marca da Contábil São Thiago

Janilson D’ávila Lima e Eliana Luchetti recebem certificado de 
registro da marca da Luchefarma Distribuidora de Medicamentos
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Missa de Santo Expedito: 
12 anos de muita fé e devoção

 Doze anos consecutivos e inin-
terruptos realizando a Missa Campal de 
Santo Expedito do São José do Pantano, 
Dona Luiza Dias colhe os frutos de uma 
semente de fé que depositou há anos no 
Santo das Causas Urgentes, em um mo-
mento delicado de sua vida. Como pro-
messa, construiu uma capela em seu sítio, 
localizado no distrito rural pouso-alegren-
se de São José do Pantano, que em abril 
desde ano, pode testemunhar a realização 
da 12ª Missa em sua devoção. “Este ano foi 
muito especial, pois achava que por ter deci-
dido realizar a Missa no Domingo de Páscoa, 
não iriam muitas pessoas, mas foi surpreen-
dente, e acredito que foi a Missa mais pres-
tigiada que organizei”, confidenciou Dona 
Luiza Dias (Mãe) realizadora do evento. 
 O Jornal Dias News esteve pre-
sente para testemunhar e registrar esta 
demonstração de fé da comunidade, que 
contou com a presença de vereadores, 
secretários de governo, do prefeito Rafa-
el Simões e sua esposa, a primeira dama 
Ana Simões e do vice-prefeito, Dr. Paulo. 
Aliás, na ocasião, Dr. Paulo falou em nome 
do prefeito Rafael Simões e Ana Simões 
ao microfone fez uma bela homenagem a 
Dona Luiza, assim como o poeta Castelo 
que declarou uma poesia feita especial-
mente para ela. No final, já à noite, o radia-
lista e cantor sertanejo pouso-alegrense, 
Zé Batista, aproveitando o Coral de Cor-
das de Viola Caipira, fez uma breve e ex-
pressiva apresentação.
 Para finalizar, Dona Luiza fez 
questão de agradecer: “Padre Carlos Rai-
mundo Pereira, pela bela Missa que ele 
presidiu; o prefeito Rafael Simões, por 
intermédio da Elaine da Band (Secretá-
ria de Lazer e Turismo), pela infraestrutura 
oferecida; vereador Dito Barbosa; Odair e 
Joel da Agricultura (pela limpeza do local); 
ao Coral de Cordas (enviado pelo querido 
Maurício, prefeito de Conceição dos Ou-
ros); pela doação do serviço de som do Mi-
zinho; Elaine da Band FM e o Zé Batista 
da Univás FM; pelo apoio na divulgação; 
o apoio total do empresário Roberto Rosa 
do Pantano, de Lazaro e os ministros 
da paróquia do Pantano; as doações do: 
empresário Ciro Maglioni do Alvorada; 
Robson Chiarini da CiaSeg; Marilda da 
Padaria; do voluntariado de: Lourdes; José 
Carlos Dias; Tereza Cobra (que organiza 
uma grande excursão); o Darci  (que fez 
os lanches para os presentes) e a ajuda de 
meus filhos, familiares e amigos que deram 
sua colaboração para que eu pudesse, rea-
lizar mais esta Missa”.

Texto e Fotos: Italo Barcellos e Luiza Dias

Evento contou com a ilustre presença de Rafael Simões, Ana Simões, Dr. Paulo e comunidade.

Parte dos presentes na Missa que contou com a presença da comunidade do Pantano e de bairros de Pouso Alegre.

Um momento de confraternização com: dona Luiza, Rafael e Ana Simões, Dr. Paulo, algu-
mas autoridades, além de voluntários que unidos pela fé ajudaram na realização da Missa.

A Missa presidida pelo Padre 
Carlos Raimundo Pereira 
foi muito elogiada, pois foi 
muita rica em detalhes da 

história do Santo Expedito

Dona Luiza, emocionada,
agradeceu aos amigos
e familiares presentes

Roberto Rosa, representando a 
comunidade do Pantano, que 

apoia todos estes 12 anos a Missa

Momento muito bonito em que Ana Si-
mões e o prefeito de Pouso Alegre Rafael 
Simões, conduziram a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida até o altar para que ela 
fosse consagrada pelos presentes.
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Lazinho: (35) 9 9928 2140
Michael: (11) 9 5415 4399

Mais de 40 anos de mercado de PINTURA!

Equipe
Pinturas Internas 

e Externas

Lazinho
O

I

Pinturas: residenciais, prediais, comerciais e restaurações

Religiosidade e Fé
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