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Gestão Simões conquista a fábrica 
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Bom gosto e beleza 
para todos os bolsos

Leia na página 5

William Andrade 
(proprietário da Jares, 

sentado), ladeado 
pela equipe da Jares 
e as proprietárias da 

Hardecô
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Fazer 
o Bem
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Luiza
Dias

(Mãe)

APAE em AÇÃO
Na semana do dia 21 a 28 de agosto em 
todo o Brasil, ocorrerá a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência Intelectual 
Múltipla 2017 (Pessoas com Deficiência: 
Direitos, Necessidades e Realizações).
Através do site www.apaebrasil.com.br 
você pode se informar em relação as ações 
que serão realizadas.
Em Pouso Alegre a APAE se faz presente 
realizando um trabalho excepcional e 
fundamental para auxiliar as famílias que 
possuem algum integrante que necessite 
de cuidados especiais. Mais informações 
sobre a APAE em Pouso Alegre, ligue para 
(35) 3422 3322 e sempre que a APAE pedir 
ajuda, não deixe de contribuir!

 * Dr. Kleber
Dantas

Reforma Trabalhista 
 
De ampla divulgação, no mês passado 
foi aprovada pelo Congresso Nacional a 
reforma trabalhista que alterará cerca de 
100 artigos da CLT. Algumas mudanças 
alterarão sensivelmente a relação entre 
patrão e empregado e outras nem tanto. 
Ao longo dos próximos artigos que serão 
veiculados nas edições futuras procu-
raremos demonstrar em poucas linhas 
as várias modificações. Hoje trataremos 
apenas de algumas:
1) Jornada de Trabalho. Anteriormente 
o limite era de 8 horas diárias podendo 
ser realizado no máximo 02 horas extras 
diárias, desde que não ultrapassasse 44 
semanal ou 220 mensal, sendo exceção 
a jornada de 12x36, que somente po-
deria ser utilizada mediante negociação 
coletiva.
Com a mudança a jornada 12 x 36 deixou 
de ser exceção podendo ser livremente 
pactuada. A jornada diária pode assim ser 
estendida até 12 horas de trabalho, com 
limite mensal de 48 horas (já computadas 
as HE - Horas Extras) ou 220 mensal.
2) Banco de Horas. Era permitido o 
banco de horas somente através de 
negociação coletiva e as horas deveriam 
ser utilizadas até o máximo de 12 meses.
Com a mudança tornou-se possível a ne-
gociação direta entre patrão e emprega-
dor devendo ser utilizado a compensação 
dentro do próprio mês ou pelo banco de 
horas até no máximo 6 meses.
3) Horas in itinere. O tempo que se 
gastava no transporte, fornecido pelo 
empregador ao empregado, até ao local 
de trabalho era considerado como tempo 
a disposição para efeito de pagamento 
de HE.
Com a mudança este tempo não se com-
puta mais para efeito da jornada legal e 
consequentemente de HE.
Vale ressaltar que estas alterações somen-
te entrarão em vigor a partir de Novem-
bro, sendo que até lá permanece válido 
as disposições atuais da CLT.

 * Dr. Munir
Jacob

Síndrome de Burnout
 
A Síndrome de Burnout ou Síndrome 
do esgotamento profissional é um dis-
túrbio psíquico Ocupacional descrito 
em 1974 pelo médico psicanalista Freu-
denberger. Sua principal característica é 
o estado de tensão emocional e estresse 
crônicos provocado por condições de 
trabalho físicas, emocionais e psicoló-
gicas desgastantes. A síndrome se ma-
nifesta especialmente em pessoas cuja 
profissão exige envolvimento interpes-
soal direto e intenso. O perfeccionismo 
e foco no trabalho como fonte exclusiva 
de prazer levam ao esgotamento físico 
e mental. Fortes candidatos são aqueles 
conhecidos como workaholics, que se 
identificam bastante com o trabalho, 
vivem para ele e têm níveis de exigência 
muito altos. 
Os sintomas são: Fadiga, lapsos de 
memória, irritabilidade, insatisfação 
crônica, isolamento, incapacidade de 
relaxar, distúrbios sexuais, dificuldades 
de concentração, pessimismo e baixa 
autoestima. O diagnóstico é feito atra-
vés de uma consulta especializada e o 
tratamento na maioria das vezes requer 
intervenção medicamentosa e terapia 
psicológica. 
Dicas Importantes: Fique atento se sua 
profissão está de acordo com sua voca-
ção. O trabalho deve ser algo prazeroso e 
não um ambiente hostil e estressante. O 
ideal é buscar qualidade de vida dividin-
do nosso tempo entre trabalho, família, 
atividade física, alimentação saudável, 
espiritualidade e prática de hobbies.

Dr. Munir Jacob Filho (CRM-MG 38337), 
Psiquiatra - Clínica Isominas - Av. Vicente 

Simões, 780. Jardim Guanabara- Pouso Ale-
gre-MG - e-mail: munirjacob@isominas.com.
br - Tel.: (35) 3421-3069 / (35) 9 8843-8698. 

Dr. Munir também é Médico do Trabalho, 
Sócio-Diretor da empresa Isominas Saúde 

Empresarial LTDA - Av. Vicente Simões, 
780. Jardim Guanabara- Pouso Alegre-MG - 
e-mail: orcamento@isominas.com.br - www.

isominas.com.br /  www.facebook.com/
IsominasSaudeEmpresarial - Tel.: (35) 3425-

6828 / (35) 9 8843-8730

* Dr. Kleber Dantas Junior, 
OAB/MG 55.188. e-mail: kleber.jr@

kleberdantas.adv.br

Destaque EmpresarialJares Móveis
É destaque em Pouso Alegre

João Vitor Samor (fornecedor de estofados da Jares), Erick Costa (Tupã Comunicação), 
Luiza Dias (diretora do Jornal Dias News), Willian Andrade (proprietário da 

Jares Móveis) e Vagner Silva (gerente da Jares de Pouso Alegre). 

Nesta semana ocorreu o evento de lançamento dos novos espaços decorados da Jares 
Móveis em Pouso Alegre (veja reportagem de capa desta edição). Na ocasião conhecemos 

o jovem empresário Willian Andrade, proprietário da marca, que estava acompanhado 
por um querido amigo deste jornal, o professor universitário e publicitário Erick Costa da 
Tupã Comunicação (agência muito conceituada de Varginha que há uma década cuida da 

marca Jares, entre outras renomadas marcas e tem em seu portfólio a campanha eleitoral 
vencedora de Antônio Silva, prefeito de Varginha), além do fornecedor de estofados da 

Jares, o executivo João Vitor Samor e o gerente da loja de Pouso Alegre, o carismático 
Vagner Silva. Na ocasião ficamos maravilhados com os móveis da Jares, simplesmente o 

TOP do que existe em design e qualidade de móveis no Brasil. 
Vale a pena visitar a loja, que também tem um ótimo atendimento. 

A Jares Pouso Alegre fica na R. Comendador José Garcia, 688.





12/08/201704 Edição 347 Jornal Dias NewsVitrine Empresarial

Rua Coronel Joaquim Roberto Duarte, 173
Pouso Alegre - Encomendas: (35) 3422-1853

QUALIDADE E BOM PREÇO 
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Você não pode deixar de visitar 
Jares Móveis inaugura vitrines em parceria com decoradoras de Pouso Alegre

A loja da Jares Móveis de 
Pouso Alegre, localizada 
na Rua Comendador José 
Garcia, 688 realizou na última 
quinta-feira o lançamento 
da sua Vitrine Decorada 
By Hardecô Arquitetura e 
Design.

O coquetel para convidados 
contou com a presença 
da equipe da Hardecô, 
Luchesca Guedes, Graziana 
Domingueti e Caroline 
Paiva, responsáveis pelos 
projetos das vitrines, além de 
parceiros: Fernanda Santos 
(Espaço Terra Paisagismo), 
ArtCon Artefatos de 
Cimento, Minas Light, Casa 
322, Comercial Sul Vale, 
Cris Sales e da mídia.

De todos os projetos 
apresentados, quem roubou 
a cena e com grande 
destaque, foi o sofá italiano 
da marca Natuzzi, líder 
mundial de estofados em 
couro. O sofá impressiona 
não apenas pela beleza e 
pelo conforto único, mas 
também pela tecnologia 
envolvida em cada detalhe. 
Aliás, é importante reforçar o 
conforto, pois nunca vimos 
nada igual!

As vitrines decoradas Jares 
Móveis estarão montadas 
durante todo o mês de 
agosto e você não pode 
deixar de visitar a loja!

A Jares Móveis de 
Pouso Alegre fica na Rua 
Comendador José Garcia, 
688. Visite o site da Jares: 
www.jaresmoveis.com.br

Equipe da Hardecô e parceiros presentes no coquetel.



Luiza Dias
Curta nossa Fanpage: Facebook.com/DiasNews

Mais duas 
Cooperativas 

de Crédito

Comércios, indústrias e presta-
doras de serviços em geral da 
região, antenadas com o que 
vem acontecendo em termos 
de empreendedorismo políti-
co na cidade, com uma gestão 
responsável do atual prefeito 
de Pouso Alegre, Rafael Si-
mões, estão abrindo unidades 
por aqui. Já temos há 10 anos 
o renomado SICOOB Credi-
vass e agora em setembro o 
SICOOB Copermec e a CREDI-
SAN, duas cooperativas de cré-
dito distintas e independentes, 
estão abrindo agências na 
cidade. Se você é empresário 
de Pouso Alegre e está na dú-
vida em expandir suas ativida-
des na “Terra do Mandú”, fique 
atento com as oportunidades 
perdidas, pois como diz o di-
tado “quem chega primeiro, 
bebe água limpa”!

Não dê esmolas,
dê dignidade

Está crescendo em Pouso Ale-
gre, uma consciência na po-
pulação que ao invés de dar 
esmolas, devemos ajudar as 
instituições que acolhem e in-
cluem os moradores em situa-
ção de rua.

Muitos brindes dia 19/8 para o querido Gilmar Prestes (sócio do Restaurante Porteira Grill), 
que na foto está ao lado da sua esposa Luara e a linda filha do casal.

Dr. Munir Jacob 
o novo articulista 

do Dias News
Muitos não sabem, mas mi-
nha formação é em Psico-
logia. Atualmente não atuo 
na área, mas amo esta pro-
fissão, pela beleza de atuar 
com o ser humano. Da mes-
ma forma são os Psiquiatras, 

a exemplo do médico psi-
quiatra pouso-alegrense, 
Dr. Munir Jacob, que se 
destaca na realização de 
um ótimo trabalho e que 
nesta edição estreia como 
articulista na página 2 do 
Dias News, e que regular-
mente trará novidades da 
área, através de textos mui-
to esclarecedores.

Dia 22/8 é o aniversário 
da querida e  

renomada professora 
universitária da 

Univás, Adriana dos 
Anjos, ela que é mãe 
do Vitor e de minha 

xará a Luiza e esposa 
de um grande amigo, 

o Jairo Mendonça, 
proprietário da: 

Borsus, Sulminas 
Pneus, além 

de ser  sócio do 
empreendimento 

imobiliário 
Residencial Solar 

das Palmeiras (veja 
página12 desta edição) 

Merece
Aplausos!

Ninguém
Merece!

*** Merece aplausos o prefeito 
de Pouso Alegre, Rafael Si-
mões, que, mesmo pegando a 
Prefeitura sucateada, está con-
seguindo em pouco tempo de 
gestão, realizar muitas ações, 
como a conquista da vinda da 
Nutracom, empresa do Grupo 
Cimed, que tem a previsão de 
gerar 300 empregos diretos 
na cidade (veja matéria na pág. 
10). Se em tão pouco tempo 
tem tanta notícia boa, imagina 
até o final de seu mandato!

*** Ninguém merece gente 
esclarecida que se diz enten-
dida, mas divulgam fotos em 
péssima qualidade e falta de 
bom gosto nas redes sociais, 
entre outros. Decidir por pos-
tar material de gosto duvidoso, 
revela muito da personalidade 
e profissionalismo das pesso-
as. Vocês já ouviram falar que 
“uma imagem vale mais do que 
mil palavras”, então, tenham 
cuidado com o que você divul-
ga. Apenas um toque.

Uma sumidade do Direito em Pouso Alegre, Dr. Amaury Ludovico, comemorou seu aniversário 
dia 2/8. Na foto ele ao lado de sua esposa Regina, a renomada gerente do Sicoob.



Legendas
1 - Parabenizo o renomado casal de 
nutricionistas de Pouso Alegre, Dra. 
Marcela e Dr. Jailson Vieira que 
comemoram a chegada de mais um 
filhote na família, o pequeno Mar-
cello Antônio. Dia 31 de agosto, 
também será comemorado o Dia do 
Nutricionista, eles que são uma das 
grandes referências nesta área.

2 - Muitas felicidades dia 23/8 para 
o empresário Rubens Barreto da 
Plastisulminas, que na foto está ao 
lado da bela Danuza Barreto, sua 
esposa. Recentemente brindaram  a 
data de aniversário de seu casamen-
to.

3 - Brindes dia 25/8 para Luiz Inácio 
Amaral que na foto está ao lado de 
sua bela e elegante esposa.

4 - Dia 28/8 parabenizo a data de 
aniversário, o renomado advogado, 
professor na FDSM e gestor, Dr. Luiz 
Otávio.

5 - Dia 16/8 é aniversário da  querida 
Renata Pereira. Renata é uma gran-
de profissional na área de advocacia 
e muito empenhada em tudo que 
realiza.

6 - O empresário Nei da Nova Minas 
aniversaria dia 25/8. Empreendedor 
como ele é, logo apresentará novi-
dade em um novo espaço da sua 
empresa no Distrito de PA.

7 - Muitas felicidades dia 14/8 para 
o  Paulo Roberto, ele foi um grande 
incentivador e faz parte da minha 
vida como colunista e empresária. 
No meu lendário arquivo de nivers 
ele ainda está como Paulo da Brah-
ma e vejam, Brahma é o mais im-
portante Deus Indiano! Ou seja, uma 
honra tal codinome.

8 - Brindes dia 14/8 para um dos cria-
tivos da agência Pública Comunica-
ção, Juliano Rocha.

9 - Dia 26/8 é aniversário do coluná-
vel Gilbert.

10 - O cabeleireiro Eziquiel Rodri-
gues e a querida estilista Isamara 
Tenório. Ele que aniversaria dia 24/8 
e ela, dia 19/8 e faz muito sucesso no 
sul do País.

1 2

3 54 6

7 8 9 10
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Saiba um pouco do atual cenário da pré Eleição da Acipa 
Instituição finaliza um ciclo onde a reformulação total de seus fundamentos básicos será essencial para preparar a Associação para um novo século

Nos últimos meses, falamos com dezenas de 
empresários para coletar opiniões e expec-
tativas referentes ao futuro da ACIPA - Asso-
ciação do Comércio e Indústria de Pouso 
Alegre. Dentre eles, associados, não associa-
dos e alguns de seus diretores e conselheiros, 
o que resultou nesta matéria especial, que é 
um cenário prévio da eleição da Associação, 
prevista, em seu estatuto, para ocorrer na pri-
meira edição de novembro de 2017 (com 
inscrições das chapas concorrentes em ou-
tubro/2017). Na opinião de integrantes da 
atual diretoria, a Associação hoje, em termos 
financeiros e administrativos, está consolida-
da. Muito se elogia o trabalho do atual presi-

dente Sérgio Borges, que passou pelos dois 
anos da Crise do País (2015/2016) mantendo 
as contas em dia. Houve alguns cortes? Houve. 
Principalmente em áreas vitais como: comu-
nicação e promoção de eventos. No entanto, 
a exemplo de muitos empresários, que neste 
período realizaram decisões difíceis, a atual di-
retoria tomou atitude, o que é louvável, quan-
do a maioria costuma procrastinar decisões. 
Mas, em um período muito longo de várias 
gestões, a Associação vem dando manutenção 
a um estilo administrativo baseado em ações 
continuadas. Além de vários outros motivos 
(cujo escopo é muito longo), que nos levam 
a conclusão que a ACIPA precisa, não de uma 

Adilson Ralf, advogado que 
representa uma das alas de 

lideranças da ACIPA.

Silvio dos Reis, um nome forte 
daqueles que querem  
mudanças na ACIPA

simples renovação (com troca de nomes), mas 
reavaliar profundamente seu atual: propósito, 
estatuto, RH, estrutura física e a relevância 
de cada serviço prestado. Enfim, verificar se 
suas ações estão alinhadas com as atuais ne-
cessidades do mercado e, principalmente, de 
seus associados. Em casos mais extremos, al-
guns associados comentaram que pensam até 
em deixar a ACIPA, mas a mesma fala revela 
exatamente um dos motivos que levou a este 
efeito platô: a baixíssima taxa de participação 
do associado no dia a dia da associação. Veja 
bem, a ACIPA está muito bem financeiramen-
te e a maioria da atual diretoria, conselheiros 
e funcionários são muito capacitados. Mas, o 
sinal vermelho se acendeu há algum tempo, 
representado por um ponto de resistência em 
torno de 1,4 mil associados, lembrando que 
Pouso Alegre, em nossa última contagem, 
possui mais de 5 mil empresas abertas. Mesmo 
que muitos façam vista grossa em relação a 
esta estatística, uma das principais perguntas 
de alguns empresários foi: “1,4 mil associados 
representa a maioria das empresas da cidade?”. 
Entre outros questionamentos, como: “Por que 
a instituição possui tão poucas ações voltadas 
para empresas Prestadoras de Serviços e Indús-
trias?”. E assim por diante. Ficamos sabendo 
também, que pode haver até três chapas con-
correndo na próxima eleição da Associação 
(mesmo com a dificuldade gerada na última 
edição do estatuto, que obriga os participantes 

das chapas estarem no mínimo 3 (três) anos 
ininterruptos como associados, além de cada 
chapa ter que reunir quase 50 nomes aptos 
para concorrerem). Uma destas possíveis cha-
pas pode ser representada pelo renomado 
advogado Adilson Ralf, que representa uma 
ala específica de integrantes da ACIPA. Ou-
tro é o jovem empresário Jonathas da Rahra 
Jóia, que é um contraponto nesta disputa. E 
finalmente, uma possibilidade muito citada, é 
a volta do empresário Silvio dos Reis. Silvio 
foi presidente da ACIPA em uma época simi-
lar a que passamos agora, quando a Associa-
ção precisava de um “choque de relevância” 
(e ao nosso ver ele foi muito bem sucedido). 
Nossa conclusão é que a nova gestão deve 
preparar a ACIPA para um novo século (afinal, 
a senhora ACIPA possui 95 anos e logo come-
morará 100 anos). Enganam-se aqueles que 
acham que para isto basta fazer uma gestão 
“copiar/colar” do que já foi feito. Os novos tem-
pos exigirão ações ousadas, uma mudança de 
atitude e estes assuntos devem ser discutidos 
entre os associados e as possíveis chapas que 
concorrerão na Eleição.
Envie sugestões para o e-mail: 
diasnews@diasnews.com.br 
Reportagem e fotos: Italo Barcellos. 
Fonte: Estatuto da ACIPA (disponível no www.
acipa.com.br) e testemunhais de empresários 
de Pouso Alegre-MG (associados, não associa-
dos e alguns diretores).

Três nomes
estão em voga 

para concorrerem 
às eleições em 

novembro/2018, 
mas dois se 

destacam por já 
estarem ligados 
a alas distintas e 
consolidadas na 

Acipa.
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A Domínio tem credibilidade

É admirável quando testemunhamos as ações 
de uma empresa pautada pela qualidade, éti-
ca e transparência no seu trabalho. Este é o 
caso dos empresários da Domínio Imobiliá-
ria, que está comercializando lotes no Miran-
te de Santa Bárbara em Pouso Alegre. O em-
preendimento é um condomínio fechado de 
luxo, o mais requintado e exclusivo da cidade 
e, porque não dizer, da região. Isto porque a 

Imobiliária e construtora é orgulho de Pouso Alegre e referência em qualidade de produtos oferecidos

Fabiano, Cácio, Cláudia, José Eduardo e Marcelo (da Domínio Imobiliária e Jaguar Engenharia), 
Cândido Eduardo Paiva Machado (presidente do Mirante de Santa Bárbara) no mais exclusivo e 
requintado condomínio fechado de alto padrão de Pouso Alegre, o Mirante de Santa Bárbara.

localização é privilegiada, com vários aces-
sos, a vista para a mata virgem e preservada 
com o Cristo no fundo é uma referência, e a 
qualidade do empreendimento desde o meio 
fio e calçamento, até a área de lazer, levam o 
carimbo da qualidade desta grande empresa. 
Destaque nesta foto para a competente Cláu-
dia, ela que entre tantos homens, é a força fe-
minina entre os empreendedores.

Gestão de Rafael Simões conquista a vinda da indústria
Nutracom, empresa integrante do Grupo Cimed

Dia 2 de agosto, a Nutracom, fabricante 
de suplementos alimentares e complexos 
polivitamínicos pertencente ao Grupo Ci-
med, fez o lançamento simbólico da pedra 
fundamental da construção de sua fábrica, 
à margem da BR 459, no bairro Chaves em 
Pouso Alegre-MG. A previsão é que serão 
investidos 30 milhões de reais, em uma 
área que ocupará 50 mil m². O funciona-
mento previsto para 2020, gerará 300 em-
pregos diretos e um faturamento anual es-
timado em R$ 300 milhões.
O evento contou com a presença do pre-
feito de Pouso Alegre, Rafael Simões e a 
primeira-dama Ana Simões, o vice-prefei-

to Dr. Paulo Valdir, secretários municipais, 
entre eles Dino Franscescato (Desenvolvi-
mento Econômico), Wagner Mutti (Trânsi-
to), Rinaldo Oliveira (Planejamento e Meio 
Ambiente), Sudário Rios Braga (Políticas 
Sociais) e o Controlador Geral Hamilton 
Magalhães, os vereadores da cidade: Le-
andro Moraes, Adelson do Hospital, Pro-
fessora Marileia Franco, Arlindo Motta, 
Rafael Aboláfio e Odair Quincote, além 
da ilustre presença do empresário João de 
Castro Marques, conselheiro do Grupo 
Cimed, que estava acompanhado por suas 
filhas, Mariana e Carla Marques, e seus di-
retores, Amaraí Furtado e Charles Mafra.

O prefeito Rafael Simões destacou que 
“Pouso Alegre abre as portas aos empresá-
rios sérios, que não somente proporcionam 
empregos e rendas, mas que também parti-
cipam e se integram socialmente à comuni-
dade, desenvolvendo projetos sociais através 
de suas empresas, como é o caso do Grupo 
CIMED”.
O empresário João de Castro Marques 
revelou que a razão que levaram o Grupo 
a optar por outros municípios, nos últimos 
anos, foi que o Grupo Cimed não encon-
trou o devido apoio na administração an-
terior, mas que confia plenamente no atual 
governo municipal de Pouso Alegre e que, 

a partir de agora, vai concentrar todos os 
investimentos no município.
Em contato com muitos empresários que 
estão vindo para Pouso Alegre, percebe-
mos que o dinamismo da atual administra-
ção municipal, liderada por Rafael Simões 
e equipe vem atraindo novos investimen-
tos. Aguardamos, assim, uma sequência 
de novas e boas notícias para o futuro de 
Pouso Alegre, que pouco a pouco vai ocu-
pando o lugar que sempre mereceu.

Texto: Jornal Dias News, baseado no texto 
da Ascom Prefeitura P. Alegre.

Rafael Simões e  a primeira dama Ana Simões João de Castro Marques juntamente com convidados Vereadores que prestigiaram o evento, ladeados por Rafael e Dr. Paulo

Fotos Ascom Prefeitura

Empreendimento gerará 300 empregos diretos e um faturamento anual estimado em R$ 300 milhões
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Almoço
Todos os dias, das 
11h às 15h.
Rodízio Oriental
Terça a domingo,
das 18h30 às 23h30.

R. Comendador José Garcia, 919, 
Centro – Pouso Alegre - MG
(35) 3423-1001  
   

Variedade de sabores em um só lugar! 

   /RestaurantePorteiraGrill


