
ANO XV - N° 354 - Veiculação: 11/11/2017 - Diretores: Luiza Dias e Italo Barcellos - Tel.: (35) 3422-8462. Celular: (35) 9 9105-3035   DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   em Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí (MG) 

R

Leia na 
página 5

Rafael 
Simões:

um aniversário
comemorado
relembrando

10 meses 
de muitas 

realizações

Gestão de Sérgio 
Borges finaliza mandato 
entregando uma ACIPA 

sólida e respeitada

ACIPA dá um show de democracia

Sérgio Borges 
atual presidente da 
Acipa (Associação 

do Comércio e 
Indústria de Pouso 

Alegre)

www.clubedacasa.com.br

Presente em
toda região.
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Parabéns prefeito
Rafael Simões

Quero parabenizar e desejar muita 
saúde, paz e realizações para o querido 
prefeito de nossa cidade, Rafael Simões, 
que dia 29 de novembro comemora 
mais um ano de muita luta! 

Faça um Natal do Bem!
O que você está planejando fazer de 
bem, de caridade neste Natal? Pergunto 
isto, pois passamos por uma das maio-
res crises econômicas do nosso País e 

Luiza
Dias

(Mãe)

embora tenhamos saído dela, graças a 
Deus, ainda muitas pessoas carentes e 
instituições filantrópicas sofrem as con-
sequências de tanta irresponsabilidade 
de parte dos nossos governantes. Então, 
planeje desde agora um Natal Solidário.

Ajude a Juju

Dia 11 e 12 de novembro, ocorre um en-
contro de motociclistas e simpatizantes 
em prol à Juju, uma linda menininha de 
Conceição dos Ouros MG. A renda será 
revertida para ajudar no tratamento dela 
contra a leucodistrofia metacromática, 
uma doença em que após as primeiras 
manifestações clínicas, o quadro evolui 
rapidamente com a perda da capacidade 
de andar, sentar, falar, engolir, respirar 
sem auxílio de aparelhos, ouvir e enxer-
gar. Vamos juntos contribuir para que 
Juju consiga realizar o tratamento e curtir 
essa festa! O evento contará com: área de 
camping; café da manhã no domingo; 
expositor e bandas de rock’n roll.
Informações: 35 9 9934-0088 ou 9 
9756-1474 ou 9 8428-6118

Tratamento Inovador 
para peles acneicas

O Gel Creme Redutase Derma Acne de-
senvolvido pela La Cutaneé, possui uma 
fórmula de tecnologia rápida e inovadora, 
com uma profunda permeação na pele ac-
neica. Possui alfa, beta e polihidroxiácidos, 
ativos nanoencapsulados, um blend de 
extratos vegetais, água thermal e agentes 
clareadores.

Possui estudos de segurança, que mos-
tram através de testes dermatológicos 
que sua fórmula é hipoalergênica. Tam-
bém há estudos de eficácia, que com-
provam efeito matte com melhora na 
redução de cravos e espinhas (grau 1 e 
2) reduzindo a proliferação bacteriana, 
oleosidade, hidratação, redução do poro 
dilatado, suavização de manchas e stress 
oxidativo, além de uma melhora na tex-
tura e maciez.
Esses e demais produtos, você encontra a 
pronta entrega na Dermadia.
Entre em contato conosco para maiores 
informações.
Email: dermadiaclientes@dermadia.com.
br - WhatsApp: (35) 98856-1283. Telefone: 
(35) 3423-7500 - facebook.com/Dermadia

Carmen 
Abrahão*

* Carmen Abrahão é Graduada em Farmácia pela 
Unifal de Alfenas-MG. Pós-graduada em Farmácia 
Magistral pelo Instituto RACINE-São Paulo e em 
homeopatia pelo Instituto Paulista de Homeopatia 
(APH). Empresária desde 1991, proprietária da Der-
madia Manipulação - Rua Afonso Pena 241. Pouso 
Alegre - Tel.: (35) 3423-7500

* Dr. Jailson Vieira é Nutricionista Clínico e Espor-
tivo (CRN 13108 - 9ª região), formado pela UBM. 
Atuou como nutricionista de Furnas SA e foi geren-
te de planejamento da CSN. A Clínica Dr. Jailson 
Personal Nutri fica na Rua Engenheiro Celso G. 
Vilela 98, Centro - Veja mais resultados no www.drjv.
com.br. Tel.: (35) 3422-7012 e 9 9866-4762 (Ligações 
ou WhatsApp). Facebook.com/DrJailson Vieira.

Dr. Jailson
Vieira * 

Saúde da Mulher

Dra. 
Marcela

Ferreira *

Mitos e Verdades sobre 
o Trabalho de Parto 3

Uma mãe que fez cesárea não pode 
ter parto normal na próxima gesta-
ção? Mito. 
Se a mulher fez apenas uma cesaria-
na, ela pode, sim, ter a experiência 
do parto normal. A recomendação 
do Colégio Americano de Gine-
cologia e Obstetrícia é que essa 

restrição seja feita se mulher passou 
por duas ou mais cesáreas. Nesse 
caso, todo cuidado é pouco, pois 
há chance de rompimento uterino 
devido ao corte feito no útero du-
rante a cirurgia, deixando a região 
frágil. E nesse ponto pode acontecer 
uma ruptura, com grande risco de 
hemorragia maternal e até perda 
da mãe e do bebe. Mas, se a mulher 
passou só por uma cesariana e dese-
ja ter o outro filho por parto normal, 
ela deve conversar com o obstetra 
que a acompanha. A recomendação 
que o intervalo entre a cesárea e o 
parto normal seja de dois anos ou 
mais, para que a cicatriz fique mais 
forte.

* Dra. Marcela Ferreira atende na Clínica Corpus localizada na Av. Alfredo Custodio de Paula, 333.  
Pouso Alebre - MG - Tel.: (35) 3427-6100.  Siga a Dra. Marcela nas redes sociais, 

com a descrição: @doutoramarcelaferreira - E-mail: dra.marcelaferreira@hotmail.com

Luanna Aparecida Palma
Nesta edição, nossos parabéns é para a querida 
paciente Luanna Aparecida Palma, que já 
perdeu 13 kg com nosso programa de reedu-
cação alimentar. Parabéns Luanna, pela garra 
e determinação! Estamos no caminho certo!

Há estudos de eficácia, que 
comprovam efeito matte 
com melhora na redução 

de cravos e espinhas 
(grau 1 e 2) reduzindo a 
proliferação bacteriana...

Você não pode voltar atrás e tomar novas de-
cisões para modificar o seu presente, mas você 
pode tomar decisões novas no seu presente 
para modificar completamente o seu futuro.

Patricia Balbino
Nesta edição, nossos parabéns é para a querida 
paciente Patricia Balbino que já perdeu 23 kg 
com nosso programa de reeducação alimentar. 
Parabéns Patricia, pela garra e determinação! 
Estamos no caminho certo!



Empresas TOP Destaque do Evento Empresarial TOP 2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Emissora de Rádio:
Band FM 101,1 do Sul de Minas
Trav. Evaristo da Veiga 40, 9º Andar
Tel.: 3422-2718

Buffet Infantil:
Brinquedoteka
R. Manoelita de Barros Cobra Oli-
veira, 75 (travessa da Av. Vicente 
Simões)
Tel.: 9 8831-9722

Buffet de Eventos:
Buffet Cabana Hall
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook.com/CabanaHallEventos

Decoração de Eventos:
Cabana Hall Decorações
Tels.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712
Facebook.com/CabanaHallEventos

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

Foto e Vídeo-produções:
Destak Produções 
Fotos e Vídeos
Tel.: 3422-9467

Nutricionista:
Dr. Jailson Vieira
R. Eng. Celso G. Vilela, 98 
Tels.: 3422-7012 e 9 9866-4762

Clínica de Gastroenterologia:
Gastroclínica Nascimento
R. Cel. Alfredo C. de Paula, 245
Tels.: 3423-6405 e 3422-5727

Segurança e Vigilância:
Grupo CiaSeg
www.grupociaseg.com.br
Tels.: 3422-1076 e 3421-1117

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

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

Medicina do Trabalho:
Isominas Saúde Empresarial
Av. Vicente Simões, 780
Tels.: 3425-6828 e 3425-6860
www.isominas.com.br

Encomendas Expressas:
Jadlog
R. João Ferreira de Paula, 65
Tel.: 3425-3285 e 3425-0941

Laboratório de Análises Clínicas:
Laboratório Imune
R. Santos Dumond, 39
Tels.: 3421-7873 e 3425-9777

Outdoors e Paineis de LED:
MinasDoor
R. dos Lírios, 27
Tel.: 3421-2312

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

Cursos de Neurolinguística:
RL - Rompendo Limites
Tel.: 9 9984-5795
www.institutorl.com.br

Agência de Eventos 
e Comunicação:
Terra Eventos e Comunicação 
R. Maria da Fé, 115
Tel.: 3423-0151

Atelier de Roupas de Alto Padrão :
The Hall Store
Av. Pref. Tuany Toledo, 390
Tels.: 3646-3900 e 9 9709-3900
Consultoria Empresarial:

UP Consultoria (Jorge Ruiz)
Trav. Evaristo da Veiga, 40 - S. 603 
Tel.: 9 9107-1465
e-mail: up.consult@uol.com.br

Clínica de Imunização:
Vacinas São Bento
R. Cel. Otávio Meyer, 81
Tel.: 3422-9648

Locação de Equipamentos e Pres-
tação de Serviços para Eventos:
Visual Áudio
Av. Joaquim Moreira Queiroz, 35
Tel.: 3422-7600

COMÉRCIO & INDÚSTRIA:

Indústria Gráfica:
Amaral Indústria Gráfica
Av. Getúlio Vargas, 108
Tel.: 3423-8487

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

Construtora Residencial:
BRZ Empreendimentos
R. Adalberto Ferraz, 488
Tel.: (35) 3425-0268

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

Cortinas e Persianas:
Decore Cortinas e Persianas
Av. Alfredo C. de Paula, 193
Tel.: 3421-6001

Farmácia de Manipulação:
Dermadia Manipulação
R. Afonso Pena, 241
Tel.: 3423-7500

Cafeteria, Doceria e Brigaderia:
Docerrê Brigaderia Gourmet
R. Maria Guilhermina Franco, 96 
e R. Cel. Otávio Meyer, 56 - Centro

Pa
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Autopeças e Centro-automotivo:
Grupo Celinho
Pouso Alegre e Itajubá
Tels.: 3425-2566 e 3423-8355

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

Móveis Planejados:
Italínea
R. José Nascimento de Paula, 17
Tel.: 3421-2280

Construtora de Consultórios
Médicos de Alto Padrão:
Lemos Construtora
Av. Alberto de Barros Cobra, 450
Tels.: 9 8822-0059 ou 3422-5045 

Fábrica de Ladrilhos:
Mosaico Ladrilhos Hidráulicos
R. Ofélia Amaral da Silva, 55
Tel.: 3425-1425
www.mosaicoladrilhos.com.br

Pizzaria e Choperia:
Pier Chopp - 
Pizzaria & Restaurante
R. Manuel Torres de Aquino, 15 
Tel.: 3421-1891

Móveis para Escritório:
Sanvel Móveis
R. Comendador José Garcia, 642
Tel.: 3422-0006

Supermercado:
Supermercados Alvorada
Central de Compras: 3425-0825
www.supermercadosalvorada.com

Loja de Móveis:
Trevisan Móveis
Av. Pref. Tuany Toledo, 21
Tel.: 3423-4611 

Concessionárias de Veículos:
Via Jap - Mitsubish
Av. Pref. Tuany Toledo, 246
Tel.: 3423-9222
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Mais informações: 
3422-8462 ou 9 9105-3035



 Os associados da ACIPA (As-
sociação do Comércio e Indústria de 
Pouso Alegre) não poderiam ter acer-
tado tanto, quando conduziram, há três 
anos, o empresário Sérgio Borges à 
presidência da Instituição. Sérgio, hoje 
com seus 57 anos e larga experiência 
profissional como empresário, que já 
passou por muitos altos e baixos da his-
tória econômica do nosso País, acabou 
sendo uma peça perfeita para conduzir 
a ACIPA a passar pela maior crise econô-
mica da história democrática do Brasil. 
Juntamente com sua equipe de diretores 
e funcionários enfrentaram com muita 
coragem as dificuldades e a Associação 
acabou saindo mais forte deste perío-
do. “Com muita austeridade, a diretoria, 
de forma criteriosa, analisou a relevância 
de cada gasto e fez os cortes necessários, 
principalmente no período de 2015/2016”, 
revela o Sérgio.
 Também, em um trabalho con-
junto com os funcionários da ACIPA, li-
derada pelo gerente Ricardo Desenze 

(braço direito dos últimos presidentes 
da Associação), a atual diretoria abraçou 
os associados, orientando e negociando 
com a aqueles que tiveram mais dificul-
dades durante este período difícil. Os 
frutos estão sendo colhidos agora, com 
a volta de antigos associados e a adesão 
de novos, recompondo o quadro de as-
sociados, ao mesmo patamar quando 
Sérgio assumiu.
 Mas, mesmo com tanto rigor 
financeiro, a atual gestão foi efetiva na 
realização de muitos eventos (até agora 
108 realizados somente este ano). Mui-
tos deles foram feitos unindo forças com 
outras instituições importantes de Pou-
so Alegre, tais como: Sebrae, Fiemg, Sest, 
Prefeitura, Unimed, Universidades, entre 
outras. Além disto, ter mantido um nível 
alto de resultados positivos na prestação 
de serviços extras que a ACIPA presta, 
ajudou na manutenção da Associação 
neste período de vagas magras. 
 Dentre tantas funções que au-
xiliam a compor o propósito da ACIPA, 

Sérgio destaca que sua gestão foi uma 
“protetora dos interesses dos associados”. 
Isto só foi e é possível através de um pre-
sidente como o Sérgio, que preza pelo 
bom relacionamento extra institucional. 
Um exemplo de ação protetiva é rela-
tivo às Feirinhas Itinerantes do Brás, 
que por uma ação firme e enérgica da 
ACIPA, foram impedidas de serem reali-
zadas em Pouso Alegre nos últimos três 
anos. Primeiro por não terem cumprido 
as exigências da lei e depois por lesarem 
o direito dos consumidores, vendendo 
produtos sem procedência, de péssima 
qualidade e sem garantia. Isto benefi-
ciou a população e o empresário local 
(seja ele associado ou não), e o municí-
pio como um todo, que não perdeu divi-
sas para outros rincões. E a lista de ações 
protetivas não para, como: a cobrança na 
implantação da Zona Azul; busca de maior 
segurança no comércio com o Projeto Co-
mércio Protegido (parceria da PM, Acipa 
e Sindvale); reivindicação da transforma-
ção do Corpo de Bombeiros de Pouso Ale-

gre em unidade independente (para reter 
na cidade a taxa de bombeiros paga pelos 
comerciantes de Pouso Alegre) e assim por 
diante.
 O presidente comenta sobre 
a Campanha de Natal da ACIPA, onde 
inteligentemente sua diretoria optou 
em disponibilizar 80 mil reais em vale 
compras, cujos ganhadores voltarão a 
consumir nas próprias lojas associadas. 
Para o novo presidente que assumirá em 
2018, Sérgio fala: “o desejo que eu tenho 
é de que a nova gestão tenha serenidade 
em administrar uma entidade de 95 anos 
engajada no seu desenvolvimento e cres-
cimento”. Para finalizar a entrevista, per-
guntamos como ele gostaria de ser lem-
brado como presidente e ele respondeu: 
“um presidente que de forma cooperada, 
isenta e transparente agiu para criar bons 
relacionamentos institucionais, com o ob-
jetivo de manter o respeito que a ACIPA 
sempre teve em nossa sociedade”.

Fotos/Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias.
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Sérgio Borges 
atual presidente da 
Acipa (Associação 

do Comércio e 
Indústria de Pouso 

Alegre)

ACIPA passa pela
crise e está preparada
para um novo século!

Um dos motivos foi a gestão responsável da sua atual 
diretoria e presidente, o empresário Sérgio Borges



Luiza 
Dias

Curta nossa Fanpage: 
Facebook.com/DiasNews

Dia 29/11 é o aniversário 
do prefeito Rafael 

Simões (veja algumas 
fotos que remetem 

momentos importantes 
da sua história política 

até agora)

Há quase 15 anos, atuando 
como diretora do Jornal Dias 
News, juntamente com meu 
esposo e sócio Italo Barcellos, 
reivindicávamos que empre-
endedores, gestores, enfim, 
uma pessoa com o perfil de 
ser capaz de fazer mais com 
menos, de forma honesta e 
com pensamento coletivo, 
entrassem na política e fosse 
eleito(a) prefeito(a) de Pouso 
Alegre. Para nossa felicidade, 
em 2016, 70% do eleitora-
do de nossa cidade elegeu o 
empresário e gestor Rafael 
Simões. Herdando uma cida-
de sucateada, em apenas 10 
meses, Rafael e sua equipe 
está gerando mais resultado 
do que um político tradicio-
nal faria em muitos anos de 
mandato! Exagero? Não. Falo 
com a convicção de quem 
acompanha este meio há mais 
de duas décadas. A questão é 
que nós que moramos aqui, 
não sentimos o impacto das 
mudanças, da mesma forma 
com que pessoas que ficaram 
muito tempo sem vir para cá 
sente e falam: “que beleza está 
sendo transformada a cidade 
de vocês”. Dia 29/11 é ani-
versário de Rafael Simões e 
inversamente somos nós que 
recebemos presentes. Recebe-
mos uma cidade tratada com 
amor, que passo a passo entra 
no rumo certo, através de uma 
liderança séria, corajosa, com-
prometida e que tem um ideal 
nobre: dar dignidade a nossa 
população em geral e resga-
tar a nossa autoestima como 
pouso-alegrenses.Parabéns 
Rafael e que você, ao lado da 
sua esposa, a querida Ana Si-
mões, e filhos desfrutem seu 
aniversário com muita paz e 
alegria!

No dia de sua posse, Rafael Simões (prefeito de Pouso Alegre) juntamente com Ana Simões (a primeira dama), seus filhos e a bela netinha

Quando grupos políticos se uniram para impedir sua 
candidatura, ganhou a Eleição com 70% dos votos

Transformando a cidade em um canteiro de obras,
como ele fala “não sou prefeito de gabinete”.

Um dos focos é investir na saúde, a exemplo da 
inauguração da UBS do bairro Jardim São João

Inaugurou uma Central de Atendimento Unificada
trazendo comodidade para o contribuinte

Nos eventos que ele participa, a população se 
aproxima para interagir com sua presença

Em apenas 10 meses de mandato, Rafael Simões terá muitas realizações para relembrar no dia 29/11, dia do seu aniversário!

Todos os dias, Rafael sai para as ruas,conversa com a 
população, procurando atender suas solicitações



nas oficinas do

Legendas
1 - Prefeito de Pouso Alegre, Ra-
fael Simões juntamente com seu 
“xará“ de aniversário, o Dr. Carlos 
Abel. Muitos brindes serão reali-
zados na faculdade de direito no 
dia 29/11.

2 - Um grande querido amigo o 
empresário Tácio Prado da reno-
mada rede nacional de entregas 
expressas JADLOG (concorrente 
direta dos Correios). Muitas reno-
madas empresas de Pouso Alegre 
e região são seus clientes.

3 - Quero destacar nesta edição, 
Vanderson e Norberto, sócios 
proprietários da empresa RL - 
Rompendo Limites, que muito 
tem contribuindo para o desen-
volvimento do potencial humano 
em nossa região através dos cur-
sos de neurolinguística.

4 - Uma das mulheres mais em-
preendedoras de Pouso Alegre é 
a Dra. Núbia Maglioni da Vaci-
nas São Bento, que conduziu sua 
empresa a ser TOP no segmento 
de vacinas em Pouso Alegre e re-
gião.

5 - O consultor mais comentado 
este ano é o Jorge Ruiz, da UP 
Consultoria. Foi capa do nosso 
jornal e muitas empresas que 
começaram a trabalhar com ele, 
este ano, já estão colhendo frutos.

6 - E finalmente, destaco nesta 
edição os empreendedores que 
estão por trás do Mirante Santa 
Bárbara (exclusividade de ven-
das da Imobiliária Domínio) que 
é, sem dúvida, o condomínio fe-
chado de luxo mais TOP da nossa 
cidade: José Roberto Chiarini 
Garcia; Cássio Pagliarini Garcia; 
Marcelo Pagliarini Garcia; Cân-
dido Eduardo Paiva Machado e 
Fabiano Pagliarini Garcia.

1 2

3 4

65
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EVENTOS DE
QUALIDADE E

SOFISTICAÇÃO

Eleição da ACIPA

Chapa 1 (Renovação) cujo presidente é Filipe Vargas foi 
eleita a nova diretoria da ACIPA para o triênio 2018/2020

Em uma votação histórica prestigiada por 409 associados, CHAPA1 conquista eleição com 233 votos, contra 175 votos da CHAPA2

Dia 9/11 foi um dia histórico para a ACIPA (Associação do 
Comércio e Indústria de Pouso Alegre), isto porque foi 
realizada a eleição mais prestigiada pelos associados, para 
escolher a nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Con-
selho Consultivo da instituição para o triênio 2018/2020. O 
Jornal Dias News participou de todo o processo. Primeiro, 
comunicando antecipadamente que haveria eleição, depois, 
anunciando os potenciais candidatos e explicando quais 
eram os principais desafios da instituição. E finalmente 
divulgando as duas chapas concorrentes em uma matéria 

que foi muito comentada por todos que participaram do processo 
eleitoral. Vimos uma eleição cujas duas chapas trabalharam muito 
e em um tempo muito curto. Movimentaram o empresariado a 
refletir sobre os novos rumos da instituição que se prepara para 
comemorar um século, daqui a cinco anos. A atual diretoria da 
ACIPA, liderada pelo Sérgio Borges e gerenciada pelo Ricardo fez 
um ótimo trabalho na organização da eleição. Em entrevista com 
Filipe Vargas da Chapa 1, “Renovar para Crescer”, percebe-se 
que eles já preparam os pilares e estratégias que inicialmente serão 
necessárias para cumprir seus principais objetivos: consolidar uma 

carteira de serviços para atrair novos associados e manter os 
atuais, de forma com que a ACIPA seja altamente atrativa, 
não só para o comércio, mas para a indústria e prestadores 
de serviço (a exemplo do Dias News, que é associado na 
instituição e também tem esta expectativa). Parabéns a todos 
que participaram do processo, pois a disputa engrandeceu a 
vitória e aumentou a responsabilidade da chapa vencedora. 
Deu muito orgulho de ser associado à ACIPA!

Texto: Luiza Dias e Italo Barcellos 

409 associados votaram, a exemplo de Luiza Dias, diretora do Jornal Dias News
que foi simpaticamente recepcionada por Maykel Sena e Silvio dos Reis

O presidente Sérgio Borges, fez a abertura da votação saudando a todos e falando
resumidamente sobre sua gestão (que você pode ler na página 5 desta edição)

O momento mais esperado a abertura da URNA, com destaque para o José Loyola, 
que presidiu a apuração, pessoa que muito contribuiu para a ACIPA

Os voluntários da apuração, mais os fiscais das duas chapas, o presidente da mesa, 
além de Filipe Vargas e o Adilson Half (candidatos da Chapa 1 e Chapa 2)

Inteligentemente, a atual diretoria da ACIPA optou por fazer a apuração no Clube 
Literário, dando transparência ao processo e comodidade aos associados

Nos próximos dias postaremos no Facebook do Dias News a entrevista com Filipe 
Vargas, o novo presidente da ACIPA 2018/2020, que falará sobre vários assuntos

Entrevistas
em Vídeo
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Viviane Marchetti e Raissa Amaral são TOP em 
Pouso Alegre e região quando o assunto é via-
gens e turismo. Isto porque ambas são gestoras 
das lojas exclusivas da CVC Viagens em Pouso 
Alegre. Viviane toca a loja do Baronesa e Raissa 
a do SerraSul Shopping. E agora que a crise 
econômica definitivamente acabou as empre-
sárias estão cada vez mais focadas em atender 
uma demanda reprimida, de clientes ávidos para 

Pensou em turismo,
lembrou da CVC Viagens

viajar para todos os destinos. Em sua campanha 
atual, “Tô de Férias Tô de CVC”, a marca mais 
lembrada quando se fala em viagens e turismo 
está com uma promoção imbatível, oferecendo 
cruzeiros inesquecíveis pelo Brasil e pelo mundo, 
em até 10 vezes sem juros. Saiba mais sobre os 
inúmeros roteiros nacionais e internacionais da 
CVC, visitando uma das lojas da marca em Pouso 
Alegre ou pelos telefones: 3429 5700 e 3427 5520.

Com duas lojas em Pouso Alegre, empresa desponta na liderança do marketing share da região

Viviane Marchetti 
e Raissa Amaral, 
gestoras das lojas 
da CVC Viagens 

em Pouso Alegre.

Ricardo Desenze da ACIPA 
é exemplo de gerente capaz

Como servir de forma eficiente, três presidentes da Associação do Comércio e Indústria de P. Alegre?

Em decorrência da produção da reportagem de 
capa de Sérgio Borges, presidente da ACIPA 
que finalizará seu mandato de três anos frente a 
instituição (leia mais na página 5 desta edição), 
reencontramos o querido gerente da ACIPA, 
Ricardo Desenze. Pessoa muito capacitada que 
bem serviu, e de forma muito leal, os últimos três 
presidentes da instituição: Silvio dos Reis (o qual o 
contratou), Alexandre Magno e finalmente Sérgio 

Borges. O rigor do trabalho de Ricardo decorre 
de sua experiência por décadas como gerente 
de banco. A serviço da ACIPA desempenhou 
nos últimos anos, juntamente com sua equipe 
e com apoio da diretoria, ações fundamentais 
para a perenidade da Associação. Agora quando 
a ACIPA novamente se prepara para trocar de 
presidente, lembrar e enaltecer estes profissionais 
de bastidores é essencial.

Ricardo Desenze 
(gerente da ACIPA) 

e Sérgio Borges 
(presidente da 

ACIPA)



11/11/201710 Edição 354 Jornal Dias NewsDecoração e Arquitetura

Vamos falar sobre  

com ?
Na Construção Civil e na Arquitetura (e em 
todas as manifestações autorais da vida) o 
conceito é algo importantíssimo, é o DNA 
que corre em cada criação existente, são tra-
ços observados em detalhes ou na totalidade 
e que estão presentes da estrutura ao acaba-
mento de cada projeto. Conceito significa 
definição, concepção ou caracterização. É a 
formulação de uma ideia por meio de pala-
vras ou recursos visuais. O termo “conceito” 
tem origem a partir do latim “conceptus” (do 
verbo concipere) que significa “coisa conce-
bida” ou “formada na mente”. E é exatamente 
nestas vias que a Requintte Acabamentos 
transita com maestria: a loja exclusiva Roca 
é conceitual e vem em perfeita concordância 
com o crescente mercado sofisticado de 
ideias revolucionárias, por vezes até susten-
táveis, que há tempos se faz presente em 
Pouso Alegre e Região. 
Por que então, dentre tantas opções concei-
tuais para se valer atuar, o acabamento fora 
escolhido para ser o norte da empresa? A 
resposta é simples, mas de maneira alguma, 
simplista. Os acabamentos são, no perdão 
da metáfora rasa, o cartão de visitas de uma 
ideia germinada. É óbvio que o conceito, 
como dito no parágrafo anterior, está vivo em 
cada acepção de uma edificação ou manifes-
tação criativa, no entanto, são nos acabamen-
tos que a beleza ganha o status que vai além 
do seu padrão estético meramente dito. É ali 
que a arte se manifesta intensa mesmo aos 
olhos dos mais leigos observadores. 
Trabalhar com acabamentos, então, tem 
esse viés personalíssimo que permite aos 
profissionais a impressão de uma assinatura 
em cada projeto. É como você, sim, VOCÊ, ide-
alizar uma casa. Esta casa nunca será somente 
uma estrutura de moradia, ela será SUA, terá 
o seu DNA impresso em cada centímetro 
construído. É o conceito que você criou e 
que você encontrará na Requintte. Porque 
ser uma empresa que se personaliza para 
você é ser uma empresa especialmente SUA. 
Quando a Requintte tornou-se uma loja 
exclusiva Roca e Incepa, agregou mais 90 
anos de história e padrões mundiais de ex-
celência em sua já consagrada atuação em 
Pouso Alegre e região. O grupo é presente 
em mais de 80 países e 4 continentes e ofe-
rece a você, um completíssimo suporte para 
que cada conceito se transforme em uma 
realidade marcante no seu projeto. É uma 
possibilidade inovadora de personalização 
com Requintte! 

Visite a Requintte. Durabilidade, sofisticação e ousadia 
para os seus conceitos, sempre! Porcelanatos, revesti-
mentos, louças, metais e uma série de artigos perfeitos 
para você.  
Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 5877 - Jardim Jato-
bá, Pouso Alegre. Tel.: (35) 3425-8118.
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LOJAS EXCLUSIVAS CVC POUSO ALEGRE:
CVC Hiper Baronesa ............................. (35) 3429-5700
CVC Shopping Serra Sul ....................... (35) 3427-5520

     

cvc.com.br

Tô de
férias
Tô de
CVC

ROTEIROS INCRÍVEIS PELO BRASIL
E PELO MUNDO EM ATÉ 10 VEZES SEM JUROS.

CRUZEIROS CVC
EMBARQUE NAS
MELHORES FÉRIAS
DA SUA VIDA 


