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INAUGURA SEU ESPAÇO
PARA NOIVAS E FESTAS

Reservado para a marca
Todeschini

ÓTICAS DINIZ comemoram
10 anos em Pouso Alegre

Leia na página 10
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Fazer o Bem
Faz Bem!

Homenagem e 
Natal em  Pouso Alegre!

Estas últimas semanas tive muitas emoções 
que gostaria de compartilhar contigo caro 
leitor. Primeiro fui surpreendida com uma 
homenagem que minha filha e genro, pro-
prietários deste jornal, fizeram para mim no 
dia 25/11 no evento anual que eles realizam, 
o TOP 2017. O motivo da homenagem me 
orgulha: o simples fato de dedicar parte 
de minha vida a ajudar a quem precisa. 
Motivo pelo qual escrevo esta coluna e 
procuro incentivá-lo a entrar “nesta onda”, 
pois tenha certeza: é uma alegria imensa 
quando conseguimos resolver um problema 
de alguém que precisa! Finalmente gostaria 
de parabenizar o prefeito Rafael Simões e 
equipe, Cônego Vonilton e a Acipa pela 
linda decoração de natal e pela iluminação 
permanente de LED da Catedral, tudo, tudo 
mesmo, ficou muito lindo e inspirador!

Luiza
Dias

(Mãe)

Gabriele Reis Santos – OAB/MG 148.665 gabrielereis@kleberdantas.adv.br 

Transtorno Obsessivo-
Compulsivo (TOC)

O Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) tem 
apresentação universal, com prevalência de 
aproximadamente 2% ao longo da vida. O início 
dos sintomas ocorre em geral na infância, adoles-
cência ou no começo da vida adulta e tende a ser 
mais precoce em meninos. O curso é usualmente 
crônico e flutuante e raramente episódico ou de-
teriorante. A etiologia do TOC baseia-se no modelo 
da interação entre fatores genéticos e ambientais. 
O TOC é caracterizado pela presença de obsessões 
e ou compulsões. Obsessões são pensamentos, 
impulsos ou imagens recorrentes e persistentes 
que são sentidos como intrusivos e indesejados e 
que na maioria dos indivíduos causam ansiedade 
ou sofrimento acentuados (como exemplo: medo 
de germes e contaminação). Compulsões são 
comportamentos repetitivos e intencionais ou 
atos mentais executados em resposta a obsessões 
ou de acordo com certas regras que devem ser 
rigidamente aplicadas (como exemplo: lavar as 
mãos repetidamente, realizar rituais de verifica-
ção). As compulsões têm o objetivo de neutralizar 
ou reduzir o desconforto da pessoa ou impedir 
um evento ou situação temida. As obsessões ou 
compulsões tomam tempo ou causam sofrimen-
to clinicamente significativo ou prejuízo social, 
laboral ou em outras áreas importantes da vida 
do indivíduo. O diagnóstico é feito através de uma 
consulta com o Psiquiatra. O tratamento envolve 
medicamentos, psicoeducação do paciente e de 
seus familiares e Terapia Psicológica sendo a mais 
recomendada a Terapia Cognitiva Comportamen-
tal. A Psicoeducação familiar é fundamental para o 
sucesso do tratamento. Através dela os familiares 
são instruídos quanto à etiologia, funcionamento 
e tratamento do TOC, bem como tem informações 
sobre o que devem fazer e o que não devem fazer 
para minimizar sofrimentos, ter bons resultados no 
tratamento e consequentemente melhorar a con-
vivência e a qualidade vida de todos os envolvidos.

 * Dr. Munir
Jacob

Dr. Munir Jacob Filho - CRMMG 38337
Psiquiatra - Clínica Isominas - Av. Vicente 

Simões, 780. Jardim Guanabara - Pouso Alegre
-MG - e-mail: munirjacob@isominas.com.br 
Telefones: (35) 3421-3069 / (35) 98843-8698
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/

Telefones: (35) 3425-6828 / (35) 98843-8730

A melhor idade

A Terceira Idade é uma fase da vida pela qual 
a maioria dos indivíduos de uma sociedade 
bem equilibrada e igualitária tende a passar. 
Quando esses fatores não se apresentam, 
muito dificilmente teremos o envelhecimento 
sadio dos sujeitos dessa sociedade. Embora 
seja ainda a época da vida em que esses 
indivíduos sejam apresentados a doenças 
e males que nunca antes tinham aparecido 
enquanto eram jovens, a terceira idade vem 
com a promessa de uma nova visão de mundo, 
uma postura renovada, que passa a condizer 
com a condição de idoso. 
Às vezes chamá-los de idosos pode entristecê
-los, ou desanimá-los de uma forma indescri-
tível. E é aí que se apresenta uma saída para 
essa nomenclatura: a melhor idade. Ela existe? 
A melhor idade é de fato o melhor período da 
vida do homem em geral? Ou apresenta-se 
como um termo mais agradável para tratar da-
queles que muito viveram e ainda estão entre 
nós para contar a vivência de seus muitos anos 
de vida? Eufemismo ou não, o que se sabe e 
pode-se afirmar é que a terceira idade garante 
ao indivíduo a abertura de um amanhecer 
diferente de todos aqueles pelos quais ele já 
passou em outras fases da sua vida. 
E por isso é, ainda que não seja tão palpável 
assim, a melhor idade para (re)descobrir o 
mundo ao redor daqueles que a compõem; 
além, é claro, de fazer desse um universo 
cheio de possibilidades, embora as condições 
físicas – ou mentais – estejam de certa forma 
comprometidas. A melhor idade vem para 
aqueles que saibam aproveitar sua chegada, 
independente do tempo em que se dê por 
completa. O que é realmente considerável é 
o momento no qual o indivíduo está, sob qual 
espírito ele receberá sua nova fase; como ele 
irá aproveitá-la, se de forma intensa ou mais 
pacata. E a partir desses conceitos é que se 
considera concreta a verdade em torno da 
melhor idade da sua vida.

* Rudson da 
HospitaLar

Rudson da Hospitalar é Enfermeiro e pro-
prietário da Hospitalar Enfermagem Home 

Care. A HOSPITALAR ENFERMAGEM HOME 
CARE está sempre presente no seu dia a dia. 

Agende uma visita e conheça nossos serviços 
e produtos. Ligue já: (35) 3423-7389.

MP 808/2017 - Alterações 
na Reforma Trabalhista

Em 11/11/2017 entrou em vigor a lei 
13.467/17 e já no último 14/11/2017 o 
governo publicou a Medida Provisória 
808/2017 que trouxe modificações pon-
tuais a tão recente e já discutida lei supra.
A MP destaca em seu artigo 2º que a lei 
13.467/17 se aplica, em sua integralidade, 
aos contratos de trabalho vigentes. Assim, 
não há mais dúvidas sobre a aplicabilidade 
da lei – todos contratos vigentes estão sob 
sua égide.
A MP regula também o afastamento da 
trabalhadora gestante do trabalho insa-
lubre, sendo que a atividade apenas será 
permitida, quando esta, voluntariamente, 
apresentar atestado que autorize sua per-
manência nas atividades.
No tocante ao trabalho intermitente a 
MP trouxe várias alterações, entre elas, se 
durante 01 ano de contrato, o trabalhador 
não for convocado, o contrato de trabalho 
intermitente será rescindido.
Quanto a Jornada 12x 36, que poderia 
ser acordada por acordo individual, a MP 
trouxe a imposição de existência de acordo 
e convenção coletiva para sua estipulação, 

com exceção dos profissionais da área da 
saúde, que poderão fazer acordo individual.
A MP ainda alterou a base de cálculo para 
indenização por dano moral, que agora terá 
como base o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral da previdência.
Há também que se observar as alterações 
no art. 457, quanto à ajuda de custo (limite 
de até 50% da remuneração mensal) e aos 
prêmios (no máximo 2 vezes ao ano).
Outras modificações ainda poderão ocorrer, 
continuemos acompanhando.

* Dra. 
Gabriele 
Reis dos 
Santos 



09/12/2017 03Edição 355Jornal Dias News

Com muitos compromissos familiares 
e por ter tido a honra de ter sido pai 
recentemente, o empresário Rafael 
Dias Rennó não pode comparecer ao 
TOP 2017, realizado no dia 25/11. Mas 
fizemos questão de solicitar a nossa ge-
rente de evento em entregar e registrar 
uma foto deste empresário que conhe-
cemos este ano em Pouso Alegre, mas 
que há muito tempo ouvimos falar 
muito bem do seu empreendedoris-
mo. A Mitsubish é hoje na região uma 
das marcas mais exclusivas de carros, 
cuja tecnologia, design, segurança e 
desempenho são inquestionáveis. A 
concessionária da marca fica na Av. 
Tuany Toledo. Faça uma visita sem 
compromisso, talvez você tenha a sorte 
de ser recepcionado pelo Rafael, que é 
uma simpatia de pessoa.

Rafael Dias 
Rennó recebeu 

o trofeu de 
destaque como 

concessionária na 
região.

Rudson da HospitaLar
ministra curso sobre Home Care
Palestra sobre “Home Care na Atualidade” ministrada para alunos do curso técnico de Enfermagem

O proprietário da Hospitalar Enfermagem 
Home Care, enfermeiro Rudson da HospitaLar 
ministrou no Colégio Objetivo, na última se-
gunda-feira, 6 de novembro, uma palestra sobre 
“Home Care na Atualidade”. A aula foi aplicada 
para os alunos do curso técnico em Enfermagem 
da entidade.
Para o enfermeiro Rudson da HospitaLar o tema 
aplicado reflete uma nova realidade no mercado 

da saúde, a Home Care. “Fiquei muito honrado em 
poder compartilhar com os alunos minha expe-
riência de vida e trabalho com o Home Care. São 
mais de 10 anos de vivência na empresa Hospitalar 
Enfermagem Home Care. Meu muito obrigado as 
professoras Rose e Ângela pela oportunidade e a 
todos os alunos e docentes do curso técnico em 
Enfermagem do Colégio Objetivo”, finaliza Rudson 
da Hospitalar.

Alunos do
curso Técnico de 
Enfermagem do 
Colégio Objetivo
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Destaque Empresarial

Destaque para a administração diferenciada e atenta do empresário Rafael Dias Rennó

Via Jap - Mistubish é destaque 
entre as concessionárias de PA



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

AS MELHORES VIAGENS EM ATÉ 10X SEM JUROS

FÉRIAS CVC 
DEZEMBRO, NATAL 
E RÉVEILLON

AV. PREF. OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 5877 | 35 3425-8118

Perfeito para sua casa.



Cristina Lopes desde criança 
sempre sonhava em ser estilista 
e com o total apoio de sua famí-
lia, se dedicou exclusivamente 
a sua formação em Design de 
Moda pela renomada universida-
de Anhembi Morumbi, em São 
Paulo, onde se dedicou exclusi-
vamente a sua formação. Depois, 
trabalhou muitos anos na capital 
paulista, para várias marcas re-
nomadas do mercado da moda. 
Primeiramente, com Carlos Mie-
le da M.Officer, Ópera Rock, 
Equus, Ana Hickmann e grupo 
Malwee, sempre na área de va-
rejo. 
Trabalhando para estas marcas, 
teve a oportunidade de viajar o 
mundo em cidades como: Lon-
dres, Nova York, Hong Kong, Milão 
e principalmente em Paris. Neste 
período aproveitou para cursar 
pós-graduação em Negócios pelo 
Senac, além do renomado curso 
de moda do Istituto Marango-
ni ‘Fashion Business’ em Paris. 
Mesmo trabalhando para outras 
empresas, a estilista sempre ide-
alizou ter seu próprio negócio, 
tanto que realizava trabalhos au-
torais em paralelo em seu Atelier, 
principalmente na criação de ves-
tidos para festas. Então, foi em um 
de seus últimos trabalhos, como 
gerente de marcas que Cristina 
idealizou abrir o Atelier The Hall, 
em Pouso Alegre. “Acredito que 
um dos diferenciais do meu espaço 

The Hall Store abre as portas em Pouso Alegre
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Atelier da estilista Cristina Lopes é inaugurado na Av. Prefeito Tuany Toledo, no bairro Fátima 1
é estar em um local estratégico da 
cidade, na Av. Prefeito Tuany To-
ledo, em um bairro tranquilo e de 
fácil acesso como é o Fátima 1, ser-
mos representantes exclusivos no 
Sul de Minas da renomada marca 
Nova Noiva, além de oferecermos 
outras marcas reconhecidas no 
mercado, como Le Lis Blanc, Skazi, 
entre outras e finalmente a minha 
marca própria a Je Suis Couture, 
onde desenvolvo peças sob medida 
para noivas, madrinhas, debutan-
tes e formandas”, revela a empre-
sária. 
Em um espaço sofisticado e aco-
lhedor, a The Hall Store está em 
um ponto que foi totalmente re-
formado para proporcionar um 
atendimento personalizado, fo-
cado em dar total assessoria para 
noivas e o público de festas, como 
grupos de formatura. “Gostaria 
de convidar as mulheres de Pouso 
Alegre e região a conhecerem meu 
espaço e conferir alguns modelos 
expostos no meu atelier, será uma 
honra recebê-las”, finaliza a estilis-
ta. 
A The Hall Store fica localiza-
do na região mais exclusiva de 
Pouso Alegre, na Av. Pref. Tuany 
Toledo 390, bairro Fátima 1 - Tel.: 
3646-3900 e 99709-3900, traba-
lha com aluguel para Noivas e 
tudo o que envolve o universo de 
casamentos. Diariamente postam 
dicas nas mídias: @thehall.store @
thehallatelier @noivaspousoalegre

Cristina Lopes 
e seu esposo e 
sócio Leandro 

Chiarentin 



Luiza 
Dias

Curta nossa Fanpage: 
Facebook.com/DiasNews

Revista do 
TOP 2017

Estou muito feliz! A Revista 
do TOP 2017 está no “forno” 
da Gráfica Amaral, e logo 
distribuiremos para um pú-
blico VIP em Pouso Alegre e 
Santa Rita do Sapucaí. Veja 
bem, foram dias infindáveis 
de muito trabalho! Tudo para 
fazer uma edição e design a 
altura do TOP 2017, o que 
foi um grande desafio, afinal, 
o TOP existe há 13 anos e a 
Revista é muito jovem, está 
na sua segunda edição. Este 
ano também postaremos a 
edição em PDF para leitura 
online e faremos ampla di-
vulgação de fotos e textos 
na Fanpage do Dias News 
no Facebook, ou seja, se 
você ainda não curtiu nossa 
página (Facebook.com/Dias-
News, curta para receber as 
postagens na sua linha de 
tempo.

Reflexão!

* Não se apegue em acumular 
riquezas materiais para somente 
desfrutar ao longo de sua vida. 
Conheço pessoas que se preo-
cuparam tanto em só construir 
patrimônios e não desfruturam, 
quando deram conta, tiraram 
sua liberdade de serem felizes. 
Seja muito feliz com o que Deus 
lhe oferece em prosperidade. 
Trabalhe, desfrute. Tenha Foco, 
Fé e Atitude! Mas, não deixe que 
o dinheiro tire sua felicidade e 

Dayjane e 
Edmundo 
Mota da 
Destak 
Fotos e 
Vídeos 

renomada 
empresa 
TOP de 

prestação 
de serviço 
em Pouso 
Alegre e 

região. Ele 
comemora 
aniversário 
dia 17/12.

Muitos brindes 
para João 
Paulo que 

comemorou  
aniversário 
dia 4/12. O 
empresário 
é sócio da 

Pública 
Comunicação 

de Pouso 
Alegre. 

Uma das 
características 

fortes da 
agência é o 

compromisso 
com o cliente.

O professor 
Jair de Assis, 
coordenador 
do curso de 
Publicidade 
da  Univás 
juntamente 

com sua 
esposa. Ele 

que aniversaria 
10/12,  e é 

um exemplo 
na formação 

de novos 
talentos de 

comunicação.

Muito queridos por todos, meus amigos, líderes da 
Banda Doctor Xip, Leandro e Kátia (carinhosamente e 
recentemente, apelidei-a de Mamis) estão grávidos, isto 

mesmo, depois de muitos anos juntos, o casal decidiu iniciar 
um novo ciclo de vida. Uma decisão acertada por muitos 

motivos, para mim, um deles é porque o mundo vai ganhar 
uma criança linda (veja a belezura dos pais) e um futuro(a) 

artista, quem sabe! Eles são merecedores de todo o sucesso 
e felicidade. São MUUIIITO batalhadores, talentosos e 

visionários no ramo que atuam, uma das melhores bandas 
de show-baile de Minas Gerais, sem dúvida, e o mais 

importante: eles são da nossa terrinha, da querida Pouso 
Alegre! Que pena que este ano, no TOP 2017, em virtude de 
muita responsabilidade que tivemos por trás dos bastidores, 

não tivemos tanto acesso ao baile, para curtir mesmo. Mas 
com certeza, pelos comentários dos convidados na saída do 

evento, o baile foi show, foi TOP !

paz. Valem estes pensamentos 
como reflexão: “Queres ser rico? 
Pois não te preocupes em au-
mentar os teus bens, mas sim em 
diminuir a tua cobiça” (Epicuro). 
“Muitas pessoas pensam que a 
felicidade somente será possí-
vel depois de alcançar algo, mas 
a verdade é que deixar para ser 
feliz amanhã é uma forma de ser 
infeliz”(Roberto Shinyashik). “Às 
vezes, não possuimos grandes 
bens materiais, mas somos mi-
seráveis, pois nos especializamos 
em reclamar e valorizar o que 
nos falta e não nos alegrar pelo 
que temos e somos. A sensibili-
dade depende de nossa visão e 
postura de vida” (Augusto Cury).



nas oficinas do

Legendas
1 - A querida Cláudia e seu es-
poso Fabiano Pagliarini Gar-
cia (da renomada Imobiliária 
Domínio e Mirante Santa Bár-
bara). Fabiano é sócio proprie-
tário administrador da empresa 
e aniversariou no dia 7/12. Já a 
Claudia é a visão feminina apu-
rada e de marketing do Gru-
po, além de ser presidente da 
APAE de Pouso Alegre.

2 - Muitos brindes dia 18/12 
para a querida Lucete Nasci-
mento da Clínica Gastroclíni-
ca. Na foto ela e seu renomado 
esposo, o gastroenterologista 
Dr. Luiz Roberto do Nasci-
mento.

3 - Dia 10/12 é aniversário do 
empresário Flávio Henrique 
Pereira, o Flavinho da Madei-
reira Martelo de Ouro.

4 - Dia 13/12 brindará niver a 
estilista de moda, Cristina Lo-
pes, que abriu em Pouso Alegre 
o The Hall Store (veja matéria 
de capa desta edição). Na foto, 
ela juntamente com seu esposo 
e sócio, o executivo e consultor, 
Leandro Chiarentin.

5 - 17 de dezembro é aniversá-
rio do Mauro Rosa (Maurinho) 
do Supermercados Alvorada, 
ele é o dedicado gerente do 
Alvoradinha em Pouso Alegre.

6 - Brindes dia 13/17 para o 
advogado e consultor Luciano 
Gonçalves.

7 - Everton Geraldo, pessoa 
muito querida desta colunista, 
brinda seu niver juntamente 
com sua família, no dia 14/12.

1 2

3 4

65 7
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A Cacife Tintas, re-
nomada e tradicional 
empresa de tintas 
pouso-alegrense com 
lojas nas cidades de 
Pouso Alegre, Itaju-
bá e Santa Rita do 
Sapucaí, fechou uma 
parceria com a Sten-
cil Decor, uma das 
maiores empresas do 
País, no setor de sten-
cil decorativo e infor-
mativo, no sentido 
de revender os pro-
dutos em suas lojas 
na região. O Stencil 
Decor é um produto 
desenvolvido pelo ca-
sal Priscila Teixeira, 
arquiteta e urbanis-
ta, e por seu marido 
Tiago Carvalho, de-
signer de produtos. 
O stencil é uma das 
técnicas mais antiga 
que se tem registro 
e está sendo ampla-
mente utilizado para 

Cacife Tintas concede curso 
para arquitetos em Stencil Decor

Aproveite o final de ano e renove a sua casa com as cores e as linhas decorativas da Cacife Tintas!
decoração de interiores, 
substituindo os papéis 
de parede tradicionais, o 
que possibilita a mudan-
ça de ambientes de for-
ma rápida, econômica 
e com muita qualidade. 
Recentemente, a Cacife 
realizou diversos cursos 
para arquitetos, decora-
dores, clientes, alunos e 
professores do curso de 
Decoração do Conser-
vatório de Pouso Ale-
gre. Mais informações 
sobre o stencil, entre 
em contato com um dos 
colaboradores da Cacife 
Tintas e também pelo 
Facebook (Facebook.
com/cacifetintas) e o 
site www.cacifetintas.
com.br

 
Fotos e Informações: 
Laís de Andrade 
Marketing da 
Cacife Tintas

@

35 3423.0151 
Rua Maria da Fé, 115 - Primavera
W W W . T E R R A C O M U N I C A C A O . A R T . B R

Especializada

comunicação
em

empresarial!
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Nossa Catedral
está ainda

mais  Bela !

O Natal 2017 em Pouso Alegre é a prova que só 
a união de forças das principais entidades da ci-
dade, contribuirão para conquistarmos tudo que 
nosso município merece. A Prefeitura Municipal, 
administrada pelo prefeito Rafael Simões, com 
ações de suas secretarias de Cultura, Obras e a 
Superintendência de Lazer e Turismo; juntamente 
com o Cônego Vonilton da Catedral Metropo-
litana e a ACIPA (Associação do Comércio e 
Indústria de Pouso Alegre), nos proporcionaram 
a oportunidade de sermos testemunhas do Natal 
mais lindo presenciado na cidade. Não tem 
como não se emocionar, se você subir a Av. Dr. 
Lisboa em direção a Catedral a noite.
Chegar a este ponto, não foi fruto só de inves-
timentos, mas acompanhamos os bastidores e 
vimos que foi consequência de muito amor pela 
cidade e a união de mentes criativas e dispostas 
a trabalhar em prol de um Natal lindo para todos 
nós. Um trabalho que iniciou nos primeiros dias 
deste primeiro ano de mandato do prefeito 
Rafael Simões, quando o Cônego Vonilton o 
procurou para compartilhar uma grande ideia 
que era fazer uma iluminação especial para 
enaltecer a beleza arquitetônica da Catedral. 
Rafael adotou prontamente a ideia e, como não 
poderia ser diferente, colocou a “mão na massa“ e 
foi atrás de parceria. A empresa Siemens abraçou 
o projeto e no último dia 3/12 foi inaugurada a 

Natal em Pouso Alegre

iluminação, que contou ainda com o badalar dos 
sinos e relógios da Catedral que também foram 
restaurados. 
Além da Catedral, no dia foram apresentados 
um lindo Presépio Vivo, que unida a fonte da 
Praça Senador José Bento que foi totalmente 
restaurada pelo prefeito este ano, encheu o peito 
dos cidadãos pouso-alegrenses de orgulho da 
beleza que está a cidade. Estiveram presentes 
várias autoridade, a exemplo do prefeito Rafael 
Simões que recebeu homenagem do Cônego 
Vonilton pela parceria (veja foto abaixo). Tam-
bém houve a linda apresentação do coral das 
crianças das Escolas do Município, da banda do 
20° Batalhão de Polícia Militar e a presença 
marcante da população. No mesmo dia, o prefeito 
e outras autoridades participaram da abertura da 
Casa de Papai Noel no São Geraldo, localizada 
na rua Pref. Osvaldo Mendonça, pertencente ao 
decorador Marcos Procópio, que há 25 anos revi-
ve a magia do Natal através desta iniciativa e que 
também contou com o prestígio da população. 
Para completar a beleza de Pouso Alegre neste 
mês de Natal, a Av. Dr. Lisboa recebeu iluminação 
especial em LED e a R. Adolfo Olinto, através do 
Projeto Adolfo Olinto, recebeu árvores de Natal 
em LED, aliás, uma deles fica na frente da atual 
sede do jornal, que nos inspira a escrever os últi-
mos textos do ano.

Além da Catedral e atrativos 
natalinos no centro de Pouso Alegre, 
ocorreu a abertura da Casa do Papai 

Noel do São Geraldo
Texto: Luiza Dias e Italo Barcellos. Fotos: Ascom Prefeitura/Catedral de P. Alegre 



comemoram 10 anos
através de uma

No último dia 26 de novembro, no Marques 
Plaza Hotel, ocorreu a 1ª Convenção das Óticas 
Diniz da região, que reuniu colaboradores das 
oito lojas situadas nas cidades de Pouso Alegre, 
Varginha, Três Corações, Poços de Caldas, Ati-
baia e Bragança Paulista. O tema do evento foi: 
“ENXERGANDO NOVOS SONHOS” e a equipe 
se reuniu para discutir os resultados obtidos, os 
objetivos para o futuro, além do projeto para 
expansão da marca no Sul Mineiro. Um dos des-
taques foi a participação do palestrante, da GO 
Eyewear, Tiago Salvador que ministrou palestra 
sobre o tema:  “Vendas! Uma visão de paixão”, 
além das empresas parceiras Essilor representada 
pelo Key Account Marcelo Parra, Hoya pelo Di-
vulgador Técnico Richardson, Luxótica, Carl Zeiss 
Vision, além do escritório de Advocacia Moreira 
Cesar & Krepp Advogados Associados. O ponto 
alto do evento foi a apresentação realizada pelo 
Gera Borges e Neide Mendes, que contou a bela 
trajetória deste sonho que completa 10 anos.
Após as reuniões que aconteceram na Sala Ti-
radentes do Marques Plaza Plaza, houve uma 
festa de confraternização com os colaboradores, 
amigos e parceiros, entre eles os empresários 
Welington e Silvana da Todeschini, Osfânio e 
família da Netcont, Pedro e família da SulSeg 
Seguros e o Jairo da Sul Minas Pneus. Com o 
intuito de chegar às cidades com 50 mil habi-
tantes, as Óticas Diniz, lançaram o projeto de 
recrutamento de valores dentro da sua operação 
para se tornarem futuros franqueados do Grupo. 
O projeto consiste em dar oportunidade a todos 
àqueles que almejam este sonho. Com o exemplo 
dos diretores Gera e Neide, a franquia acredita 
que o sucesso da marca como maior rede de 
óticas do Brasil, deve-se ao DNA presente na fi-
losofia do Grupo, principalmente por se tratar de 
uma empresa de origem familiar. “Agradecemos 
primeiramente a Deus, a cidade de Pouso Alegre 
que nos recebeu com enorme carinho, clientes 
colaboradores e parceiros, por todas as conquistas 
alcançadas. Gostaríamos de reforçar cada vez 
mais o nosso compromisso com a saúde visual da 
população de Pouso Alegre e região, prestando um 
serviço diferenciado”, finalizaram os empresários 
Gera Borges e Neide Mendes.

Fotos e texto: Divulgação

Óticas Diniz
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grande Convenção
Gera Borges, Neide Mendes (proprietários) e 
Fernando Souza (gerente de relacionamento

das Óticas Diniz na região) explanando os 
temas da Convenção para os colaboradores 

das 8 lojas da Diniz na Região.

Gera Borges, Neide Mendes (proprietários) 
e Fernando Souza (gerente de relacionamento

das Óticas Diniz na região)

Equipe de colaboradores das oito lojas das Óticas
Diniz na Região do Sul de Minas e norte de São Paulo Equipe de colaboradores na confraternização da 1ª Convenção das Óticas Diniz
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