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Eles estão revolucionando, ao 

levar a PNL ao alcance de todos 
e transformar a vida das 

pessoas para melhor!
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Prefeitura realiza Dia das Mulheres
Destaque para Ana Simões (primeira-dama), Dona Luiza Dias e Rafael Simões (prefeito de PA)

FEITO HISTÓRICO!   Prefeito Rafael  Simões, 
com apoio do Deputado Bilac Pinto, inicia a tão 
sonhada pavimentação da Estrada do Pantano !
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Dr. Paulo, 
Deputado 

Bilac e Rafael 
Simões
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Responsabilidade do 
Sócio - Débito Trabalhista

 
A responsabilidade do sócio por dívida 
trabalhista é subsidiária e não solidária, 
disciplinada atualmente pelo art. 855-A 
da CLT, que passou a adotar o incidente 
da desconsideração da personalidade 
jurídica. Portanto, a execução não pode 
ser direcionada diretamente ao sócio 
antes de frustrada a execução nos bens 
da pessoa jurídica.
Inexistindo bens em nome da pessoa 
jurídica, o credor deverá requerer a 
instauração do incidente com a citação 
do sócio para se defender no prazo de 
15 dias, para somente, após decisão 
final, a execução ser lhe direcionada, 
fato esse que visa impedir que sócios 
sejam surpreendidos com citações para 
pagamento de dívidas relativas a ações 
judiciais que sequer tinham conheci-
mento da existência.
Verifica-se assim que o novo Código de 
Processo Civil trouxe a regulamentação 
do incidente da desconsideração da 
personalidade jurídica, eis que o sócio ou 
pessoa jurídica não é mais surpreendido 
com citação de pagamento de débito 
que desconhecia, uma vez que é citado 
a se manifestar antes do deferimento do 
incidente. Além disso, tem a segurança 
de que, em caso de deferimento, não 
se faz mais necessário que dispenda de 
valores, na maioria das vezes vultosos, 
para que se apresente recurso à instância 
superior visando a reforma da decisão 
que deferiu a desconsideração da per-
sonalidade jurídica.
Dessa forma, claro está que a Justiça do 
Trabalho deve obedecer aos procedi-
mentos determinados pelo artigo 50 do 
Código Civil, bem como pelos artigos 
133 a 137 do Código de Processo Civil em 
face da introdução do art. 855-A da CLT.

Saúde Mental no Trabalho
No Brasil, transtornos mentais e comportamen-
tais são a terceira causa de incapacidade para o 
trabalho, correspondendo a 9% da concessão de 
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de 
acordo com dados do 1º Boletim Quadrimestral 
sobre Benefícios por Incapacidade (Secretaria 
de Previdência/Ministério da Fazenda/2017). O 
levantamento também mostra que os episódios 
depressivos são a principal causa de pagamento 
de auxílio-doença não relacionado a acidentes 
de trabalho, correspondendo a 30,67% do total, 
seguido de outros transtornos ansiosos (17,9%). 
Segundo a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), na Europa, o estresse ocupa a segunda po-
sição entre os problemas de saúde relacionados 
ao trabalho, afetando cerca de 40 milhões de pes-
soas. Ainda de acordo com a organização, entre 
50 e 60% de todos os dias de trabalho perdidos 
no continente estariam ligados a esta condição. 
A OIT entende que a prevenção de acidentes e 
de danos à saúde do trabalhador vai muito além 
da identificação e eliminação de ameaças visíveis, 
alcançando a percepção dos chamados riscos 
psicossociais, capazes de afetar a saúde mental 
do indivíduo. Ainda contribuem para o cenário 
de agravamento do adoecimento mental no 
âmbito do trabalho as situações de banalização 
da violência, como o assédio moral instituciona-
lizado, as relações interpessoais norteadas por 
autoritarismo e competitividade, a demanda 
constante por produtividade e a desvalorização 
das potencialidades e subjetividades dos traba-
lhadores. Diante da gravidade da situação cabe 
um alerta e orientação às empresas para investir 
na Gestão Emocional de seus colaboradores (Ca-
pital Emocional). Esse trabalho deve ser realizado 
antes e durante toda a permanência do colabora-
dor na empresa, através de um processo seletivo 
rigoroso identificando o perfil comportamental 
do colaborador de acordo com a função que 
ele vai exercer na empresa. Após a contratação 
investir em treinamentos de Gestão Emocional e 
trabalho em equipe. Tais medidas vão contribuir 
na melhoria da produtividade, redução de proces-
sos trabalhistas e diminuição dos afastamentos 
por transtornos mentais trazendo uma melhoria 
na qualidade de vida de todos.

KLEBER DANTAS JUNIOR, OAB/MG 
55818, kleber.jr@kleberdantas.adv.br

Dr. Munir Jacob Filho (CRM-MG 38337), Psiquiatra - Clínica 
Isominas - Av. Vicente Simões, 780. Jardim Guanabara- Pouso 
Alegre-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/IsominasSaudeEmpre-

sarial - Tel.: (35) 3425-6828 / (35) 9 8843-8730

Saúde das 
Mulheres

No mês reservado às mulheres quero des-
crever sobre a importância do cuidado com 
a saúde feminina. Cuidar de si é essencial 
e manter os exames de rotina em dia é 
imprescindível para prevenção de algumas 
doenças como irregularidades hormonais, 
câncer de mana, câncer no colo do útero, 
descontrole da menstruação, entre outros. 

Rudson da 
HospitaLar

Rudson Oliveira é enfermeiro e proprietário da Hospitalar Enfermagem Domiciliar. 
A Hospitalar Enfermagem Domiciliar está comprometida com o seu bem estar. 

Conheça todos nossos produtos e serviços www.hospitalarenfermagem.com.br

Dr. Munir 
Jacob

Dr. Kleber
Dantas
Junior

Além dos cuidados médicos, 
também é importante que cada 

mulher mantenha uma vida 
saudável com uma boa nutrição 

e exercícios físicos. 

Para se prevenir dessas e de outras doen-
ças, as mulheres devem ir regularmente ao 
ginecologista e sempre realizar exames pre-
ventivos como: Papanicolau, mamografia, 
ultrassom pélvico, coloposcopia, ultrassom 
de tireoide e densitometria óssea. 

Além dos cuidados médicos, também é 
importante que cada mulher mantenha 
uma vida saudável com uma boa nutrição 
e exercícios físicos. Também vale ressaltar 
que se uma mulher leva uma vida mais agi-
tada, ela deve acrescentar em seus hábitos: 
meditações, massagens relaxantes ou pila-
tes, para aliviar o estresse e evitar que esta 
doença mental se manifeste no corpo físico. 
Mantenha sua saúde em dia e lembre-se 
sempre que o médico é o seu melhor amigo! 
Um Feliz Dia da Mulher a todas! 
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!
 
Especial

Luiza
Dias

(Mãe)

Gostaria de convidar a todos para a Missa 
Campal de Santo Expedito que acontece há  
anos em minha propriedade localizada na Vila 
Alvorada no distrito pouso-alegrense de São 
José do Pantano. São centenas de devotos, 
muitos daquela comunidade, que me ajudam 
muito na organização, além de pessoas vindas 
da área urbana de Pouso Alegre e de muitas 
outras cidades da região. Se você é ou não de-
voto de Santo Expedito, não importa, estamos 
de braços abertos para recebê-lo. Este ano 
novamente a Missa retorna a ser presidida pelo 
querido Padre Celso e será realizada dia 15 de 
abril, às 16 horas. Mais informações: Grupo de 
Excursão de Ônibus com Tereza Cobra pelo 
3421-5731; Grupo de Caminhada: 3425-0264. 
Outras informações: 3423-1460.

13ª Missa Campal de Santo 
Expedito será dia 15 de abril

Missa será realizada em um domingo, às 16 h, e presidida pelo Padre Celso!

Dona Luiza Dias 
e Padre Celso Ana Simões e o prefeito Rafael Simões

Missa muito prestigiada pela população



Reportagem de Capa

 Há mais de 15 anos o Ins-
tituto Rompendo Limites (RL), dos 
empresários Vanderson Andrade e 
Noberto Lulu, vem revolucionando 
na região e em atuação em todo o 
território brasileiro, a área de autoco-
nhecimento e crescimento humano 
baseados em ferramentas da PNL (Pro-
gramação Neurolinguística).
 Através de cursos, palestras 
e consultorias, a empresa vem tornan-
do os sonhos e desejos de seus alunos 
em ações concretas e em realidade.  O 
impacto positivo na vida dos alunos é 
muito visível, principalmente quando 
analisamos os depoimentos de pessoas 
que realizam os treinamentos.
 A empresa trabalha focada 
em cinco cursos:
* Curso Rompendo Limites - o mais fa-
mosos deles, que é uma PNL Vivencial.
* Curso Liderança - com o objetivo de 
aprimorar e potencializar os recursos 
das pessoas dentro do foco da comuni-
cação e liderança.
* Curso de Motivação - visa obter mo-
tivação e eficiência pessoal, desenvol-
vendo ferramentas para potencializar a 
carreira pessoal e profissional.
* Curso de Vendas - viabiliza ferramen-
tas que desenvolvem uma visão estra-
tégico-tática em processos de vendas.
* Practitioner em PNL - curso avança-
do em PNL que visa formar profissio-
nais que buscam a excelência em auto-
conhecimento e relações humanas.
 “A PNL (Programação Neuro-
linguística), ciência estudada há mais 
de 30 anos, é um poderoso instrumento 
de realização profissional e pessoal, que 
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ROMPENDO 
LIMITES

Eles possuem o talento 
para transformar vidas!

estuda o funcionamento sistêmico do ser 
humano, atuando, principalmente, na co-
municação e nas mudanças de compor-
tamento”, relata Vanderson e Noberto 
complementa explicando que “a Neu-
rolinguística é a ciência da excelência do 
ser humano, em tudo que ele faz. Ensina o 
ser humano a usar todos os recursos que 
possui em seu próprio benefício, para ser 
mais feliz, mais resolvido, sendo o ponto 
de influência positiva no sistema em que 
vive, ou seja, na família, nos estudos, nas 
amizades e principalmente no trabalho”.
 Entender e anular os fatores 
limitantes que impedem nosso cresci-
mento em todas as áreas da nossa vida 
é fundamental para o nosso desenvolvi-
mento humano pleno. Através do Rom-
pendo Limites você tem a possibilida-
de de ter acesso a todas estas poderosas 
ferramentas, tendo condições muito fa-
voráveis na contratação dos cursos.
 Outro diferencial é que os seus 
proprietários, Vanderson e Noberto, 
fazem questão de terem uma atuação 
social voluntária, levando seus conhe-
cimentos a várias instituições sem fins 
lucrativos, a exemplo dos treinamentos 
de capacitação que eles vêm realizando 
na secretaria de Educação do Município 
de Pouso Alegre, entre outros. Iniciati-
vas estas que são muito elogiadas, prin-
cipalmente pelas pessoas beneficiadas.

Mais informações sobre a empresa e 
os próximos cursos: www.institutorl.
com.br - e-mails: noberto@institutorl.
com.br e vanderson@institutorl.com.br 
- Tels: (35) 9 9984-5795 e 3421-9968

Há 15 anos, Vanderson Andrade, Noberto Lulu e sua equipe impactam a vida de seus alunos, que mudam de atitude através de ferramentas da  PNL (Programação Neurolinguística)

O maior propósito do RL é mudar a vida das pessoas para 
melhor! Abaixo uma das várias turmas transformadas pelo RL.

Acesse e curta a fanpage do RL, procurando no Facebook por: 
Instituto Rompendo Limites. Veja os depoimentos em texto e vídeo 
de profissionais, empresários, executivos que realizaram os cursos e 

fique sabendo sobre os próximos treinamentos ministrados.

Vanderson 
Andrade

Noberto
Lulu



Luiza 
Dias

A ascensão do 
Jornal Dias News

Há uma cartilha que recomenda 
que o empresário nunca deve 
estar 100% satisfeito, porque 
sempre pode melhorar a per-
formance da sua empresa. Mas, 
quando esta busca se torna uma 
obsessão e não paramos para 
desfrutar com sabedoria do que 
conquistamos, a vida fica sem 
sentido. 
Por isto, temos que agradecer 
muito! Primeiro a fidelização de 
clientes/amigos de renome que 
há anos são nossos parceiros 
no jornal e depois comemorar 
a chegada de novas empresas, 
por exemplo: a loja Le Postiche 
do SerraSul; o Hotel Marques 
Plaza, exemplo de requinte; a 
Map´s Mármores, que está am-
pliando seu espaço; e o retorno 
das queridas empresas JP Ma-
nutenções, Gastroclinic Nasci-
mento e Autoescola Sapucaí, 
entre outros. 
Contemplar, agradecer, come-
morar nossas conquistas e a dos 
amigos e clientes, ajudar quem 
precisa... Acredito que a felicida-
de não é acumular coisas e sim 
viver com honestidade boas ex-
periências.

Facebook.com/Diasnews

Merece
Aplausos!

Ninguém
Merece!

* Muitos aplausos para Rafael 
Simões e toda sua equipe, que 
ao contrário de gestões passa-
das, está atendendo os anti-
gos anseios do nosso povo, a 
exemplo da pavimentação da 
estrada do Pantano, impor-
tantíssima para atender uma 
das áreas de agronegócios 
mais pujante do nosso municí-
pio, beneficiando assim todos 
os pouso-alegrenses. Leia ma-
téria na página 8 desta edição! 
Esta é a política que queremos!

* Ninguém merece, aqueles 
que fazem mimimi sobre a pre-
sença do Dep. Bilac Pinto em 
Pouso Alegre. Proponho a eles 
um desafio, perguntando: Qual 
o deputado que nos últimos 
anos mais trouxe verbas parla-
mentares para nosso município 
e região e mais esteve presente 
em Pouso Alegre? Acredito que 
estes estão na verdade deses-
perados com a derrota nas 
Eleições 2018 e sabem que a 
única resposta é o Bilac.

O prefeito Rafael Simões, o deputado federal Bilac Pinto e o vice Dr. Paulo. Dá gosto de ver um 
político como o Bilaquinho que durante todo seu mandato parlamentar sempre enviou verbas em 
benefícios à Pouso Alegre e região. Nós, e os leitores do Dias News, somos testemunhas disto, pois 
cobrimos vários eventos que anunciaram verbas destinadas à saúde, infraestrutura, entre outros.

Destaque para Camila e o Thiago do  Grupo 
THV que registraram a graciosa foto da prin-
cesinha Olivia (filha do casal), que nasceu no 
dia 16/11 e que graças a Deus é uma criança 

muito saudável e risonha. Eles merecem toda a 
felicidade, sei o quanto eles são batalhadores e 

empenhados na atuação da empresa que se pre-
para este ano para comemorar os seus 20 anos 

de consolidação da marca, que já se tornou uma 
das maiores referências em Minas Gerais. 

Destaque para os empresários e irmãos João Paulo e Luis Augusto, proprietários da 
agência Pública Comunicação e Marketing. Luis Augusto está aniversariando dia 22/3.

Dona Maria Rosa (centro), ladeada por sua nora Maira Moraes e um de seus filhos o Alessandro 
Pereira Lopes. Muitos brindes, saúde e prosperidade para ele que aniversaria dia 29 de março.
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LEGENDAS 
1 - Muitos brindes dia 20/3 para 
o colunável Dr. Rafaelli Moreira 
Cesar, sócio do renomado escritó-
rio de advocacia Moreira Cesar & 
Krepp - Advogados Associados. 

2 - Brindes dia 17/3 para Fabiana 
Prado que na foto está ao lado do 
seu esposo e sócio na JP Manu-
tenções, Célio Prado.

3 - O colunável casal Dr. Clau-
dinei Ferreira e sua bela esposa 
Juliana. Parabéns para ele que 
dia 29/3 comemorará mais um 
ano de vida!

4 - Fomos gentilmente convi-
dados e visitamos o QG do novo 
superintendente do SerraSul 
Shopping de Pouso Alegre, Luiz 
Codo. Juntamente com ele estava 
a gerente de marketing e relacio-
namentos, Janaína. Ambos nos 
falaram das ações e das  perspecti-
vas que eles tem a partir de agora, 
principalmente este ano de 2018 
no qual o shopping brindará em 
abril, 5 anos de fundação.

5 - Muitos brindes dia 6 de abril 
para a querida Beth da Star Print.
Na foto ela foi fotografada pelo 
seu esposo, o empresário e DJ. 
Luizinho, em recente viagem que 
realizaram pela Europa.

6 - Brindes em dose dupla para 
Meyre e Anselmo do Posto Co-
mendador. Ela no dia 23/3 e ele 
dia 26/3.

7 - Brindes no dia 2 de abril para 
Stefan Paulini, diretor da Estilo 
Automóveis de Pouso Alegre, 
que na foto está ao lado de sua 
bela esposa.

8 - Muitos brindes no dia 27 de 
março para o querido empresário 
Geraldinho Alvarenga, proprie-
tário da Adubos Real, uma refe-
rência em empreendedorismo e 
altruísmo em Pouso Alegre.

7 8
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FEITO HISTÓRICO! LPFM-Le Postiche Fashion Mall

Ao centro, o casal de empresários, José Ibrahim e Marinete, proprietários da loja da Le 
Postiche no SerraSul Shopping em Pouso Alegre, juntamente com Padula (CEO da Le 

Postiche) e Figueiredo (Dir. de Operações) no evento LPFM-Le Postiche Fashion Mall em SP.

Prefeito Rafael Simões anuncia 
início da pavimentação da 

ESTRADA DO PANTANO!

Dia 11/03/2018 ficou marcado na história de 
Pouso Alegre, pois foi dado início a pavimen-
tação da estrada Vereador Braz Morais, que 
liga a MG-290 até o Distrito de São José do 
Pantano. Um sonho que há décadas é almejado 
pela população, somente prometido por políti-
cos e que, só agora, na gestão de Rafael Simões 
está sendo concretizado. Esta conquista foi fruto 
do esforço pessoal do prefeito, mas também 
de sua competente equipe, em parceria com 
a AMARP (Associação dos Municípios da 
Microrregião do Rio Pardo), representada pelo 
seu presidente Ulisses Guimarães. Também 
foi fundamental o apoio do deputado federal 
Bilac Pinto, sem dúvidas o deputado federal 
que efetivamente ajuda nossa cidade e região. 
“Confraternizo-me com toda a população do 
Distrito do Pantano e externo minha felicidade 
em poder realizar esse sonho que é de todos os 
pouso-alegrenses”, comentou o prefeito Rafael 

Simões em seu perfil no Facebook.
Análise da Notícia: Para quem conhece 
a economia de Pouso Alegre, sabe da impor-
tância dos recursos do agronegócio da região 
em torno da estrada que dá acesso ao Distrito 
de São José do Pantano. Diariamente aquela 
via atende milhares de trabalhadores, famílias 
e produtores rurais que usam a estrada para 
trabalhar ou escoar uma produção que gera 
importantes divisas econômicas para Pouso Ale-
gre. Por isso, esta obra beneficia cada cidadão 
pouso-alegrense, pois muito provavelmente 
e diariamente, em restaurantes ou em nossas 
residências, consumimos os produtos origina-
dos daquela região, ou nos beneficiamos pelas 
divisas econômicas oriundas da exportação de 
seus produtos. Desta forma, a ação de Rafael 
Simões tem que ser aplaudida por todos nós, 
que de fato amamos nossa cidade, independen-
te de ideologia política.
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Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias

Atenção, pois agora é lei
Empresas, edifícios e órgãos públicos que não fizerem a manutenção do sistema de ar 

condicionado regularmente, sofrerão multas pela Anvisa e Ministério do Trabalho

Fabiana e 
Célio Prado da 

JP Manutenções

Foi aprovada lei baseada no projeto 
de lei 7260/02, do deputado federal 
Lincoln Portela (PRB-MG), que obriga 
todos os edifícios, públicos e priva-
dos, a fazerem a manutenção de seus 
sistemas de ar condicionado. A lei já 
está valendo para novas instalações 
e para sistemas já instalados, o prazo 
para cumprimento dos requisitos é de 
180 dias. O objetivo da lei é garantir 
a boa qualidade do ar interior, pois é 
comprovado que  graves doenças res-
piratórias são adquiridas pela falta de 
limpeza e manutenção dos sistemas 
de ar condicionado. 
Em Pouso Alegre, uma das empresas 
credenciadas para realizar este serviço 
é a JP Manutenções e Ar Condiciona-
do, dos empresários Fabiana e Célio 
Prado. Mais informações pelo telefo-
ne: (35) 3425-3392 e (35) 9 8721-1400, 
Site : jpmanutencoes.com.br,  e-mail: 
jpmanutencoes@jpmanutencoes.
com.br
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Aconteceu na semana passada a festa de aniversário 
de um ano do pequeno e belo Gilmar, filho de Luara 
e do empresário Gilmar Prestes, sócio proprietário do 
Restaurante Porteira Grill e do Grupo Porteira.
O aniversário foi realizado no salão de festas do Bu-
ffet Villa 459, contou com a presença de familiares 

Um ano do Gilmarzinho, filho de Gilmar e Luara
Festas & Eventos

e amigos muito exclusivos do casal. Luara preparou 
tudo, em uma parte do salão foram montados muitos 
brinquedos para a garotada se divertirem. Em outros 
espaços foi servido um delicioso jantar do Buffet Villa 
459 e no final foi servido um delicioso bolo e uma re-
quintada mesa de doces. O Jornal Dias News, através 

da presença dos seus diretores, Italo Barcellos e Lui-
za Dias esteve presente e com exclusividade realizou 
esta cobertura. Para quem não sabe, Gilmar Prestes 
é pai de Lúcio Oliveira, proprietário do Restaurante 
Fernandão e sogro da Dra. Marcela Ferreira (esposa 
de Lúcio), médica e articulista do Jornal Dias News.

Gilmarzinho juntamente com sua irmã, seus pais Luara/Gilmar e final-
mente seu bisavô, Lúcio, ladeado por seu neto o empresário Lúcio. A hora mais esperada, o parabéns. Dra. Marcela, Lucio, Gilmarzinho, Gilmar e Luara

Familiares do Gilmarzinho Luara/Gilmar e filha juntamente com Nei/Ana Paula e filhas. Ronise (gerente do Porteira Grill), Nei (sócio-proprietário) e Ana Paula

Luciano Gonçalves juntamente com seus lindos filhos e sua  esposa Bruna irmão Dino, Gilmar, Luara, Fatinha, José Carlos Brito e Lúcio (pai de Gilmar) Proprietários da distribuidora da Bioleve, Dra. Marcela e Lúcio Oliveira
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Dia Internacional das Mulheres em PA
Prefeitura de Pouso Alegre, através da Superintendência de Lazer e Turismo realizou bonito evento na cidade

Mulheres 
homenageadas

no evento

Renata Joia, Elaine Asbahr (Superintendente de Lazer e Turismo), Dr. Paulo (vice-prefeito) a 
primeira-dama Ana Simões e o líder maior do município de Pouso Alegre, o prefeito Rafael Simões

Professor Julio (Secretário de Finanças), Ana Simões, Rafael Simões, Sílvia Regina (Secretária de 
Saúde e homenageada da noite), Dimas (Chefe de Gabinete da Prefeitura) e sua esposa Adriana.

Táta Beraldo (Gestora do Sebrae Pouso Alegre e homenageada), Ana Simões (homenageada), Márcia
 de Souza Camargo (Laboratório Imune e Pres. da Acipa Mulher e homenageada) e Elaine Asbahr

O querido casal das Óticas Diniz, Gera e Neide. Ela 
também foi uma das homenageadas da noite.

Dona Luiza Dias (articulista do Dias News e 
homenageada da Noite) e Elaine Asbahr
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A Superintendência de Lazer e Turismo da 
Prefeitura de Pouso Alegre, dirigida pela 
competente e dinâmica Elaine Asbahr, reali-
zou na noite do dia 8/3 o segundo evento do 
Dia das Mulheres, na atual gestão do prefei-
to Rafael Simões. A cada ano o evento está 
ainda mais organizado e prestigiado pela po-
pulação e como sempre são homenageadas 
mulheres de destaque de Pouso Alegre, que 
de alguma forma contribuem para engran-
decer nossa comunidade. Marcaram pre-
sença no evento o prefeito Rafael Simões, a 
primeira dama Ana Simões, o vice Dr. Paulo 
e sua esposa Renata Joia, o secretariado da 
Prefeitura de Pouso Alegre, autoridades e a 
população em geral. O evento contou com a 
ótima apresentação da Banda Beth Bacana 
e a parte gastronômica ficou por conta de 
barracas das instituições beneficente: Casa 
Dia, Crech Foch, Casa de São Rafael e Shine. 
Destaque para a visita do Deputado Federal 
Bilac Pinto, que sempre prestigia pessoal-
mente eventos e momentos importantes de 
Pouso Alegre e Região do Sul de Minas.

Texto e fotos: Jornal Dias News.

Prefeito Rafael Simões e o deputado federal Bilac Pinto fizeram questão de cumprimentar 
Dona Luiza Dias (uma das homenageadas da noite). Na foto, ladeados por Luiza Dias (filha)

O empresário Alexandre Asbahr, sua esposa Elaine 
(Super. de Lazer e Turismo) e o lindo filho do casal

Renata Joia (homenageada) e sua filha, Elaine, Ana Simões 
(homenageada), Neide Mendes e a querida Sabrina Vargas

Filipe Vargas (Presidente da Acipa), Rafael Simões (prefeito), Bilac 
Pinto (deputado federal da nossa região) e Dr. Paulo (vice-prefeito)

Sílvia Regina (Secretária de Saúde de PA) ladeada pela competente
equipe da ASCOM da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Elaine Asbahr ladeada por Adriano Rodrigues, proprietário da Visual 
Áudio, empresa que montou o som e infra-estrutura para o evento

Silvia Regina, Ângela, Ana Simões, Luiza Dias (diretora do Jornal 
Dias News) e Adriana (esposa de Dimas, Chefe de Gabinete)

Rolando Brandão (Diretor da Acipa), o carismático Dr. Paulo (vice
-prefeito de Pouso Alegre) e um dos convidados do evento

Dr. Paulo, Rafael Simões, Bilac com convidados do evento Rafael Simões, Bilac com a família de uma das homenageadas O prefeito Rafael Simões com a família de uma das homenageadas
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