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Leia na
página 5

TOTVS Sul de Minas é adquirida 
pela TOTVS Serra do Mar

Unidade comemora 20 anos na região e ganha muito 
mais musculatura, agora com o apoio de mais 
120 colaboradores da Unidade Serra do Mar.Leia na

página 8

MAX LIMP PA
Agora em Pouso Alegre: 

equipamentos e acessórios 
de limpeza profissional para 
sua Residência ou Empresa

Leia na
página 3

www.clubedacasa.com.br

Presente em
toda região.

Cordislândia
(35) 3244 1299
Rua Henrique Araujo, 51

Pouso Alegre
(35) 3449 4800
Rodovia JK / BR 459, Km 103

São Gonçalo do Sapucaí
(35) 3241 1427
Rua Cel. Pedro Machado, 75

Cícero Pregnolato
Diretor de Operações da 

TOTVS Serra do Mar

Ricardo Zaniboni
Wilson de Godoy

CEO da TOTVS Serra 
do Mar e Sul de Minas

Armando Tessaroli
Novo Diretor de Operações  

da TOTVS Sul de Minas

Santoro Ferreira
(proprietário)

Deputado Estadual, 
é necessário!

Entenda porque Pouso Alegre há 
muito tempo não tem representante 

na Assembleia de Minas Gerais
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BIOintestil
BIOintestil®️ é um produto 100% natural 
e inovador, voltado para a manutenção da 
saúde digestiva, com atividade anti-infla-
matória e eficácia comprovada no contro-
le da síndrome do intestino irritável.

- Aumenta a motilidade intestinal
- Estimula a digestão
- Equilibra a microbiota intestinal
- Alivia os sintomas como gases, náuseas 
e vômito
- Elimina o inchaço e as dores abdominais

Peça seu BIOintestil®️ e tenha a saúde 
digestiva que você merece.    
Peça pelo nosso WhatsApp 9 8856-1283. 
Frete grátis para todos em Pouso Alegre.

Venha para a Dermadia e descubra todos 
os benefícios que podemos oferecer para 
a sua saúde e para a saúde de sua família. 

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 Dermadia Manipulação - Rua 
Afonso Pena 241. Pouso Alegre - Tel.: (35) 3423-7500

Saúde da Mulher

Dra. 
Marcela

Ferreira *

Cirurgia Plástica Íntima
Cirurgias plásticas costumam ajudar na au-
toestima da mulher. Elas são feitas das mais 
diferentes formas e em diferentes regiões. 
Atualmente, uma prática que vem sendo 
realizada por muitas mulheres para elevar 
a autoestima e também ajudar na saúde é a 
NINFOPLASTIA. A cirurgia tem como objetivo 
reduzir os chamados pequenos lábios da 
região vaginal. Os pequenos lábios são loca-
lizados na parte interna da genitália feminina, 
logo após os grandes lábios. A redução dos 
pequenos lábios é indicada para aquelas 
mulheres que notam um tamanho anormal 
dessa região em sua genitália. Esse tamanho 

exagerado pode causar constrangimento, 
desconforto na hora de manter relações 
sexuais, causar úlceras (machucados) e até 
levar a infecções (diante do acúmulo de 
secreções). É um procedimento bem simples 
com uma recuperação rápida. Para o trabalho, 
a paciente pode retornar três dias depois da 
cirurgia, e se trabalhar com algum esforço 
físico pode receber uma licença de cerca de 
3 semanas. As relações sexuais podem voltar 
a serem mantidas cerca de um mês após o 
procedimento. Vale ressaltar que a cirurgia 
para diminuir os pequenos lábios vaginais 
não afeta uma possível gravidez e também 
não interfere na sensibilidade da vagina. 
Isso porque a sensibilidade é localizada no 
clitóris e durante a cirurgia não há nenhuma 
manipulação ou corte nesta região. Segundo 
a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica 
e Estética (ISAPS), o Brasil já ultrapassou os 
Estados Unidos e assumiu a liderança mundial 
em cirurgias de rejuvenescimento vaginal. Ela 
é a terceira cirurgia mais feita no nosso país. 
Atuando como aliadas, as cirurgias íntimas 
devolvem a autoconfiança e o prazer para 
muitas mulheres.

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

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

* Dr. Jailson Vieira é Nutricionista Clínico e Esportivo 
(CRN 13108 - 9ª região), formado pela UBM. Foi nutricio-
nista de Furnas SA e gerente de planejamento da CSN. 
A Clínica Dr. Jailson Personal Nutri fica na Rua Enge-
nheiro Celso G. Vilela 98, Centro - Veja mais resultados 
no www.drjv.com.br. Tel.: (35) 3422-7012 e 9 9866-4762 
(Ligações/WhatsApp). Facebook.com/DrJailson Vieira.

Dr. Jailson
Vieira * 

Hoje nosso parabéns vai para o querido paciente 
João Antônio de Oliveira Martins! 14 kg perdi-
dos! Ainda estamos no início, mas no caminho 
certo! Mais um caso de sucesso da nossa equipe! 
Anime-se, agende sua consulta e venha alcançar 
seus objetivos com nossa equipe! “Toda conquis-
ta começa com a decisão de tentar.”

Hoje nosso parabéns vai para a querida paciente 
Aline Cury Ward! 10 kg perdidos! Ainda estamos 
no início, mas no caminho certo! Mais um caso 
de sucesso da nossa equipe! Anime-se, agende 
sua consulta e venha alcançar seus objetivos 
com nossa equipe! “A motivação é uma decisão, 
depende de si mesmo”.

Dr. Luiz 
Filipe

Amaral

Origem, função e 
dever dos serviços 

notarias e de registro

A origem da propriedade imóvel no Brasil 
remonta a 22 de abril de 1500, embora sua 
formalização só se tenha dado posterior-
mente pela Lei 601/1850, regulamentada 
pelo decreto 1308/54: todos os possuidores 
de terras eram obrigados a registrar seus 
bens pelo regulamento fixado pelo Minis-

tro e Secretário de Estado dos Negócios 
do Império. Esses registros por sua vez não 
conferiam direito real aos possuidores, mas 
eram instrumentos probatórios de posse 
dos imóveis. Na atualidade os imóveis são 
registrados no Cartório de Registro de Imó-
veis por força da Lei 6015/73. As principais 
funções e princípios dos serviços notariais 
e de registro são dar autenticidade, pu-
blicidade, segurança e eficácia aos atos 
jurídicos. A publicidade significa assegurar 
a qualquer interessado todas informações 
sobre um determinado bem, ou seja, o 
nome do proprietário, metragem, origem, 
descrição e disponibilidade; a autenticida-
de é a presunção relativa de que o docu-
mento seja verdadeiro; a segurança jurídica 
coloca as questões sob a tutela do Estado, 
garantindo o seu cumprimento por todas 
as partes envolvidas; a eficácia jurídica diz 
que todo ato praticado por um notário ou 
registrador é apto a produzir efeito. Em 
resumo, os oficiais de cartório são agen-
tes da verdade, têm o dever de conferir, 
garantir, dar autenticidade, aconselhar as 
partes de maneira imparcial, confeccionar 
documentos com presunção de legalidade 
e também prestar informação.

Luiz Filipe Requejo do Amaral - OAB/183.827 - e-m ail: luizfilipe@advocaciaamaral.com.br
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Conheça o showroom da MAX LIMP PA
Um sonho de consumo: equipamentos, acessórios e produtos modernos que oferecem 

mais segurança, praticidade e eficiência na limpeza doméstica ou empresarial!

Santoro Ferreira
(proprietário)

Dez anos construindo 
uma marca forte, Santo-
ro Ferreira (que pesso-
almente está na área de 
limpeza há 23 anos) e sua 
esposa Adriana Ferrei-
ra, são proprietários da 
MAX LIMP PA e são reco-
nhecidos pela qualidade 
dos serviços de Limpeza 
e Higienização Geral em 
empresas, pós obras e loca-
ções de equipamentos.
Agora, eles inovam o mer-
cado criando um braço 
comercial da MAX LIMP 
PA, investindo em um 
showroom localizado na 
área central de Pouso 
Alegre, para a venda de 
equipamentos, acessó-
rios e produtos para lim-
peza profissional (veja 
alguns equipamentos 
TOP de vendas nesta pá-
gina). Para quem valoriza 
uma limpeza bem feita, o 
showroom da MAX LIMP 
PA é uma espécie de par-
que de diversões para 
donas de casa ou pessoas 
que queiram de fato fa-
zer mais gastando menos 
tempo, ou seja, entrar na 
era da profissionalização 
da limpeza doméstica, a 
exemplo do que ocorre 
em países de primeiro 
mundo. Além disto, eles 
oferecem outros servi-
ços exclusivos, como por 
exemplo:
*** Lavagem externa e 
Higienização interna de 
veículos a vapor (seu carro 
fica irreconhecível. Obs.: so-
mente feita no showroom 
da marca).
*** Higienização e Limpe-
zas a seco (sofás e estofa-
dos, cortinas, etc)
*** Descontaminação 
ecológica com ozônio. Por 
exemplo, seu cão urina no 
seu sofá ou você fuma e 
deseja tirar o cheiro de 
seu carro, o aparelho sim-
plesmente elimina estes 
tipos de odores.
Vale a pena conhecer o 
showroom da MAX LIMP 
PA que fica na Avenida 
Perimetral 1980 em Pou-
so Alegre (entre o Bretas e 
a rotatória do São Geral-
do, Tel.: (35) 9 8818 8466).
www.maxlimppa.com.br
Face: Max Limp PA
 
Fotos e texto: Italo 
Barcellos e Luiza Dias

1 - Vaporeto: sofisticado equi-
pamento a vapor portátil para 
passar roupa, limpar estofados, 
cortinas, entre outras utilidades.

2 - Limpador portátil de vidros 
profissional da Karcher.

3 - Sofisticado Spray Mop Profis-
sional, com cabo ejetor, reserva-
tório e um refil.

4 - Além de equipamentos a MAX 
LIMP PA possui tudo em acessó-
rios para limpeza profissional.

1 32

4

Carrinho funcional completo que está em promoção 
na Max Limp (peças também são vendidas a parte) 

Sonho de consumo 
dos empresários: 

Auto Lavadora à Bateria!
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

Dia das Mães
Quero desejar a todas as mães um Feliz Dia 
das Mães, que ocorrerá neste domingo.

III Desfile das Rosas
Lencinho com carinho Pouso Alegre-MG 
realiza seu III Desfile das Rosas, no dia 25 
de maio, às 18:30 horas, na Casa de São 
Rafael, localizada na Av. Cel. Alfredo Custó-
dio de Paulo, 1045, no Bairro Medicina em 

Pouso Alegre. Toda a verba arrecadada com 
ingressos será destinada a projetos sociais. 
O ingresso custará apenas 5 Reais. Haverá 
a abertura com a Allan Dance Academia 
de Dança, a apresentação do DJ Kannedy 
e encerramento com a dupla Flávio & Lu-
ciano. Parceria com a Casa de São Rafael, 
patrocínio FDSM (Faculdade de Direito 
do Sul de Minas) e Oncominas. Apoio: 
Rivalidade Pura, Thais Modas, Moda 
& Cia, O Boticário, Donna Chic, Núcleo 
Setorial Vestuário - ACIPA, Colorgraf, 
Natura, Feito a Mão By Cinthia, Edinéia 
Guimarães Fotografia, Rahra Semijoias, 
Lageli Lingerie e Artmanha Infantil.

Hoje tem vacinação
contra a gripe

Hoje, dia 12/5, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Pouso Alegre, através das 
Unidades Básicas de Saúde, Policlínica e Es-
tratégia de Saúde da Família (ESF), promove 
o DIA D de Vacinação contra a Gripe, do 
período das 8 às 17 horas. A previsão é de  
imunizar cerca de 20 mil pessoas, entre 
crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 
mais de 60 anos, gestantes, mulheres no 
pós-parto, profissionais da saúde e porta-
dores de doenças crônicas.
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Em um espiral de ascensão a TOTVS Sul de 
Minas, empresa líder na comercialização e 
manutenção de softwares de gestão empre-
sarial na região, foi adquirida pela TOTVS 
Serra do Mar, de propriedade dos empre-
sários paulistas: Wilson de Godoy, Arman-
do Tessaroli, Cícero Pregnolato e Sidney 
Flores. A aquisição foi anunciada nesta se-
mana em um evento realizado no Marques 
Plaza Hotel, para cerca de 30 funcionários da 
TOTVS Sul de Minas, que a partir de agora 
se unirão com outros 120 funcionários da 
TOTVS Serra do Mar. No mesmo dia pela 
manhã, três dos novos diretores, juntamente 
com o agora ex-proprietário da TOTVS Sul 
de Minas, Ricardo Zaniboni, nos concede-
ram uma entrevista exclusiva para comunicar 
detalhes desta operação e as perspectivas de 
trabalho para a região. Conforme Wilson de 
Godoy, CEO (Chief Executive Officer) da TOT-

Empresa de software de 
gestão é mais líder do que 

nunca no Sul de Minas

VS Serra do Mar/Sul de Minas e que já teve a 
experiência notável como diretor técnico e 
vice-presidente comercial da TOTVS Matriz, 
o motivo pelo qual decidiram investir nesta 
aquisição, “se deu por alguns pontos. O ponto 
número um é o profundo conhecimento que 
temos do negócio, eu desde 1991, o Cícero e 
o Sidney desde 98 e o Armando desde 2000. 
Outro motivo é que, cada vez mais, os negócios 
precisam de musculatura para sobreviverem e 
nós procuramos a sinergia das duas unidades, 
com a missão de fazer com que um mais um, 
dê mais do que dois. Outro ponto é que gosta-
mos de empreender e incentivar  nossos cola-
boradores a serem também empreendedores 
dentro do seu círculo, que tenham a cabeça do 
dono e, finalmente, entendemos que a região 
do Sul de Minas está se desenvolvendo acima 
da média do País”. A TOTVS Serra do Mar é 
reconhecida pelas unidades que compõem 

a TOTVS e a própria matriz, pela sua exce-
lência técnica e comercial, o que justifica as 
expectativas positivas dos atuais clientes e 
maior percepção de segurança de um bom 
negócio, para os futuros clientes do TOTVS 
no Sul de Minas. “Em perspectiva futura, meu 
braço não conseguiria atender as demandas 
frequentes dos clientes na região, no entanto, 
visitando os clientes para apresentá-los, estou 
percebendo e fico feliz, porque há uma tranqui-
lidade decorrente do lastro que a nova TOTVS 
Sul de Minas terá com este novo time”, declara 
Ricardo Zaniboni (ex-proprietário da unida-
de). Para Cícero Pregnolato, Diretor de Ope-
rações da TOTVS Serra do Mar, “faz parte do 
nosso DNA buscarmos a excelência técnica e 
estar perto dos clientes; esta proximidade física 
é absolutamente importante, pois traz tranqui-
lidade e segurança para eles”. E o background 
de um total agora de 150 funcionários será 

fundamental para o sucesso do trabalho de 
Armando Tessaroli, Diretor Administrativo/
Financeiro da Serra do Mar e novo Diretor de 
Operações da unidade Sul de Minas, que fina-
liza dizendo: “queremos dar sequência ao ex-
celente trabalho realizado pelo Ricardo e sua 
esposa Vanessa Zaniboni, e temos agora mais 
gente boa para ajudar a dar continuidade a 
uma operação que está voando”. 

Informações: Tel.: (35) 3423 9999; Facebook.
com/totvs.suldeminas ou pelo site da uni-
dade: www.totvs.com/sm

Veja no sociais a cobertura do evento de 
apresentação dos novos diretores. Curta: Fa-
cebook.com/DiasNews e receba em breve 
entrevistas em vídeo realizadas no evento.

TOTVS Sul de Minas 
com força máxima

Wilson de Godoy
CEO (Chief Executive Offi-

cer) da TOTVS Serra do Mar 
e TOTVS Sul de Minas

Cícero Pregnolato
Diretor de Operações da 

TOTVS Serra do Mar

Armando Tessaroli
Novo Diretor de Operações  

da TOTVS Sul de Minas
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Luiza 
Dias

TOTVS Sul de Minas
voando ainda 

mais alto!

Os clientes da TOTVS Sul de 
Minas e as empresas da região 
que ainda não são clientes desta 
multinacional brasileira de sof-
twares de gestão, tem muito o 
que comemorar. Afinal, a empre-
sa que já era líder no segmento 
no Sul de Minas, ganhou mais 
lastro para atender sua clientela 
e expandir sua operação com 
muito mais musculatura. Em um 
evento realizado no Marques 
Plaza Hotel, esta semana, foram 
apresentados para a equipe lo-
cal os novos proprietários: Wil-
son, Armando e Cícero, com a 
ausência justificada de Sidney 
Flores (saiba mais na matéria de 
capa desta edição, página 5). Na 
ocasião houve o discurso de des-
pedida do querido Ricardo Za-
niboni, que há 20 anos edificou 
um nome de respeito da TOTVS 
na região. Desejo ao Ricardo 
muita prosperidade em sua nova 
empreitada e para a nova dire-
toria, saibam que há 20 anos so-
mos parceiros da TOTVS e temos 
em nossa genética empresarial o 
jeito TOTVERS de ser: com muita 
coragem, pró-atividade e “faca 
nos dentes”.

Facebook.com/Diasnews

Wilson de Godoy
CEO (Chief Executive 

Officer) da TOTVS Serra 
do Mar e TOTVS Sul 

de Minas, apresentou 
a nova diretoria e o 

foco de trabalho para a 
unidade local a partir de 

agora. Para quem não 
conhece, Wilson é uma 
espécie de “mito” dentro 
da TOTVS, isto porque 
desde 1991 contribui 

significativamente  para 
o  desenvolvimento da 
corporação como um 

todo, onde já ocupou a 
posição de diretor téc-
nico de Vice Presidente 

Comercial.

Equipe de TOTVERS
da unidade do Sul de Minas

juntamente com a nova
diretoria e Ricardo Zaniboni

Entrevistas
em Vídeo

* Curta nossa fanpage no 
Facebook.com/DiasNews

e em breve seja comunica-
do sobre a postagem

das entrevistas ao lado!

Extras em
Redes Sociais

O querido Ricardo Zaniboni (agora ex-proprietário da TOTVS Sul de Minas), meu esposo Italo 
Barcellos e esta colunista, juntamente com os novos proprietários Armando, Wilson e Cícero



Ricardo Zaniboni,
ex-proprietário que fez 
seu discurso emocio-
nante de despedida

Cícero Pregnolato,
que é o Diretor de 

Operações da TOTVS 
Serra do Mar

Armando Tessaroli, 
o novo Diretor de 

Operações  da TOTVS 
Sul de Minas



12/05/201808 Edição 366 Jornal Dias NewsEleições 2018

Pouso Alegre é uma grande cidade polo, tem 
uma economia pujante, um atual governo 
municipal muito competente que está fazen-
do as obras que a cidade precisa e acredita-
mos que poderia ser ainda mais desenvolvi-
da, se tivéssemos representantes na esfera 
estadual. 
Temos hoje um representante na esfera fede-
ral da região que muito tem ajudado nossa ci-
dade, principalmente, na área da saúde. Mas 
na esfera estadual, quem de fato nos repre-
senta? Vale a pena refletirmos! 
Dessa forma, consultamos formadores de 
opinião da área política e descobrimos que 
Pouso Alegre, em todas as eleições estaduais, 
sempre fica no prejuízo. E por que isto acon-
tece? É preciso entender que para um candi-
dato a deputado estadual ter reais chances de 

Deputado Estadual, é necessário!

se eleger, precisa ter 
em torno de 40 a 50 
mil votos. E para isto 
não basta apenas pe-
dir voto, é imprescin-
dível que o candidato 
tenha credibilidade e 
serviços prestados à 
comunidade.
Nosso sistema elei-
toral é proporcional 
(que é antiquado e re-
quer uma reforma po-
lítica urgente), ou seja, 
quando você vota em 
um candidato, você 
também está votando 
no partido/coligação 

a qual ele faz parte.  
Percebendo como fun-
ciona este sistema, os 
partidos políticos, no 
primeiro momento, in-
centivam, a candidatura 
de um exército de can-
didatos nanicos (que 
conquistam poucos vo-
tos, apenas de familia-
res e amigos). 
Observando esta ciran-
da, surgiram nos últi-
mos tempos, os candi-
dato de aluguel. Gente 
muito esperta que age 
em proveito próprio, 
sendo que na maioria 

Entenda  porque Pouso Alegre há muito tempo não tem representante na Assembleia de Minas Gerais

Os “donos de Partidos” incentivam um exército
de pessoas a sairem candidatos pois sabem 
que eles não tem chances de serem eleitos.

No entanto, todos os votos �cam na legenda.

Situação 1 Situação 2
O que mais lesa a sociedade

“Donos” de 
Partido

Candidatos
“Nanicos”

Sob a bandeira da “democracia”

Candidato 
de Aluguel

A atividade de Candidato de 
Aluguel virou meio de vida!
  Ele pede voto e �nge que 
acredita que pode ganhar, 

pois sabe que a função 
dele é captar voto 

para o partido.

“Donos” de 
Partido ou

candidato sem 
identidade

com a região

das vezes são ex-políticos ou pessoas popu-
lares localmente (aqueles que sempre são 
candidatos, mas que nunca se elegem). Esses 
candidatos de aluguel sempre prejudicam a 
comunidade, pois na verdade sabem que não 
têm condições reais de serem eleitos (pelas 
razões que descrevemos anteriormente), mas 
que fazem isto, na maioria das vezes, por vai-
dade ou simplesmente para prejudicar quem 
de fato tem condições de se eleger, lesando 
profundamente a sociedade onde vivem. Vo-
tar em branco; votar em candidato que não 
tem ligação com a cidade e votar em can-
didato de aluguel, são as principais razões 
pelo qual nossa cidade, há muito tempo, não 
tem deputado estadual.

Texto/Infografia: Italo Barcellos e Luiza Dias

Candidatos de aluguel, 
sempre prejudicam a 
comunidade, pois na 

verdade sabem que não têm 
condições reais de serem 
eleitos (pelas razões que 

descrevemos anteriormente), 
mas que fazem isto, na 
maioria das vezes, por 

vaidade ou simplesmente 
para prejudicar quem de fato 

tem condições de se eleger, 
lesando profundamente a 

sociedade onde vivem.
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Aconteceu em abril 
deste ano a maior 
feira de iluminação 
da América Latina, 
a Expolux. Sempre 
atento, o empresário 
Marcelo Carvalhaes 
juntamente com 
sua filha Aline 
Carvalhaes 
participaram da 
feira buscando as 
últimas novidades 
e tendências do 
setor. Filtrando o que 
há de melhor para 
reabastecer seus 
estoques e atender 
com qualidade 
diferenciada em 
Pouso Alegre e região. 

Carvalhaes
Iluminação
Decorativa
na Expolux

Marcelo Carvalhaes

Aline Carvalhaes

Alta gastronomia no 
Restaurante Lugano  

do Marques Plaza

Antonela ladeada pelo casal de amigos Alexssandro (Kit da Prática Fornos) e Natália. O Kit é a Natália são muito 
queridos, testemunhei a imagem muito bonita do Kit visitando a cozinha para cumprimentar os antigos colegas, 

isto mesmo, para quem não sabe, ele como eu, tivemos uma passagem de muito aprendizado no Marques Plaza.

Estive no Lugano e encontrei o querido casal Dra. Alessandra e Dr. Munir Jacob (renomados pediatra e psiquiatra 
de Pouso Alegre) desfrutando de um delicioso vinho italiano e o saboroso Bacalhau do restaurante. O Lugano é o 

point de executivos, casais e famílias que prezam pela alta gastronomia e ambiente tranquilo e requintado.

BY Luiza Dias
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Brindes!
By Luiza Dias

1 - Muitos brindes dia 9/6 para a em-
presária Lílian Souto Maia da Sorri-
sus, que na foto está com seu esposo 
e sócio Fernando Maia.
2 - A empresária Giceli Pires faz ni-
ver dia 18/5. Na foto ela, seu esposo 
Maykel e seus lindos filhos.
3 - Dia 8/6 é aniversário do sempre pre-
sente, o deputado federal Bilac Pinto.
4 - Hamilton Magalhães faz mais um 
ano de vida dia 10/6.
5 - Brindes dia 8/6 para Marcelo Car-
valhaes (da Carvalhaes Iluminação).
6 - Celinho brinda niver dia 11/6.  
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7 - Marquinhos Dias da ACIPA e Hotel 
Dias, aniversaria dia 5/6.
8 - Santoro da Max Limp PA aniversa-
ria dia 1/6.
9 - Sempre achei linda esta foto do face 
da Viviane Marchetti da CVC Viagens 
do Hiper Baronesa, onde está ela e 
sua filhota Maria Luiza (Malu) que co-
memora niver dia 2/6.
10 - Juan (filho da Neide e do Gera da 
Óticas Diniz) aniversaria dia 15/6, na 
foto ele está na Itália com seu querido 
mano.
11 - Minha querida amiga Luciene (Lu 

Divino no Face) faz aniversário dia 29/5. 
12 - Josiani e o Toninho do Alvorada, 
que aniversaria dia 13/6.
13 - Dr. Luiz Delfino do escritório 
Amaral Advogados Associados, brin-
da niver dia 2/6.
14 - Brindes dia 31/5 para o chef Ju-
nior Pires (Restaurante Dona Dirce), 
que na foto está ao lado de Lais, sua 
querida e dinâmica esposa.
15 - Muita felicidade para a colunável 
Karina do Showp´s que aniversaria dia 
13/6. Na foto ao lado com seu querido 
sobrinho.

Muitos
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