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Leia na página 5

João Amaral,
proprietário

da Eurográfica

Leia na página 3

Eurográfica
Um novo

conceito
em gráfica

Pra você um Novo Espaço da Loja 
Serras do Sul Colchões e Enxovais!

Noite de 
Gala 

Formaturas 
e Eventos

Grã Buffet 
Pallatar

Leia na página 8

Empresa de Aluguel 
de Roupas, Buffet 
em um só lugar.

A empresária Ana Maria (sócia proprietária)
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza Dias
(Mãe) *

Final de Ano 
Quero aproveitar este espaço que 
normalmente é usado para escre-
ver sobre temas relacionados a 
área do Direito, para pedir licença 
e fazer um convite a uma reflexão 
do ano sobre o que fizemos e 
deixamos de fazer, pois a época 
de Natal nos remete a tal.

Kleber Dantas Junior, oab/mg 55818, e-mail kleber.jr@kleberdantas.adv

Pensamento 
de Feliz Natal! 

“Na VIDA aprendemos tantas 
coisas boas, a exemplo das Trin-
dades: Mente, Corpo e Espírito; ou 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo...  
E também sobre os Ciclos. Por 
exemplo, na natureza, as marés 
vem e vão, os astros giram e vol-
tam para o mesmo ponto, uma 
sincronia perfeita orquestrada 
por DEUS, que nos revela ensina-

mentos Divinos através de ciclos. 
Ciclos que nos dão a esperança 
de corrigir nossos erros, ou nos 
alertam, sobre a reação daqueles 
que são feridos em sua Trindade. 
Por isto, esta época é o momento 
de elevarmos nosso pensamento 
em busca do Poder da Ação, que é 
DEUS. Porque há algo de sábios nos 
ciclos, que seja pelo amor ou pela 
dor,  eles forjam nosso caráter e nos 
tornam humanos melhores do que 
fomos há pouco. E as Trindades? 
São os pilares que sustentam nos-
sa ALMA, principalmente quando 
procuramos a origem de todo o 
nosso sofrimento e nos deparamos 
com um espelho d’água refletindo 
nossa própria imagem. Em 2019 
cuide bem da sua Trindade (seu 
corpo, mente e seu espírito), o 
bem estar dela não tem preço e 
acredite: não há nada, nem mesmo 
um fio de cabelo, que separe um 
homem de sua AÇÃO”.
Esta mensagem serve para mim, 
para você, para todos nós!

Direito
em 
Foco

Dr. Kleber
Dantas *

Tivemos a oportunidade de esco-
lher o novo Presidente da Repúbli-
ca e outros políticos, para os mais 
diversos cargos. Um novo ciclo se 
inicia e novos tempos se abrem na 
esperança de um futuro melhor.
O que fazemos reflete na socieda-
de e consequentemente nas nos-
sas decisões. Devemos procurar 
sempre o justo, o respeito e a ética.
Seguramente erramos em algu-
mas decisões e acertamos em 
várias outras. Fizemos coisas boas 
e coisas não tão boas.
Portanto, que em 2019 possamos 
acertar muito mais nas nossas de-
cisões fazendo sempre o melhor 
no âmbito pessoal e coletivo, sem 
ferir e passar por cima do próximo.
Que Deus nos abençoe e nos ilu-
mine sempre.
Um Feliz Natal com muita paz no 
coração e um Ano Novo repleto 
de prosperidade e sucesso. E que 
venha 2019! Boas Festas!
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Novo Espaço da Loja Serras 
do Sul Colchões e Enxovais 

No dia 1° de dezembro a 
Loja Serras do Sul iniciou 
suas atividades comerciais 
em um Novo Espaço na 
Avenida Porfírio Ribeiro 
de Andrade 310 na presen-
ça de clientes, fornecedo-
res e colaboradores.
Com uma moderna estru-
tura arquitetônica o Novo 
Espaço oferece enxovais 
das marcas mais conceitu-
adas: Buddemeyer Luxus, 
Scavone, Marken fassi, 
Kacyumara, Karsten, entre 
outras. Tem amplo setor 
de colchões da Colchoaria 
Herval e uma grande linha 
de Travesseiros com mais 
de 30 modelos.
Ainda mais, o Novo Es-
paço Serras do Sul conta 
com uma perfumaria de 
ambientes completa e di-
versas opções de kits para 
presentear neste Natal. O 
exclusivo setor de Deco-
rações está deslumbrante; 
tem propostas até de 
Jardins para interiores com 
lindas réplicas de vegeta-
ção e quadros que compo-
rão seu lar perfeitamente. 
Também como novidade, 
agora o Novo Espaço tem 
Móveis para o seu quarto, 
produzidos na Serra 
Gaúcha - Móveis Masotti. 
Para completar A DECOR 
da sua casa, foi montada 
uma Tapeçaria com grande 
variedade de tapetes para 
todos os ambientes.
Com essa proposta o Novo 
Espaço Serras do Sul 
traz a facilidade que você 
precisa e merece para fazer 
de seus ambientes simples-
mente únicos.
A equipe Serras do Sul 
está muito feliz e prepa-
rada para te receber de 
segunda a sexta-feira das 9 
às 18 horas e aos sábados 
você será muito bem vindo 
das 9 às 16 horas.
Novo Espaço Serras do 
Sul Colchões e Enxovais, 
a diferença entre morar e 
viver.

Fotos: Renata Pereira



15/12/201804 Edição 379 Jornal Dias NewsInformativo



15/12/2018 05Edição 379Jornal Dias News Reportagem de CAPA

Pouso Alegre se tornou nos últimos 
dois anos a “Capital dos Bons Negó-
cios“ e esta conquista vem incentivan-
do empresários locais a investirem cada 
vez mais na cidade. Exemplo claro disto, 
foi o surgimento da Eurográfica, que 
traz um novo conceito em gráfica para a 
Região. A empresa é de propriedade do 
empresário João Amaral, que é forma-
do em administração pela FAI e que em 
quatro décadas adquiriu experiência 
em vários ramos empresariais, princi-
palmente nos últimos 20 anos, através 
da Amaral Motos em Pouso Alegre, co-
mércio e oficina do ramo de motocicle-
tas, que ele e sua esposa ainda tocam. 
Isso contribuiu muito para o espírito 
inovador da Eurográfica, que reúne 
em um só lugar todos os principais 
equipamentos de última geração da 
indústria gráfica, como uma impressora 
4 cores e um CTP próprio (equipamento 
que dispensa os antiquados fotolitos e 
traz muito mais qualidade a impressão 
dos clientes), toda esta infraestrutura 
possibilita a empresa imprimir uma 
grande variedade de produtos gráficos, 
sem terceirizar os principais serviços de 
impressão e acabamento, gerando mais 
rapidez nas entregas.
A Eurográfica ainda conta com mão de 
obra especializada e muito qualificada, 
faz uso das melhores matérias primas, o 
que possibilitam impressões perfeitas, 
além disso, possui um dos melhores 
atendimentos do mercado. O resultado 
não poderia ser outro, em pouco tem-
po, a gráfica conquistou uma carteira 
de clientes fidelizados, que valorizam 
qualidade, tornando-a referência no 
setor e um parceiro ideal e confiável 
na hora de imprimir material gráfico 
de primeira linha, tais como:
- Rótulos, Embalagens e Encarte 
para produtos.
- Catálogos e Manuais.
- Revistas e Livros.
- Folders e Panfletos.
- Papelaria para área comercial 
das empresas, como: envelopes, 
pastas com facas especiais, car-
tões, papel timbrado, além de pa-
pelaria específica para o setor da 
saúde, como laudos e receituários.
Outra inovação que a Eurográfica 
traz para o mercado, é que se o cliente 
necessitar, ele leva sua ideia, que a área 
de criação da gráfica faz a arte para ser 
impressa. A empresa está localizada em 
Pouso Alegre-MG, na saída para Borda 
da Mata-MG, telefones: (35) 3647-
1424, (35) 3022-2232 ou WhatsApp: 
(35) 9 9871-8765. e-mail: comercial@
eurográfica.com.br ou eurografica@
eurografica.com.br

Fotos/Texto: 
Italo Barcellos e Luiza Dias

Qualidade, Compromisso e Excelência no Atendimento

Equipe da Eurográfica

Eurográfica:

João Amaral
em frente a 

impressora 4 cores 
da Eurográfica

Sede da Eurográfica



Luiza 
Dias

Facebook.com/Diasnews

Feliz Natal
Desejo que a Fé e a Esperan-
ça das Luzes deste Natal, 
iluminem todos os leitores 
do Jornal Dias News, nesta 
época de reflexão.

Revista do TOP 2018
Estou na expectativa e muito 
feliz! Logo distribuiremos a 
linda Revista do TOP 2018, 
impressa pela Eurográfica.

Merece Aplausos!
Em notícia de última hora, 
esta semana, foi anunciado 
pelo prefeito a assinatura 
do contrato da nova empre-
sa de prestação de serviços 
de transporte coletivo   de 
Pouso Alegre. Parabenizo o 
prefeito Rafael Simões, que 
há quase dois anos lutou 
para que este pedido da po-
pulação feito nas Eleições de 
2016 ocorresse. Em uma live 
no Facebook vi o prefeito fa-
lando que estará atento para 
exigir que a nova empresa, 
cumpra as exigências pre-
vistas em contrato. Nós tam-
bém estaremos atentos!

Brindes dia 27/12 para o querido Dr. Luciano Moreira (Clínica Espaço Ativo). 
Na foto ele e sua esposa Dra. Carol Bizarria e a bela filha do casal, Ana Helena

Este ano fui com 
meu esposo, o 

Italo, participar da 
Parada Natalina da 

ACIPA (presidida pelo 
Filipe Vargas) e da 
cerimônia oficial de 

abertura do Natal de 
Pouso Alegre pelo 

prefeito Rafael Simões 
(com ação direta e 

empenho, que fiquei 
sabendo, da Ana Si-

mões, primeira-dama 
do município).

Sinceramente, não 
lembro de ter pre-
senciado um Natal 
tão belo e cheio de 
atrações em Pouso 

Alegre. Até moradores 
de outras cidades da 
Região estão vindo, 
especialmente para 

testemunhar a beleza 
da decoração dos 
principais pontos 

iluminados, da Casa 
do Papai Noel  e 
Presépios, entre 

outras atrações. Como 
eu fiz, convido você a 
registrar uma foto em 
frente de algum tema 

natalino de Pouso 
Alegre e postar nas re-
des sociais. Dá muito 
orgulho de ver nossa 

cidade tão bela!

Gostaria de parabenizar 
o espírito comunitário e 
participativo do Grupo 
Celinho na cidade. Por 

exemplo, na Parada 
Natalina Promovida 

anualmente pela ACIPA o 
desfile sempre tem o brilho 

da animação e alegoria 
do Grupo. Destaque este 

ano para o trabalho da pu-
blicitária Lidiane, sempre 
supervisionada de perto 
pelo atento empresário 

Silvio dos Reis, que é res-
ponsável pela manutenção 

de imagem e da marca 
forte que o Grupo Celinho 

representa na Região.

Sabrina Lemos 
(Clube da Casa 

e esposa do 
Filipe Vargas, 
presidente da 

ACIPA), Renata 
Joia (esposa do 
Deputado Eleito 
Dr. Paulo) e esta 

colunista na 
Parada Natalina 

da ACIPA e aber-
tura oficial do 

Natal de Pouso 
Alegre, que está 

lindo e todo 
iluminado.

Parabéns a ACI-
PA e ao prefeito 
Rafael Simões.

Breno, sua mãe Maria Amália (minha querida amiga de faculdade, com quem 
me formei em psicologia em Alfenas), esta colunista, dona Amália e Maria Alice.



1 2

Legendas
 
1 - O renomado gastroenterologista, 
Dr. Luiz Roberto do Nascimento 
(Gastroclinic Nascimento) e sua 
esposa Lucete Nascimento. Para-
béns para ela que brinda mais um 
niver dia 18/12 e que na foto está 
bela como sempre, na sua volta ao 
evento TOP.

2 - Brindes dia 25/12 para a compe-
tente secretária executiva da Ma-
gsul, a querida Lucília. Na foto ela 
está ao lado do sábio Dr. Luiz Felipe 
Kallás e do carismático Dr. Flávio 
Junqueira (sócios proprietários da 
Magsul).

3 - Tácio e Alessandra Prado (pro-
prietários da Jadlog de Pouso Ale-
gre). Brinde para ela dia 26/12, que 
completa mais um ano de vida! A 
Jadlog é concorrente dos Correios e 
o Dias News é cliente da Jad Log, há 
anos e com muita satisfação!

4 - Dayjane e Edmundo da Destak 
Foto e Vídeo. Brindes para ele que 
é um querido amigo e está de niver 
dia 17/12.

5 - Brindes para Edmundo Olavo do 
Cartório que aniversaria dia 30/12. 
Ele sempre é muito participativo 
nos interesses de Pouso Alegre, uma 
pessoa que acredito que realmente 
sempre quer o bem da cidade, ge-
neroso, sempre apoia aqueles que 
levantam esta mesma bandeira.

6 - A linda Gabriele que está na foto 
ao lado seu papai, o Welington da 
Dalmóbile, aniversaria dia 29/12. 
A mãe dela, a Silvana Araújo, me 
falou que ela passou em Medicina. 
Parabéns Gabi!

7 - Nesta coluna sempre brilham os 
famosos da família Amaral de Pouso 
Alegre. Desta vez destaco o querido 
Milton Amaral do Buffet Bela Vista, 
que aniversaria dia 21/12.

8 - Brindes dia 26/12 para a querida 
Lígia Desenze.

3 4

5 6 7 8
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A Noite de Gala Formaturas 
e Eventos Grã Buffet Pallatar 
é uma empresa completa, 
consolidada e estruturada para 
promover momentos felizes 
e de realização de sonhos! 
Os proprietários Ana Maria 
Ferreira Santos e Manoel 
Ferreira dos Santos, profis-
sionais altamente renomados, 
alcançaram ao longo dos anos 
a excelência para tornar ines-
quecível o seu evento. 
A Noite de Gala Noivas, tra-
balha com pacotes completos, 
indo de encontro com as 
necessidades de seus clientes, 
com assessoria em fotos e 
filmagens, decoração e cerimo-
nial. Além disso, possui a linha 
diversificada com trajes para os 
noivos, madrinhas, padrinhos, 
pajens, acessórios e vestidos 
de festas com peças finas e de 
impecável acabamento. 
A Noite de Gala, realizou 
recentemente, um alto inves-
timento na linha feminina, 
ampliando ainda mais a sua 
coleção e realizando assim, o 
sonho de toda noiva a ter um 
casamento completo e perso-
nalizado.
A Noite de Gala Formaturas 
está presente nas mais reno-
madas faculdades e universi-
dades da região, com aluguéis 
de trajes para formaturas, 
smoking becas, capelos e 
canudos. Sua missão é tornar 
cada momento único e espe-
cial, oferecendo variedade, 
qualidade e excelência no 
atendimento.
A Noite de Gala Locação, com 
intuito de valorizar o tempo 
de seus clientes para que estes 
possam desfrutar intensamen-
te de seus momentos espe-
ciais, oferece também, locação 
de utensílios para festas, como: 
mesas, cadeiras, talheres, toa-
lhas e mesas de ferro. 
A Noite de Gala Formaturas 
e Eventos Grã Buffet Pallatar, 
vem crescendo e se desen-
volvendo cada vez mais, para 
atender o público de festas.

“A você, cabe sonhar e a 
nós, transformar o seu 
sonho em realidade.”                                                                 
Ana Maria Ferreira Santos

Noite de Gala 
Formaturas e Eventos

Grã Buffet 
Pallatar

Atendimento 
com hora 
marcada. 

Travessa Milton 
Alexandre 
Alves, 140 

- Bairro São 
Geraldo - 

Pouso Alegre 
- MG

Telefones: (35) 
9 9847-2183 / 

(35) 3421-4669 
- Facebook: 

Noite de Gala 
Grã Buffet

Fotos e Texto: Renanta Pereira

Ana Maria,
sócia-proprietária
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O Natal de Pouso Alegre 2018 é sem dúvidas, o Natal mais belo da sua história
Pouso Alegre está vivendo um iluminado 
clima Natalino! Com a união da ACIPA (pre-
sidida pelo empresário Filipe Vargas), que 
montou a Casa do Papai Noel e o Presépio 
na praça Sen. José Bento e o inédito projeto 
de projeção mapeada de vídeos na Catedral 
Metropolitana de Pouso Alegre, juntamente 
com a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 
(administrada pelo prefeito Rafael Simões), 
que iluminou e decorou com luzes de LED, com 
diversos temas natalinos, os principais pontos 
da cidade e, com isto, atrai turistas da Região 
para conhecerem nosso Natal. Dia 30/11 
foi a abertura através da tradicional Parada 
Natalina da Acipa, a chegada do Papai Noel, 
apresentação da banda da Polícia Militar e de 
um coral de 300 alunos das escolas municipais 
de Pouso Alegre.
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Filipe Vargas (Acipa), Pe. Vonilton, Rafael Simões e Ana Simões 

Belo coral de 300 alunos das escolas municipais de Pouso Alegre

A Catedral 
de Pouso 

Alegre, que já 
estava linda 
com luzes 

de LED, ficou 
ainda mais 

bela com as 
projeções de 

imagens!

FUVS apresenta melhorias em três setores 
do Hospital das Clínicas Samuel Libânio

Durante solenidade foram descerradas pla-
cas de revitalização do Laboratório de Aná-
lises Clínicas e ampliação do Pronto Socorro 
e do setor de Oncologia 

O Hospital das Clínicas Samuel Libânio 
(HCSL) viveu um dia de festa com a solenidade 
de revitalização do Laboratório de Análises 
Clínicas e ampliação do Pronto Socorro e setor 
de Oncologia. Autoridades, colaboradores e a 
imprensa local e regional se reuniram no hall 
da Capela na manhã do dia 12 de dezembro, 
onde foram descerradas as placas e foram fei-
tos discursos cheios de gratidão, que exaltaram 
o trabalho humanizado realizado na institui-

ção. “Estamos trabalhando muito para atender 
cada vez melhor nossos pacientes. Agradeço to-
das as pessoas que abraçaram esse trabalho feito 
por uma equipe que atua na revitalização desse 
Hospital e atende milhares de pessoas em Pouso 
Alegre e região. Agradeço a presença de todas as 
autoridades que de uma forma ou de outra vem 
apoiando e auxiliando na transformação da rea-
lidade desse Hospital para melhor”, discursou o 
presidente da Fundação de Ensino Superior 
do Vale do Sapucaí (FUVS), José Walter da 
Mota Matos.

Texto: Ascom Fuvs
Foto: Dias News
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DALMÓBILE realiza evento de encerramento do Novembro Azul Solidário

Na noite de 28 de novembro 
foi realizado na Dalmóbile, 
em parceria com o “Clube 
das Boazinhas”, o evento de 
encerramento do Novembro 
Azul Solidário. A campanha 
que começou no início do mês,  
arrecadou mais de 100 jogos 
de lençois que foram doados 
para o Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio.
O evento, com menu coman-
dado pela personal chef Eliana 
Lopez, contou com a presença 
de vários profissionais e em-
presários de Pouso Alegre. 
Ao final da noite, o sócio-pro-
prietário da loja Dalmóbile 
de Pouso Alegre, Welignton 
Silva e as integrantes do Clube 
das Boazinhas, fizeram a en-
trega dos lençois ao Presiden-
te da FUVS, Dr. José Walter, 
o Vice Presidente Eliezer e 
o Conselheiro Lucas Silveira 
que também representavam 
o Hospital. O Presidente Dr. 
José Walter se manifestou 
com muita alegria e gratidão: 
“Esse evento realizado pela 

Welington Silva e Silvana Araújo

Eliezer (vice-presidente da Fuvs), Dr. José Walter 
(presidente Fuvs) e Lucas Silveira (Conselheiro Fuvs)

Welington ladeado pelo casal Sabrina Lemos (Clube da Casa) 
e Filipe Vargas (Presidente da ACIPA)

Organizadores da campanha

Dalmóbile, juntamente com o 
Clube das Boazinhas, é um gesto 
de solidariedade humana muito 
importante, em um momento 
em que o Hospital Regional 
precisa muito, tendo em vista 
as dificuldades financeiras da 
Fundação. Nessa parceria com 
as Instituições de Pouso Alegre, 
comércio, indústria, empresas 
importantes como a Dalmóbile, 
merecem toda a nossa gratidão 
e respeito, por isso viemos aqui, 
com o Conselho Diretor da FUVS, 
para receber as doações e agra-
decer por essa demonstração e 
esse gesto de solidariedade. Que 
essa atitude da Dalmóbile com 
o Clube das Boazinhas, conta-
gie outras empresas, por que o 
Hospital Regional, realmente 
precisa dessas parcerias e ações 
de solidariedade”.
Dalmóbile e o Clube das Boa-
zinhas agradecem a todos que 
participaram e contribuíram 
com a campanha.

Texto: Renata Pereira. Fotos: 
Dalmóbile e Renata Pereira

Rafael Simões assina contrato com nova empresa de Transporte Coletivo 

A Prefeitura assinou na 
manhã desta terça-feira, 
11 de dezembro/2018, o 
contrato com a empresa 
vencedora do processo 
licitatório para a conces-

são do transporte coletivo 
do município, a Expresso 
Planalto. A partir de agora, 
a Planalto terá prazo máxi-
mo de 6 meses para iniciar 
as operações na cidade, 

mas a expectativa é que 
esteja atuando em 90 dias. 
Para isto, a empresa inicia-
rá o processo de transição 
com a atual prestadora do 
serviço. Como previsto no 

edital, a Planalto operará 
com frota total de 56 ve-
ículos, sendo 41 ônibus 
básicos, 13 mini ônibus, 
2 micro ônibus para 26 li-
nhas. A Expresso Planalto 

Ltda é uma empresa que 
pertence ao Grupo CSC 
de Transportes, fundado 
na cidade de Viçosa (MG) 
em 1963, que hoje está 
presente em mais de 12 

cidades nos estados de 
Minas Gerais, Bahia e Rio 
de Janeiro.

Fotos e Texto: 
Ascom da Prefeitura PA

Rafael Simões juntamente com proprietário da Planalto, Dr. Paulo (Deputado Eleito) e vereadores de PA Rafael Simões assina o tão esperado contrato para a nova concessão do transporte coletivo de Pouso Alegre
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* ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
* PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais)
* PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional

Av. Vicente Simões 780, Jardim Guanabara, Pouso Alegre-MG
orcamento@isominas.com.br ou agendamento@isominas.com.br

(35) 3425-6828 ou (35) 9 8843-8730

TE
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TOTVS SUL DE MINAS inaugura sua nova e moderna sede 

Os novos proprietários da TOT-
VS Sul de Minas, promoveram 
no dia 22 de novembro, um dia 
de imersão TOTVS, abrindo 
as portas de suas novas insta-
lações às empresas de Pouso 
Alegre e Região.
As empresas presentes, pude-
ram, além de conhecer a nova 
casa TOTVS, assistir à palestras 
com especialistas em: Agro-
negócios, Manufatura, Fluig e 
GoodData.
A TOTVS Sul de Minas per-
tence aos empresários paulis-
tas: Wilson de Godoy Júnior, 
Armando Tessaroli, Sydney 
Flores e Cícero Pregnolato. 
Na ocasião, Wilson, Armando, 
Sydney e equipe, receberam 
em sua nova instalação, em-
presários dos mais diversos 
segmentos, que participaram 
das palestras e workshops e 
conheceram o local que con-
ta uma estrutura moderna e 
funcional para atender seus 
clientes de toda a região. Os em-
presários participantes aprovei-
taram para interagir através dos 
workshops, com as soluções de 
gestão oferecidas pela TOTVS, 
que possibilitam tornar mais 
simples e fácil o dia a dia das 
empresas, através de moder-
nos: software de gestão, plata-
formas de produtividade e cola-
boração, hardware e consultoria. 
Nesta oportunidade, a TOTVS 
apresentou seus produtos e 
demonstrou como efetivamen-
te pode ajudar a cada empresa, 
fazendo com que o “amanhã” de 
seus clientes tornem-se mais 
fácil do que o “hoje”. O grande 
objetivo da TOTVS é esse, fazer 
com os clientes tornem-se mais 
digitais, simplificando o mundo 
dos negócios.
A TOTVS Sul de Minas está 
de portas abertas para receber 
você e tornar mais simples a 
vida da sua empresa.

Rua Luiz Junqueira, 119 -  
Bairro Medicina - Pouso Ale-
gre-MG Tel.: (35) 3423-9999 Texto/fotos: Renata Pereira

Os carismáticos sócios
-proprietários: Sydney 

Flores, Wilson de Godoy 
Júnior e Armando 

Tessaroli
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PARA PRODUZIR É PRECISO TER UM CHÃO DE FÁBRICA EFICIENTE

E SUSTENTÁVEL. COM SOFTWARES ESPECIALIZADOS, A TOTVS 

OFERECE SISTEMAS QUE AJUDAM NA GESTÃO DE INDÚSTRIAS, 

TORNANDO ESTOQUES OTIMIZADOS E EVITANDO DESPERDÍCIOS. 

ACESSE O SITE E IMPULSIONE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

COM AS NOSSAS SOLUÇÕES.

      SOLUÇÕES DE GESTÃO
PARA TODOS OS TIPOS DE NEGÓCIO.
Unidade Sul de Minas

(35) 3423-9999 TOTVS.COM


