
R

ANO XVII - N° 385 - 16/03/2019 - Tel.: (35) 3422-8462. Cel.: 9 9105-3035 - e-mail: diasnews@diasnews.com.br - site: www.diasnews.com.br    DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   em Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí 

Leia nas Págs. 10 e 11

Em seu primeiro ano de atuação, a Gestão 
2018/2020 coloca em prática sua visão de 
“servir o associado e não se servir dele”.

A ACIPA mudou 
e para melhor!

Leia na págs. 4 e 5

Eventos em Homenagem 
às Mulheres foi um sucesso!

Prefeito Rafael
Simões ladeado

pela primeira 
dama, Ana Simões, 

e a competente 
Elaine Asbahr,  

Superintendente
de Lazer e Turismo

Leia no Sociais

Rafael e Diretores da ACG 
inauguram fábrica em PA

Fábrica de cápsulas rígidas para medicamentos investiu R$ 350 milhões, 
opera com cerca de 100 empregos, com previsão para chegar a 300.
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Nos meus 82 anos de vida, bem vivida, 
nos últimos 14 anos tenho o prazer de or-
ganizar, anualmente, através da ajuda de 
grandes amigos e familiares a Missa Cam-
pal em homenagem ao Santo Expedito, 
em uma capela que mantenho em um sí-
tio de minha propriedade, localizado na 
Vila Alvorada, no Distrito de São José do 
Pantano, área rural que pertence a cidade 
de Pouso Alegre-MG.
Este ano, a Missa será realizada domingo, 

14 anos da Missa Campal da 
Capela de Santo Expedito

A Missa será realizada dia 14/04 no Distrito de São José do Pantano e novamente será presidida pelo Padre Celso

dia 14/04, às 16 horas, sendo presidida pelo 
querido Padre Celso (que é uma simpatia 
e carisma de ser humano e suas Missas 
sempre são cheias de Verdade e Luz). 
Será a 14ª Edição da Missa, que em mé-
dia reúne anualmente 300 pessoas, entre 
o povo daquela região e devotos da área 
urbana de Pouso Alegre e cidades vizinhas. 
A presença de autoridades de Pouso Alegre 
e Região, também é algo que me deixa mui-
to feliz e fica marcado na memória, a exem-

plo dos meus amigos, Rafael Simões (pre-
feito de Pouso Alegre) e Ana Maria Simões 
(primeira-dama da nossa cidade), que me 
ajudam na montagem da infraestrutura do 
local e têm um carinho muito especial com 
aquela comunidade. 
Além deles, já recebemos a ilustre presen-
ça do Deputado Estadual Dr. Paulo e sua 
esposa Renata Joia, vários secretários de 
governo e renomados vereadores de Pou-
so Alegre. 

Desta forma, convido a você e sua família 
a comparecerem nesta que será uma linda 
Missa, pois estamos batalhando para que 
seja assim. Lembrando que muitos devotos 
fazem caminhada até lá, combinam grupos 
de bicicleta, ou excursões com vãs e ôni-
bus (falar com Terezinha Cobra: (35) 3421-
5731). Qualquer dúvida você pode me con-
tactar em horário comercial, no telefone 
(35) 3423-1460 ou enviar um e-mail para 
diasnews@diasnews.com.br

Maria Luiza Dias da Silva
(benfeitora que organiza a 

Missa Campal da 
Capela de Santo Expedito)

e Padre Celso (que 
presidirá a Missa este ano)
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A nova ACIPA: sólida e com uma 
Diretoria Unida e Participativa

Reportagem de Capa

Tadeu de Oliveira, Ciro Maglioni, André Ribeiro, Gilbert Vieira, Ivan Zacheu, Filipe Vargas (Presidente da ACIPA), Rolando Brandão, 
Omar Furtado, Marco Dias, José Luiz P. Fagundes Júnior, Marcelo Kian, Sérgio Brito, Miguel Faria, Lucas Kersul, Miya Sasaki e Maria Célia Leone
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* Treinamentos em Segurança do Trabalho
* Gestão em Saúde Ocupacional
* Contamos com um módulo que prepara
as informações de Medicina e Segurança
do Trabalho para a transferência ao
Ambiente Nacional do eSocial

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

(35) 3425-6828 ou (35) 9 98843-8755

TE
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:

Com foco em tornar Pouso Alegre a “Capital 
dos Bons Negócios”, a nova diretoria da ACI-
PA (Associação do Comércio e Indústria de 
Pouso Alegre) cravou na cronologia dos seus 
quase 100 anos de história, pilares sólidos e 
perenes que justificam dizer que a Associa-
ção mudou e para melhor.
As ações da sua atual diretoria (Gestão 
2018/2020) corroboram e muito com esta 
afirmação, partindo do princípio também, 
que sempre houve duas Associações: aquela 
que se apresenta para seus associados, 
através de eventos, campanhas e ações diver-
sas e aquela constituída pela realidade de sua 
saúde financeira e eficiência administrativa. 
E foi neste último pilar que a atual diretoria 
se concentrou no seu primeiro ano de atu-
ação, com o lema “servir o associado e não 
se servir dele”. E o CHOQUE DE GESTÃO foi 
inevitável e necessário, com resultados muito 
positivos, que possibilitaram que a ACIPA vi-
rasse o jogo, entrando em 2019 com muito 
mais musculatura para, efetivamente, estar a 
serviço de seus associados e ampliar sua base 
de representação. Essas ações culminaram no 
aumento do número de associados que atu-
almente somam 1600, sendo uma das maio-
res associações do estado de Minas Gerais.
Outra característica marcante é que sua atual 
diretoria possui uma das formações mais 
ecléticas e participativas, unidos no propósi-
to da coletividade e agindo com muita auste-
ridade financeira. 
Como forma de prestar contas do primeiro 
ano de mandato, abaixo os principais tópicos 
nos quais eles focaram seus esforços:
EMPREENDEDORISMO: Firmou parceria 
para inauguração da Sala do Empreendedor, 
localizada na Central de Atendimento ao 
Contribuinte da Prefeitura de P.Alegre, es-
paço que auxilia empreendedores a abrirem 
empresas ou desenvolverem negócios.
SINTONIZADA COM OUTRAS INSTITU-
IÇÕES: A ACIPA realizou muitas parcerias, a 
exemplo da Prefeitura Municipal de Pouso 
Alegre, onde juntas promoveram um en-
contro entre empresários e o Ministro dos 
Transportes e apresentaram demandas do 
município para o setor. Ao assumir a vice-
presidência da Federaminas, o presidente da 
Acipa iniciou a reativação da Regional das 
Associações Comerciais do Sul de Minas, pro-
movendo encontros entre presidentes e ex-

ecutivos da região para troca de experiências 
e focando objetivos comuns.
INOVAÇÕES: Dentre muitas inovações, a 
atual gestão implantou uma nova ferramenta 
para auxiliar o empresário em suas contrata-
ções: o Banco de Talentos Informatizado da 
ACIPA. Desde maio de 2018, data de sua im-
plantação, já foram abertas 451 vagas e ca-
dastrados 4.906 currículos. Em função desta 
ferramenta, a ACIPA firmou também parceria 
com o CAC e o 14º GAC, com o objetivo de 
auxiliar na recolocação de profissionais quali-
ficados.
TURISMO GERA PROGRESSO: Sendo uma 
promessa de campanha, foi criada uma Dire-
toria de Turismo, cujas ações beneficiaram o 
município como um todo, porque o Turismo 
comprovadamente atrai divisas para a ci-
dade. Em parceria com o SINDIPA (Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Pouso Alegre), criou a Câmara Empresarial 
do Turismo, com o objetivo de fomentar o 
turismo de negócios em Pouso Alegre. Dessa 
forma, foram criados vários eventos, através 
de parcerias, a exemplo do Maior São João 
do Sul de Minas, que atraiu em três dias de 
realização, 25.000 pessoas, além do bem su-
cedido Festival Cultural e Gastronômico de 
Pouso Alegre.
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL: A ACIPA 
extrapolou as fronteiras do País ao receber 
uma comitiva da Irlanda, juntamente com a 
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, visando 
promover intercâmbio cultural e de negócios 
entre os países. Na ocasião, foi realizado o pri-
meiro City Tour, com roteiro pré-estabelecido 
em nosso município.
CAMPANHAS PROMOCIONAIS: A estratégia 
da atual gestão foi utilizar as mídias digitais, 
impressas e áudio visuais para divulgação do 
comércio de Pouso Alegre, nas datas comem-
orativas, como: Dias das Mães, Dia dos Namo-
rados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Black 
Friday. As campanhas foram um sucesso, 
principalmente o Natal da Acipa que através 
da montagem da Villa do Papai Noel na Praça 
Senador José Bento, da Projeção Mapeada 
de Vídeos na fachada da Catedral, a tradicio-
nal Parada Natalina com a chegada do Papai 
Noel e a Campanha Promocional (que sor-
teou um Jeep Renegade e quatro Iphones 8), 
encantou consumidores e associados e atraiu 
milhares de pessoas da Região para nossa 

cidade, colocando Pouso Alegre em posição 
de destaque no cenário nacional, através das 
mídias digitais e televisivas.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO: Seguindo o ex-
emplo de grandes metrópoles, a ACIPA pro-
moveu, pela primeira vez em Pouso Alegre, a 
campanha “Acertando suas contas”. Cinco dias 
de ação que teve como objetivo permitir  aos 
consumidores a negociação e regularização 
de seus débitos, junto às empresas associa-
das, voltando ao mercado consumidor.
CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E COLAB-
ORADORES: Um dos pilares da atual gestão 
é melhorar o atendimento em Pouso Alegre. 
Desta forma, a Diretoria da ACIPA começou 
dando exemplo na própria Associação, fir-
mou parceria com o SENAC-MG e capacitou 
seus colaboradores. Para as empresas asso-
ciadas, disponibilizou vários cursos que to-
talizaram 106 horas de treinamento, do quais 
participaram 242 empresas e 1079 colabora-
dores. Além disso, em cursos realizados com 
outras instituições, como o Curso de “Venda 
para Órgãos Públicos” realizado em parceira 
com o IFsuldeminas, foram inscritos aproxim-
adamente 400 pessoas. A diretoria confirmou 
que o objetivo é fazer muito mais em 2019.
ESPORTES E EDUCAÇÃO: A diretoria en-
tende que o apoio ao Esporte no município, 
ocasiona o desenvolvimento da cidade como 
um todo. Desta forma, a ACIPA apoiou atle-
tas de karatê e o Pouso Alegre Futebol Clube, 
além de outros eventos, como ciclismo e 
corridas. Apoiou dois grandes eventos na 
área da Educação, um encontro de 800 edu-
cadores com escritores de livros infantis e 
outro evento que foi aberto a população para 
comemorar o Dia da Educação Infantil, onde 
crianças puderam apresentar seus trabalhos 
e se divertir através do conhecimento.
NOVOS SERVIÇOS E PARCERIAS: Serviços 
na área de Segurança do Trabalho (PPRA, PPP, 
LTCAT, PCMAT, Treinamentos de CIPA, entre out-
ros); todos os demais documentos necessári-
os para atendimento das obrigações relacio-
nadas ao atendimento do eSocial; Certificado 
Digital, são alguns exemplos.
NÚCLEOS SETORIAIS: A Associação possui 
seis Núcleos Setoriais muito ativos e que pro-
porcionam crescimento e fortalecimento das 
empresas desses setores. Uma grande novi-
dade foi a criação do núcleo setorial do Mo-
rango, visto que Pouso Alegre é atualmente a 

responsável por 80% da produção mineira e 
50% da produção nacional da fruta.
ACIPA MULHER: A Acipa Mulher, visando 
valorizar o empreendedorismo feminino 
e fornecer ferramentas para o sucesso das 
empreendedoras, promoveu vários even-
tos e ações em 2018 a exemplo do: Troféu 
Mulheres Notáveis Waldete Kalil (evento 
em Comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher); encontros abordando temas, como: 
Qualidade de Vida, Liderança e Empreend-
edorismo, além de valorizar as mães, seja ela 
empresária ou não, através do concurso cul-
tural “Histórias de Mãe”, que culminou com o 
lançamento de um livro e premiação de algu-
mas histórias.
ACIPA JOVEM: A Diretoria da Acipa Jovem 
promoveu em parceria com o SEBRAE-MG 
e Prefeitura Municipal, o projeto “Empreend-
edor Itinerante”, que levou às escolas, facul-
dades e universidades, empresários de Pouso 
Alegre, para apresentar seus cases de sucesso 
e momentos de superação, com o objetivo de 
criar um ambiente empreendedor na cidade. 
INDÚSTRIA: Houve uma real aproximação da 
ACIPA com as Indústrias de Pouso Alegre. 
Para isso, ela teve que conhecer as reais ne-
cessidades do setor e auxiliar na realização de 
seus objetivos. A exemplo do encontro com 
a CODEMIG, visando revitalizar o Distrito In-
dustrial.
NOVIDADE: Dentro do calendário de ações 
programadas para 2019, a diretoria revelou 
que lançará uma nova ferramenta de dis-
ponibilização de crédito para o consumidor 
(um novo benefício para os associados, que 
será divulgado nos próximos meses).
Com uma visão empreendedora, inovadora, 
propostas modernas e uma postura respon-
sável no uso dos recursos oriundos dos as-
sociados, a nova ACIPA, representada pela 
atual Diretoria e liderada pelo presidente 
Filipe Vargas, vai fazendo história. Prepara-
ram terreno para que seus dois últimos anos 
de gestão sejam de muitas outras realizações, 
certos de terem feito até agora tudo que foi 
possível para resgatar a solidez, eficiência e, 
principalmente, a credibilidade da instituição 
frente aos seus associados.

Texto e Fotos: Italo Barcellos e Luiza Dias
Fonte de Informação: ACIPA.



Bastidores
Colhi informações de relevantes 
formadores de opinião das insti-
tuições mais atuantes de PA: Pre-
feitura; Câmara de Vereadores; 
FUVS e ACIPA.  Na minha modesta 
opinião em relação às Eleições 
2020, se elas fossem hoje, dificil-
mente haveria candidato para 
competir com uma administra-
ção tão competente e recheada 
de ações de resultados positivos 
(veja foto da ACG ao lado), como 
é a gestão de Rafael Simões. Cha-
pa única? Talvez, e nesta hipótese, 
a dúvida recai sobre quem seria 
o vice do atual prefeito e sincera-
mente ainda não tenho opinião 
formada sobre qual seria o me-
lhor nome. Isto porque tem muita 
gente boa e amiga no páreo! Bom, 
e a oposição? Bem, a esquerda e 
todos que andaram de braços 
dados com ela estão desmorali-
zados pelas últimas condenações 
de corrupção. Os antigos grupos 
políticos de PA não são compatí-
veis de comparação com o meio 
mandato de Simões (gente! e ain-
da faltam mais dois anos pela fren-
te!). E imagina agora, recentemen-
te (veja fotão nesse sociais), com o 
PSL, partido do presidente Bolso-
naro, declarando amplo apoio ao 
Rafael! Ótimo p’ra nossa cidade!

Luiza Dias
Facebook.com/Diasnews

*** Merece aplausos o prefeito de Pouso Alegre, Dr. Rafael Simões, 
que conseguiu, por direito, receber na justiça, em prol da nossa cidade 
de Pouso Alegre, uma indenização 14 milhões de reais de uma 
instituição financeira.

*** Merece aplausos a fala do Reginaldo do Santos no programa Papo 
Reto da D2. Ele que declarou ter visto um vídeo de aniversário infantil na qual 
crianças rebolavam Funk até o chão. Sua opinião é que “os pais que permitiam 
aquilo precisavam fazer terapia!”. Sou psicóloga e concordo!

Muitos brindes dia 
29/3 para Alessan-
dro Pereira Lopes, 
tenente-coronel do 
Exército e que é ca-
sado com a querida 

empreendedora 
Maíra Lopes. Estes 

dias, fui com o 
Italo, meu esposo, 

na casa do casal 
e conheci a linda 

Helena, caçula do 
casal, e seu amigo 
Nilo (um gato pre-
to lindo e sapeca!).

A multinacional indiana ACG Wordwide, inaugurou fábrica em Pouso Alegre.
Estiveram presentes o Prefeito de PA, Rafael Simões, o presidente mundial da 
ACG, Karan Singh e CEO da AGB Brasil, Selwyn Noronha, o consul Elson Go-
mes e Eduardo Drumond Brito (representando o governador Romeu Zema)
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O PSL local, partido do presidente Bolsonaro, declarou oficialmente apoio ao prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, reconhecendo o trabalho sério da sua Gestão. Par-
ticularmente, por ser amiga há muitos anos do Lúcio Robson de Oliveira (1º vice do PSL), há muito tempo eu almejava vê-lo junto com o prefeito, pois ambos são: sérios, 

corajosos e de boa fé. Também conheci o presidente do partido, Jéfferson Luiz, na campanha do Bolsonaro e percebi que ele também é uma boa pessoa. Um fato marcante 
na história política de Pouso Alegre, pois Rafael com apoio do Governo Federal, poderá reivindicar diretamente recursos e atenção para nossa cidade que é polo, ou seja, 

tudo que Pouso Alegre conquista, reflete direta ou indiretamente nas cidades circunvizinhas, a exemplo da UPA de P. Alegre que desafogará o Regional.   

Pastor Rafael Pereira, o empre-
sário Lúcio Robson de Oliveira, 
prefeito de Pouso Alegre Rafael 

Simões e Jéfferson Luiz 
(presidente do PSL de PA)
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Legendas
 
1 - Esta colunista e os meus 
sobrinhos Fernando Dias e a 
bela Marcela Gheller, ambos 
esperam a chegada de João 
Pedro. Hoje, dia 16/3, será o 
Chá de Bebê promovido pelo 
casal, uma confraternização 
em família para celebrar a 
vinda de mais um “filhote” da 
família. 

2 - Brindes dia 20 de março 
para o renomado advogado 
Dr. Rafaelli, sócio do Moreira 
Cesar & Krepp. Na foto, ele sua 
linda filha e sua esposa Thaís! 

3 - Brindes dia 29/3 para Dr. 
Claudinei Ferreira Moscar-
dini Chavasco, renomado 
advogado de Pouso Alegre, 
que na foto está ao lado de sua 
bela esposa, a querida Juliana 
Moscardini Chavasco.

4 - Brindes dia 27/3 para Geral-
dinho Alvarenga da Adubos 
Real. Ele que é um dos mega
-empresários de Pouso Alegre 
muito comprometido com as 
causas sociais na Região.

5 - Este mês, o Posto Comen-
dador comemora aniversário 
em dose dupla. Dia 23/3 é ani-
versário da Meyre e dia 26/3 
do Luiz Anselmo. Parabéns 
para o casal.

6 - Dia 22/3 é aniversário do 
talentoso Luiz Augusto da 
agência Pública Comunica-
ção e Marketing.

7 - Brindes dia 30/3 para Gil-
bert, diretor da ACIPA e só-
cio proprietário da Elétrica 
Sapucaí.

3

4

*** Ninguém merece as ameaças feitas aos vereadores de Pouso 
Alegre, por quadrilhas de fora da cidade. Só porque, preocupados 
com o BEM da coletividade do Município, a maioria dos vereadores 
teve a coragem de votar pela extinção da Guarda Municipal!

5 6 7

*** Ninguém merece a estratégia de dizer que se é candidato a algo, tentando 
pleitear ser vice de alguém mais forte. Isto é política juvenil. A retórica 
marqueteira está em desuso e, aos olhos dos inteligentes, o que vale mesmo é o 
pragmatismo das ações de resultado, o empenho e espírito AGREGADOR!
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Direito de Férias

Você sabia que nem sempre o funcionário tem 
direito aos 30 dias de férias? As férias é um direi-
to previsto na Constituição Federal assegurado, 
após, cada 12 meses de trabalho que lhe dá o 
direito de usufruir das férias. Porém, há algumas 

* Larissa Balsamam Amorim. OAB MG: 144.432 - larissa@kleberdantas.adv.br

Dra.
Larissa

Amorim*

situações previstas em lei em que o trabalhador 
perde o direito de usufruir a integralidade.
A quantidade de faltas injustificadas durante o 
período aquisitivo das férias influenciam a quan-
tidade de dias de férias, vejamos o quadro abaixo.
A consolidação das leis trabalhistas também pre-
vê outras hipóteses em que o trabalhador perde 
o direito às férias, tais como: i) quando ocorre 
pedido de demissão e só é readmitido depois de 
60 dias de sua saída (I, art. 133, CLT); ii) quando 
goza de licença remunerada pelo empregador 
por 31 dias ou mais (II, art. 133, CLT); iii) quando 
recebe salários por mais de 30 dias em virtude 
de paralisação da empresa (III, art. 133, CLT); e, 
quando, por mais de 6 meses, ainda que des-
continuado, o trabalhador recebeu benefícios do 
INSS por acidente de trabalho ou auxílio-doença 
(IV, art. 133, CLT). O objetivo do período de férias 
é que o trabalhador possa descansar e repor as 
energias para retornar ao trabalho. Assim, para 
que o funcionário possa usufruir corretamente 
das suas férias é necessário cumprir com seus 
deveres trabalhistas, pois só tem direito quem 
cumpre com suas obrigações.

Saiba
quais
são
seus 
Direitos

A cada Período Aquisitivo Normal de 12 meses

Número de Faltas Número de dias de férias que 
o empregado terá direito

Até 05 faltas no período
De 06 a 14 faltas no período
De 15 a 23 faltas no período
De 24 a 32 faltas no período
Acima de 32 faltas no período

30 dias corridos de férias
24 dias corridos de férias
18 dias corridos de férias
12 dias corridos de férias
O empregado perde o direito às férias

Um dos maiores e mais populosos bairros de 
Pouso Alegre receberá a partir de abril, obras 
de calçamento em 29 ruas, abrangendo 
um total de 20 mil metros quadrados de 
bloquetes sextavados.
O São Geraldo é também um dos mais tra-
dicionais do município e durante décadas, 
sofreu com a falta de infraestrutura urbana. 

Nos últimos dois anos, vários pontos rece-
beram água, esgoto e iluminação pública, 
além de nova pavimentação da Avenida 
Vereador Antônio da Costa Rios, principal 
via de acesso ao bairro.
O processo licitatório já foi concluído e a 
ordem de serviço para início das obras foi 
dada à empresa vencedora da licitação, a 

RX Construtora.
O tipo de piso escolhido tem alta durabili-
dade e caracteriza-se pela permeabilidade, 
que permite o rápido escoamento de águas 
das chuvas, diminuindo os riscos de alaga-
mentos e enchentes.
Os chamados bloquetes sextavados são 
feitos em blocos de concreto que se mantêm 

unidos pelo atrito entre as peças - por isso 
são chamados de intertravados. Esse calça-
mento é resistente ao tráfego de pedestres 
e veículos e tem um acabamento estético 
que melhora a aparência dos lugares onde 
são fixados.

Fotos e texto: ASCOM da Prefeitura

Vinte e nove ruas do Bairro São 
Geraldo serão pavimentadas 

A população admira o jeito sério e 
comprometido do Rafael Simões e 
agora chegou a vez do São Geraldo

Rafael Simões, Oliveira, Rinaldo e técnicos da RX Construtura (empresa que 
venceu a licitação) analisam as ruas do bairo, que receberão calçamento de 
bloquetes sextavados de concreto, o que há de melhor em calçamento.

Rafael Simões fecha um ciclo de décadas de descaso com o bairro. Veja esta 
rua, o mato e os buracos. O São Geraldo é um bairro central, populoso, “uma 

Pouso Alegre dentro de Pouso Alegre” e que merece também toda atenção!

Conheça e ajude o projeto 
“Lencinho com Carinho”

Projeto sem fins lucrativos que consiste em um 
grupo de apoio a mulheres que estão passan-
do ou passaram por tratamento oncológico. 
Formada por voluntárias que contribuem, di-
reta ou indiretamente, para o desenvolvimento 
das atividades que focam dar apoio emocional 
e elevar a autoestima destas mulheres durante 
essa fase tão delicada. O projeto foi criado por 
Adriana Turrini, em Ribeirão Preto-SP em 
2014, e em Pouso Alegre fundado por Nilza 
Domeneguetti, que atualmente é responsável 
e coordenadora. Inicialmente, o principal foco 
era a doação de lenços e hoje trabalham tam-
bém com doações de: toucas, cachecóis, tur-

bantes, perucas, almofadinhas, dentre outros, 
além da realização de encontros e eventos. 
Elas possuem um grupo com 86 mulheres no 
WhatsApp, chamado “Amigas Guerreiras”, 
para partilha de experiências. Faça a diferença 
e ajude, pois o Grupo sempre precisa de apoio, 
através de: parcerias, divulgação, doações de 
tecidos, cabelos e mão de obra voluntária. 
Essas doações são entregues em oncologias 
e casas de apoio a pacientes oncológicos de 
Pouso Alegre e Região.  

Foto e Fonte do texto: 
Adriana Dias Pinilla 
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Aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 13 de mar-
ço, pelo 3º ano consecutivo, o evento “Quarta no Parque 
- Especial mês das Mulheres”, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre, liderada pelo prefeito Rafael 
Simões, através da Superintendência Municipal de Lazer 
e Turismo, dirigida por Elaine Asbahr. Este evento em 
específico já ganhou destaque no calendário de eventos 
da cidade e aproveitando o “Dia Internacional da Mulher”, 
tem como objetivo homenagear mulheres de representa-
tividade na sociedade pouso-alegrense.
A Quarta no Parque é um projeto que reúne, todas as 
quartas-feiras, várias entidades filantrópicas, na Praça João 

Prefeitura realiza o 3º ano da “Quarta  
no Parque - Especial mês das Mulheres”

Pinheiro de Pouso Alegre, com venda de comidas típicas 
em barracas, em prol das instituições filantrópicas: Casa 
São Rafael, Shine, Casa Dia e Creche Foch. “O evento 
também beneficiou a população com show do cantor Caio 
Fernandez, um dos nomes mais requisitados na região como 
artista local e apresentação do grupo de dança Comanches 
Country”, comentou Elaine Asbahr. Dentre as autoridades 
presentes, destaque para os vereadores, Leandro Morais, 
Odair Quincote, Dr. Arlindo da Motta Paes, Adelson do 
Hospital, além de secretários de governo da Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre e a ilustre presença do prefeito 
Rafael Simões e a primeira dama do município, Ana Maria 

Simões. 
As mulheres homenageadas foram: Ana Keila Braz Olivei-
ra, Ana Paula Carvalho, Bel Maria, Benê, Elenice de Souza 
Figueiredo, Isabel (pastoral da criança), Ivete Augusta de 
Souza Marques, Maria Ivone da Fonseca Venâncio, Maria das 
Graças Ferreira, Maria Elza de Faria Sandoval, Maria Laude-
lina Xavier, Mariangela Alves Pinheiro, Nubia Ferreira Alves, 
Priscila Aparecida Rosa Fonseca, Rafaella Santos Pereira, 
Rita de Cássia da Costa, Rosemeire de Souza Marchi, Rozana 
Rodrigues, Sandra Davila de Araújo, Sidineia,Tereza Massaf-
era, Vania de Andrade e a secretária de educação de Pouso 
Alegre, Leila Fonseca.

Ana Maria Simões, primeira-dama 
de Pouso Alegre dando sua fala

Elaine Asbahr, Superintendente de
Lazer e Turismo de Pouso Alegre Muito prestigiado o evento contou com a presença de familiares das homenageadas e pouso-alegrenses de todos os bairros da cidade.
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Ana Maria Simões, muito querida e respeitada, foi homenageada com 
flores por esta linda família, o que a deixou muito emocionada! Rafael Simões e Ana Maria Simões juntamente com vereadores de Pouso Alegre e alguns secretários do executivo municipal

Rafael e Ana Simões ladeados por secretários de governo e o grupo de dança Comanches Country Show Adriana e seu esposo Dimas da Fonseca (Chefe de Gabinete)

Rafael ladeado por Eduardo Gusmão e Carlos da ASCOM Lenize e seu esposo Gilson Ângela (assessora do Dep. Est. Dr. Paulo) e Washington

Toninho, Rafael, Adelson, Silvia Regina e José Antônio Alex (assessor do Adelson), Adelson e Luiza Dias (Dias News) Apresentação do grupo de dança Comanches Country Show



16/03/201912 Edição 385Painel Informativo

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


