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Balteau: mais um case de sucesso 
da empresa TOTVS Sul de Minas

Sandro (Balteau) e Cleviane (TOTVS)
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Fazer o Bem
Faz Bem!

Luiza
Dias 

(Mãe)*

Para divulgar eventos beneficentes, envie um e-mail para: diasnews@diasnews.com.br

Saúde da Mulher

Dra. 
Marcela

Ferreira *

É comum a associação de deficiência de 
vitamina D em mulheres com síndrome dos 
ovários policísticos (SOP). Diversos estudos 
já mostram que a vitamina D é essencial 
à fertilidade, tanto da mulher quanto do 
homem. Para mulheres com SOP, isso pa-
rece ainda maior. Os níveis de 20ng/ml da 
vitamina tidos como comumente “normais” 
para outras situações não são suficientes 
para garantir melhores condições de ferti-
lidade, bem como aumentar as chances de 
sucesso pós indução da ovulação. O limite 

* 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 nu-
tricionista de Furnas SA e gerente de planejamento 
da CSN. A Clínica Dr. Jailson Personal Nutri fica na 
Rua Engenheiro Celso G. Vilela 98, Centro - www.drjv.
com.br. Tel.: (35) 3422-7012 e 9 9866-4762 (WhatsApp). 
Facebook.com/DrJailson Vieira.

Uma alimentação à base de fast-
food, frituras, refrigerantes, indus-
trializados, tabaco, bebida alcóolica 
ou ainda a forma como nos alimen-
tamos, por exemplo, comendo de 
forma rápida, tomando líquido 
durante às refeições e ainda o es-
tresse, tudo isso de alguma forma 
traz prejuízos a nossa saúde, pois 
podemos ter elevação nos níveis 
de cortisol no organismo, redução 
do muco protetor do estômago, 
possibilitando agressões ao mesmo. 
Em nossa rotina atribulada, não é 
difícil desenvolver inflamações no 
estômago, como gastrite ou mesmo 
a úlcera. 

Os tratamentos convencionais são 
à base de antibióticos e inibidores 
de secreção ácida, os prazóis. Temos 
hoje uma solução + natural, o Sto-
maZinc, um complexo (Zn+peptídeo 
L-carnosina), que não é simplesmen-
te uma associação, pois eles estão 
unidos por uma ligação molecular 
polimérica, isso confere a esse pro-
duto a capacidade de prevenir le-
sões na mucosa gástrica (estômago), 
ajudando na cicatrização de lesões e 
ainda na inibição do crescimento da 
H.pylori. Procure mais informações 
com nossa farmacêutica!

Confira os Resultados!

Saúde do seu 
estômago - StomaZinc

* 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

mínimo para ajudar a prevenir abortamen-
tos e aumentar as taxas de nascimento 
vivos em mulheres com SOP (chamado 
limite reprodutivo superior) é de 45ng/
ml ou mais. De acordo com o professor 
Michael F. Holick, atualmente considerado 
a maior autoridade mundial sobre essa 
vitamina, defende que até 150ng/ml é uma 
concentração segura, sem toxicidade. Con-
sulte sempre um profissional especializado 
para avaliar a necessidade de reposição. 
Nunca automedique-se.

Vitamina “D” e Fertilidade

Muito mais que estética!

Destaque para a querida paciente Maria Alice 
Ribeiro da Silva, que perdeu 47 kg com nosso 
método de reeducação alimentar. Parabéns 
Maria Alice pela sua determinação e superação!

Carmen 
Abrahão*

Bem Estar

O StomaZinc previne 
lesões na mucosa 

gástrica 

Nutrição

Dr. Jailson
 Vieira *

Vá no show do Guilherme 
Arantes e Faça o Bem!
Doe um pacote de fraldas geriátricas e ganhe 50% de des-
conto no ingresso para a arquibancada no show do Guilher-
me Arantes, que será realizado dia 17/8 em Pouso Alegre 
- MG. Mais informações: (35) 98899-0000 e (35) 99907-3897. 
Pontos de venda: - Comendador Chocolates (Rua Comenda-
dor José Garcia, 62); Saint Petter (Av. Alberto de Barros Co-
bra, 620); Big Shark Multimarcas (Rua Dom Nery, 81).

Promoção 
em benefício 
ao Hospital 
Samuel 
Libânio de 
Pouso Alegre.

Destaque para o querido paciente Wiliam da 
Silva Pereira, que perdeu 25 kg com nosso 
método de reeducação alimentar. Parabéns 
Wiliam pela sua determinação e superação!

Nós somos o que comemos! Por esse motivo, 
aprender sobre as propriedades e os efeitos 
dos alimentos em nosso organismo, é um 
conhecimento fundamental para melhorarmos 
nossa qualidade de vida e saúde, em vários 
aspectos. Prevenção e combate de doenças, 
como: o Diabetes e Hipertensão, além de 
exercícios, estão ligados diretamente a boa 
alimentação. Estamos à disposição para orientá-
lo, esta é a nossa missão.
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Dr. Kleber Dantas
 
Meus sentimentos para a família Dan-
tas de Pouso Alegre, pelo falecimento 
inesperado do renomado advogado 
Dr. Kleber Dantas. Que Deus possa 
consolar seus familiares, em especial 
sua esposa Carminha e seu filho Dr. 
Kleber Dantas Junior, o qual tenho 
profunda admiração, porque a exem-
plo de seu saudoso e querido pai, 
edificou uma imagem pessoal e pro-
fissional de: seriedade, ética, credibili-
dade e extrema confiança.

#ForaCopasa
 
É uma vergonha o ponto que chega-
mos em relação a COPASA! Há pou-
cos dias, o prefeito Rafael Simões, 
alguns vereadores e líderes de bairros 
denunciaram com provas em filma-
gem que a empresa cobra taxa de 
tratamento de esgoto da população 
pouso-alegrense e joga boa parte do 
esgoto nos rios, sem tratamento! 
Você tem noção do prejuízo ambien-
tal e perigo que isso representa para 
a saúde pública? O prefeito, indigna-
do e exaurido, falou e disse nas redes 
sociais: #ForaCopasa! E com razão, 
afinal, continuamos pagando taxa de 
esgoto sem que, em contrapartida, os 
serviços sejam prestados. Esperamos 
que a justiça e o ministério público 
reaja rapidamente com a responsabi-
lidade de nos proteger!

Luiza Dias
Curta nossa página no

Facebook.com/Diasnews

Renata Pereira e Francisco xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

*** Merece aplausos 1! Enquanto a maioria das prefeituras no Brasil estão de mal a pior, merece aplausos o fato de a Prefeitura de Pouso Alegre, da 
Gestão do prefeito Rafael Simões, novamente adiantar o décimo-terceiro salário dos funcionários. Isso que é gestão responsável, austera e eficiente.
*** Merece aplausos 2! Parece que já está no ar o sistema NÃO PERTURBE do Governo Federal. Consiste em um site na internet onde você cadastra o 
número do seu telefone, para não receber as “enlouquecentes” ligações de telemarketing. Depois de derrapadas, essa foi uma bola dentro do Bolsonaro!

Visitei a renoma-
da Dra. Marcela 

Ferreira, em 
seu consultório, 
ela está com a 
agenda lotada, 

afinal é uma 
das melhores 

ginecologistas 
e obstetras da 
região, muito 

elogiada pelos 
seus pacientes. 
Ah! Aproveitei 
para registrar 

seu novo look, 
agora a Dra. está 

morena!

Brindes dia 1/8 para a querida empresária Viviane Marchetti, da CVC Viagens 
do Baronesa, que na foto está ao lado de seu esposo Marcelo Marchetti.

Foi um sucesso 
a reportagem de 
capa da última 
edição do Dias 
News, destacando a 
Franklin American 
School, dos 
empresários, João 
Gustavo Coelho e 
o americano Mike 
Roos. A escola possui 
unidade em Poços, e 
está há poucos anos 
em Pouso Alegre. Tem 
como um de seus 
grandes diferenciais, 
professores nativos, 
ou seja, que falam 
e ensinam o inglês 
falado nos EUA, isso 
por terem nascido ou 
vivido grande parte 
da sua juventude lá!
A contagem 
regressiva para a 
inauguração da 
escola modelo da 
marca em Pouso 
Alegre está chegando 
ao fim. Mais 
informações pelo 
Telefone: (35) 3422-
3019. What’sApp: 
(35) 9 9842-4424. 

Destaque para esta bela família. Muitos brindes dia 17/8 para a bonita Pabrine 
Swerts, dia 22/8 para a graciosa, Bianca. Elas que estão ao lado do pequenino 

Bento e do esposo/pai Guilherme Dias (Mercadão das Baterias).

Dia 16/8 é muito 
especial. Minha 
querida amiga 
Renata Pereira 

está de aniversá-
rio. Atualmente 
ela realiza um 

ótimo trabalho, 
como assessora 

parlamentar 
do Vereador 

Dr. Arlindo da 
Motta Paes.

Desejo para ela 
muita saúde, paz 
e prosperidade, 
pois ela merece, 

e muito! 

SuperDestaque



1 2

Legendas
 
1 - Dia 7/8 é o aniversário do compe-
tente gastroenterologista, o querido 
Dr. Luiz Roberto do Nascimento, da 
Gastro Clinic Nascimento, que na foto 
aparece ao lado de sua elegante e bela 
esposa, Lucete Nascimento.

2 - Olha aí o casal Doctor Xip, Leandro 
e Kátia. Brindes para Leandro que está 
aniversariando dia 4/8. Eles que estão 
babando a pequena e bela Louise.

3 - Uma graça esses dois, os manos 
Breno e Bárbara! Filhotes do querido 
Reynaldo Simonini Amaral. Brindes 
para o Breno, que aniversaria dia 6/8.

4 - Muitos brindes, dia 30/7, para o 
renomado médico Dr. Fabian Ca-
margo. Ele que é um dos filhos do 
querido casal Márcia e Dr. Flávio, do 
Laboratório Imune.

5 - Dia 6/8 é o aniversário do jovem 
empresário Thulio Freitas, proprie-
tário da loja UP Piscinas de Pouso 
Alegre (veja anúncio na contracapa). 
Ele que além de ser super profissional e 
uma pessoa gente boa. Se você deseja 
atendimento VIP e produtos de ótima 
qualidade, procure a UP Piscinas! 

6 - Saudades da minha queridíssima 
Vanessa Zaniboni, esposa do Ricardo 
Zaniboni. Ela que aniversaria dia 11/8 
e há alguns anos está morando nos 
EUA com as filhotas e o alemão! 

7 - Um dos diretores da ACIPA  André 
da Ice Bom, aniversaria dia 14/8.

8 - Brindes para o tradicional empre-
sário de Pouso Alegre, Drauzio Brito 
(Drauzinho), da rede de lojas Cacife 
Tintas, que aniversaria dia 31/7.

9 - O sempre animado Ulysses Mattio-
li faz aniversário dia 11/8.

10 - Brindes dia 14/8 para o querido 
amigo Paulo Roberto (famoso Paulo 
da Brahma), que muito me apoiou 
quando iniciei minha carreira de colu-
nista social, há quase 25 anos!

11 - Brindes para o empresário Sérgio 
do Buffet Vienna, que comemora 
aniversário dia 4/8.

3

4 5 6

*** Ninguém merece! Há quase 25 anos como colunista social, tive o privilégio de conhecer centenas de empresários. E uma das regras que os bem 
sucedidos seguem é a famosa frase “filosófica” da música: “Cada um no seu quadrado!”. Ou seja, se você se empenhou para ser reconhecido, por exemplo, 
como um ótimo: dentista, advogado, médico, etc. e de repente se vislumbra querendo atuar em outra área que você não tem talento acima da média, 
cuidado! A perda de foco pode fazer seu principal negócio cair em um buraco, levando o que você mais estima, principalmente sua credibilidade!

7

8 9 10 11
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Em um momento especial em fa-
mília, o empresário Luiz Carlos 
Ferreira, proprietário da Aquesul 
Energia Solar, registrou foto para 
eternizar na memória de sua famí-
lia, a imagem de sua esposa Jéssi-
ca, sua linda filha Lais Eduarda e o 
seu belo filho João Lucas. Luiz está 
em um momento áureo em sua 
vida. A Aquesul está de vento em 
popa, sendo referência na Região 
em aquecimento e energia gerados 
pelo sol, e que no momento é o que 
há de mais moderno na busca por 
eficiência e independência ener-
gética para lares e empresas. Além 
disso, o nascimento da filha e a 
presença de João Lucas por perto, 
o revitalizam para seguir em frente 
e consolidar sua união com Jéssica, 
que está maravilhada com a experi-
ência da maternidade.

Foto em Família Rubens & Danuza

Rubens Simões Barreto e sua esposa 
Danuza na linda vista em Campos do Jordão 

Luiz Carlos (proprietário Aquesul), Jéssica 
e os filhos Lais Eduarda e João Lucas

Um dos casais mais unidos e que-
ridos de Pouso Alegre, os empre-
sários Danuza e Rubens Simões 
Barreto, realizaram recentemente 
uma viagem para comemorar 21 
anos de matrimônio. O destino es-
colhidao foi a bela cidade de Cam-
pos do Jordão (SP), que está em sua 
alta temporada de inverno. Imagi-
na o delicioso frio que eles pega-
ram degustando as delícias de seus 
restaurantes! Além de atuarem 
na Plastisulminas eles possuem 
a SheikCar  Locações, destinada 
a aluguel de carros para noivas e 
agora com a última aquisição de 
um Peugeot esportivo, para noivos 
também. Mais informações pelo: 
Facebook.com/SheikCarLocações; 
Telefone.: (35) 9-8818-6730; e-mail: 
rubensbarretolocacao@hotmail.
com

By Luiza Dias By Luiza Dias

Mercado Imobiliário reaquece 
em Pouso Alegre e Região 

A aprovação final da Reforma 
da Previdência, a entrada no 
forno da Reforma Tributária, a 
avalanche de privatizações que 
serão anunciadas e as medidas 
de desestatização e desburocra-
tização que o Governo Federal 
pretende anunciar, são apenas 
algumas ações que contribuirão 
para a aceleração do crescimen-
to da economia brasileira, que já 

Thiago (vendedor da BRZ) e a família 
Cleberson/Gisnaira e a bela Alice

está aquecida para quem é ver-
dadeiramente empreendedor. 
Prova disso é o exemplo do ca-
sal Cleberson (Bill) e Gisnaira, 
pousando na foto acima, com 
a bela filha Alice Gouveia, que 
adquiriu recentemente um apar-
tamento Premium da BRZ Em-
preendimentos, localizado no 
Portal Recanto das Camélias 
em Pouso Alegre-MG, realizando 

o sonho da casa própria. 
Eles ficaram muito satisfeitos 
com o atendimento de Thiago 
da BRZ, que deu toda a orien-
tação para a papelada do finan-
ciamento. Bill é um dos maitres-
garçons mais competentes e 
vocacionados de Pouso Alegre, 
profissional de confiança que 
trabalha muito nos tradicionais 
e renomados, Restaurante Vila 
Rica e o Pier Restaurante e Piz-
zaria. Ele e sua família merecem 
este momento, mais do que es-
pecial. 
Como diz o ditado que “quem 
chega primeiro bebe água lim-
pa”, conforme especialistas, o 
momento é propício para bons 
negócios, pois estamos no início 
de um novo ciclo de valorização 
imobiliária. Dessa forma, muitos 
imóveis ainda estão com preços 
abaixo do mercado, depois da 
bolha imobiliária ocasionada 
pelos “anabolizantes” de gover-
nos esquerdistas, e a desvalo-
rização abrupta, ocorrida após 
descobrirem a manipulação das 
pedaladas do governo anterior. 
De qualquer forma, mesmo com 
essa janela de oportunidade, o 
conselho sempre é fazer muita 
pesquisa e cálculo, pois em al-
guns casos, algumas construto-
ras já estão praticando valores 
fora da realidade e a tendência 
é que este movimento especu-
lativo, a médio e longo prazo, 
contagie o mercado.

Dr. Paulo e Rafael Simões 
prestigiam evento do Hospital

Em um evento idealizado 
pelo vereador pouso-ale-
grense Wilson Tadeu Lo-
pes e apoio de um grupo 
de vereadores da cidade, 
aconteceu dia 14/7, o jogo 
beneficente onde o Fla-
mengo Master venceu 
por 7 a 1 a Equipe Soli-
dária de Pouso Alegre. 
Mas não importa o placar, 
o que fez a diferença mes-
mo foi o espírito solidário 
de cerca de mil pessoas 

que compareceram no Estádio 
do Manduzão, além de voluntá-
rios. Toda a renda foi revertida 
para a manutenção do Hospital 
das Clínicas Samuel Libânio 
(HCSL) que atualmente precisa 
de muita ajuda, pois o Estado de 
Minas, principalmente durante 
o governo petista, deixou uma 
dívida por não repassar verbas 
de serviços prestados pelo Hos-
pital, uma dívida que hoje chega 
a 35 milhões de reais. Por esse 
motivo o Dr. José Walter (presi-

dente da FUVS) declarou: 
“agradeço ainda os verea-
dores, o prefeito Rafael Si-
mões, o deputado estadual 
Dr. Paulo Valdir, o deputado 
federal Bilac Pinto e todos 
que ajudam nosso Hospital”. 
Foi marcante a presença 
do deputado Dr. Paulo e 
do prefeito Rafael Simões 
no evento. Mais uma prova 
que a união faz a força!

Fotos: ASCOM Fuvs.

Dr. José Walter (presidente da FUVS), Rafael Simões (prefeito de Pouso Alegre), Dr. Paulo 
(Deputado Estadual), Lucas Silveira (Conselheiro FUVS) e Eliéser Castro (vice-presidente da FUVS)
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Giro Gastronômico em Pouso Alegre

Esses dias no Costela, recebemos em nossa mesa 
a visita do querido casal Ciro (sócio dos Super-
mercados Alvorada) e da Núbia Maglioni (pro-
prietária da Vacinas São Bento). Foi um momento 
de muita descontração, quando trocamos muitas 

informações, a exemplo da breve inauguração da 
nova loja do Alvorada em Alfenas, do sucesso da 
Vacinas São Bento na Região e, é claro, das via-
gens, a exemplo da Dona Tereza, mãe de Ciro, 
que fará uma bela viagem para o exterior.

Outro querido amigo que encontramos, é o re-
nomado advogado Dr. Luiz Filipe Requejo do 
Amaral, que nos apresentou um casal de amigos 
que são de fora de Pouso Alegre. Dr. Luiz Filipe e a 

família Amaral são muito queridos, ele é sócio do 
escritório de direito empresarial, Amaral Advoga-
dos Associados e já foi articulista muito comenta-
do no Jornal Dias News.

By Luiza Dias

FDSM apoia jogo beneficente em 
prol do Hospital Samuel Libânio

A Faculdade de Direito do Sul de Minas marcou presença no jogo Masters do Flamengo x Equipe 
Solidária, que ocorreu no Estádio do Mandu no dia 14 de julho. O evento em prol do Hospital das Clí-
nicas Samuel Libânio foi organizado pelo vereador Wilson Tadeu e contou com a presença de diversas 
autoridades do município. 

Luana Dias, Dr. José Walter (presidente da FUVS que cuida do Hospital),  Vivian Beatriz Matos, Fábia 
Matos, Coelhão da FDSM e Cristiane Moraes (Coordedadora de Comunicação e Marketing FDSM)
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A Aquesul Energia Solar há mais de uma 
década vem realizando excelente trabalho 
na venda, instalação e assistência técnica de 
projetos de energia e aquecimento solar em 
Pouso Alegre e Região. De propriedade do 
empresário Luiz Carlos Ferreira, a empresa 
possui uma equipe técnica e de atendimento 
experiente, capacitada e recentemente iniciou 
atendimento em outros estados brasileiros, a 
exemplo da Bahia.

AQUESUL, referência em energia e aquecimento 
solar na Região, foi destaque na FECONSULMINAS

A implantação de tecnologias para geração de 
Energia Fotovoltaica, ou seja, a geração da 
própria energia elétrica, captada do sol, atra-
vés de paineis fotovoltaicos, tornou-se reali-
dade, reduzindo significativamente o gasto de 
energia elétrica, sendo um investimento com 
ótimo custo-benefício, retorno garantido, tan-
to para empresas quanto residências. 
“O investimento nestes equipamentos vale mui-
to a pena, pelo custo que reduziu muito e pelo 

Luiz Carlos (proprietário da Aquesul) O estande da Aquesul foi um dos mais movimentado

Luiz Carlos (proprietário da Aquesul) Um dos projetos da Aquesul realizado na Bahia, em benefício  
a empresários que possui rede de lojas em Pouso Alegre

Equipe da Aquesul na FECONSUL

incentivo do governo que oferece linhas de cré-
dito, além disto, os equipamentos que vendemos 
possuem baixo custo de manutenção”, explica 
Luiz Carlos. A última novidade é que a Aque-
sul foi destaque na FECONSULMINAS, realiza-
da no final de junho/2019, em Pouso Alegre. 
Literalmente eles estenderam um “tapete 
vermelho” para seus clientes e com muita hu-
mildade, foram reconhecidos como uma das 
empresas com estandes mais prestigiadas da 

feira. Para mais informações sobre os benefí-
cios do uso da energia solar, entre em contato 
com a Aquesul Energia Solar, que fica locali-
zada  na R. Comendador José Garcia, 1180 - 
Pouso Alegre-MG - Tel.: (35) 3422-7228. En-
vie um e-mail: aquesul@aquesul.com.br. Curta 
a empresa no Facebook.com/AquesulSolar

Fotos/Texto: 
Italo Barcellos e Luiza Dias.
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O sucesso de todo negócio de-
ve-se a uma série de fatores, 
dentre eles, podemos destacar 
o compromisso e a parceria en-
tre a empresa e fornecedores. 
Consolidar relações de confian-
ça com aqueles que viabilizam a 
gestão e o controle do negócio 
pode ser fundamental para o de-
senvolvimento, expansão e su-
cesso do empreendimento. Nes-

TOTVS e Balteau: parceria que transforma resultados

te sentido, a Balteau Produtos 
Elétricos, tradicional fabricante 
de Transformadores para Instru-
mentos e Conjuntos de Medição, 
há 7 anos conta com a eficiência 
indispensável do software de 
gestão TOTVS Protheus.
A Balteau, fundada em 1977 na 
cidade de Itajubá, é conhecida 
mundialmente e atende os mais 
exigentes padrões de qualidade 

nacional e internacional, como 
ISO 9001:2015 e ABNT - ISO/IEC 
17025:205. Hoje, a Balteau for-
nece transformadores de baixa, 
média e alta potência às princi-
pais empresas de energia elé-
trica, indústrias de mineração, 
metalurgia, siderurgia, químicas 
e petrolíferas, no Brasil e em di-
versos países, estando presente 
na maioria das indústrias e em-
presas dos setores de geração, 
transmissão e distribuição de 
Energia Elétrica. Os softwares de 
gestão TOTVS, foram determi-
nantes para a ascensão da Balte-
au, que desde 2012 utiliza quase 
a totalidade dos módulos do sis-

tema TOTVS Protheus para ges-
tão e controle de todos os seto-
res da indústria, como estoque, 
faturamento, compras, cartão 
de ponto, Medicina e Seguran-
ça do Trabalho, contabilidade e 
outros. “A parceria com a TOTVS 
proporcionou maior eficiência na 
gestão e no controle da indústria 
como um todo, permitindo cres-
cimento e expansão à Balteau. Se 
o sistema não estiver operante, a 
empresa não funciona”, declara 
Sandro Juliano L. Sales (Gestor 
de T.I – Balteau).
A TOTVS Sul de Minas, que 
há mais de 20 anos atua com 
liderança em Pouso Alegre e 

Sandro (Balteau) e 
Cleviane (TOTVS)

Foto da fachada e, acima, aérea  da indústria Balteau (cliente da TOTVS Sul de Minas)

Região, representada pelos só-
cios Armando Tessaroli, Cíce-
ro Pregnolato, Sidney Flores 
e Wilson de Godoy, possui um 
importante papel no cresci-
mento da Balteau, fornecendo 
ferramentas tecnológicas de 
gestão (software), atualizadas 
com as demandas de um mer-
cado em contínua evolução. A 
Balteau fica localizada na Rua 
Professor Álvaro Pereira Rizzi, 
90 - Distrito Industrial - Itajubá
-MG - Telefone: (035) 3629-5519                                                                                                                                 
Site: http://www.balteau.com.br

Texto: Renata Pereira. 
Fotos: Arquivo
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