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Presente em
toda região.

Cordislândia
(35) 3244 1299
Rua Henrique Araujo, 51

Pouso Alegre
(35) 3449 4800
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São Gonçalo do Sapucaí
(35) 3241 1427
Rua Cel. Pedro Machado, 75

Mike Roos e 
João Gustavo Coelho
(sócios-proprietários)

O deputado Dr. Paulo destinou uma verba de 
1 milhão de reais para o Hospital Regional

Leia na Pág. 8

Rafael Simões, Ronald Beraldo, Prof. Pythágoras (presidente da FUVS), Dr. Paulo, 
Secretário de Governo de MiNAS Bilac Pinto e Igor Oshiro (dir. executivo FUVS)

FRANKLIN 
AMERICAN

SCHOOL
está de

matrículas
abertas

para você
aprender

inglês
em 2020!

RODRIGO MODESTO:
o menino da Praça 

Senador José Bento que 
se tornou Presidente da 
Câmara de Vereadores 

de Pouso Alegre.
Leia nas Págs. 4 e 5
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Luiza
Dias 

(Mãe)*

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

Ajude na 
campanha 

#Carinequerandar
Carine tem 5 aninhos. É uma menina 
alegre e sorridente. Infelizmente ela 
nasceu com paralisia celebral espás-
tica. Embora tenha o sonho de poder 
andar e correr, acaba vendo, dia-a-dia, 
seu sonho mais distante, principal-
mente porque ela precisa de uma ci-
rurgia e o plano de saúde dela se recu-
sa a pagar.
Se você puder, caro leitor, ajudá-la a 
realizar a cirurgia que tem o custo de 
32.500 Reais, você pode doar qualquer 
quantia, que é muito bem vinda. Caso 
não possa ajudar doando, ajude a me-
nina compartilhando sua história atra-
vés da #carinequerandar.

Doações podem ser feitas na seguinte 
conta bancária:
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0147
Conta 24199-9
OP: 013 (poupança)
Em nome de Vera Lúcia Silva 
(mãe de Carine)

Fazer 
o Bem 
Faz 
Bem!

Dra. 
Marcela

Ferreira *

Um recente estudo de ensaio clínico rando-
mizado avaliou os efeitos da administração 
de probióticos por via oral no tratamento 
na dor de mulheres, diagnosticadas com 
endometriose na fase 3 (moderada) e fase 
4 (grave), pela classificação da Sociedade 
Americana de Fertilidade, que avalia o 
estudo anatomopatológico do material 
proveniente de cada paciente. Os pesquisa-
dores usaram 1 bilhão de colônias UFC, das 
seguintes cepas de probióticos: Lactoba-
cillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus fermentum e Lactobacillus 
gastei. Sendo utilizada uma vez ao dia, du-
rante 12 semanas. Mesmo com um tamanho 
de amostras reduzido, esse estudo mostrou 
significativa redução da dismenorréia (cólica 
menstrual intensa), principalmente após 8 
semanas. 

Essa possível eficácia com o uso dos pro-
bióticos, pode ser uma consequência de 
aumento dos níveis de interleucina-12 e 
aumento na atividade das células NK (Na-
tural Killer), que agem como anti-inflama-
tórios e eliminam focos de endometriose. 
Sempre procure orientação e ajuda de seu 
ginecologista.

* Dra. Marcela Ferreira atende na Clínica Corpus locali-
zada 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

Estamos com uma linha exclusiva para pre-
venção da queda, fortalecimento do cabelo 
e estímulo ao crescimento de novos fios. São 
3 Produtos da La Ceutica! que podem ser 
vendidos separadamente!  1 - Nutracêutico 
via oral, um complexo com 17 vitaminas 
e minerais que ajudam no crescimento e 
fortalecimento dos cabelos. 2 - Loção Anti-
queda com ativos consagrados no combate 
à queda de cabelo: Capilia Longa® que age 
nos fatores chaves para o crescimento do 
bulbo capilar e equilíbrio do ciclo de cres-
cimento, AFGF que age no folículo piloso e 
provoca aumento da circulação local, con-
sequentemente estimula o crescimento dos 
fios e ainda tem a propriedade de aumentar 
a fixação de melanina diminuindo os fios 
brancos. 

Prohairin®, que aumenta as proteínas de 
ancoragem que são responsáveis pela fixa-
ção do folículo piloso ao couro cabeludo, 
garantindo não apenas o crescimento como 
a permanência dos fios. E para completar o 
TRIO, 3 - Shampoo Fortalecedor, que ajuda 
no crescimento, fortalecimento e controle 
da oleosidade, com AFGF; ext. Agrião, 
Bardana, Sálvia, Limão e Quiláia. Onde tem 
Dermadia tem cuidados com sua saúde!!!

Trio para 
seu Cabelo

* 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

Probióticos podem ser 
úteis no tratamento da 

ENDOMETRIOSE 

Carmen 
Abrahão *

Linha exclusiva da La 
Ceutica para prevenção 

da queda, fortalecimento 
do cabelo e estimulo ao 

crescimento de novos fios!

Mesmo com um tamanho 
amostras reduzido, 

esse estudo mostrou 
significativa redução 

da dismenorréia (cólica 
menstrual intensa), 

principalmente após 8 
semanas.
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A escola que você aprende inglês com estrangeiros, cuja língua mãe é o inglês!
Franklin American School!

Estudos voltados ao ensino de língua estrangeira revelam 
vários fatores importantes para o aprendizado efetivo de um 
novo idioma. O esforço pessoal e disciplina do aluno em seguir 
passo a passo o método escolhido é fundamental. Depois, 
muitos processos já testados e aprovados, auxiliam a acelerar 
o aprendizado de forma exponencial.
Sabendo disso, a Franklin American School, a primeira es-
cola americana do Sul de Minas, vem realizando um trabalho 
excepcional, a exemplo de:
- O aprendizado da língua inglesa é oferecido através de pro-
fessores que têm inglês nativo, ou seja, foram alfabetizados na 
língua inglesa, o que garante uma imersão no idioma e também 
na cultura americana;
- As salas de aula possuem turmas reduzidas, com no máximo 

8 alunos;
- O material didático e método de ensino editado pela Cambridge 
(mundialmente consagrado e testado). 
- São os únicos na Região que oferecem, nas salas de aula, equi-
pamentos multimídia, com a mais nova tecnologia americana.
Fundada há 8 anos em Poços de Caldas pelo empresário ame-
ricano Mike Roos, a escola atualmente é líder no segmento 
naquela cidade. Depois que se tornou sócio do empresário 
brasileiro João Gustavo Coelho, há 5 anos abriram unidade 
em Pouso Alegre. Pensando em expandir sua atuação no 
mercado, inauguraram sua nova sede na cidade, em meados 
do ano passado, proporcionando uma infraestrutura de alto 
padrão aos seus alunos.
Com foco no ensino de inglês para crianças e adolescentes, 

a Franklin também possui alunos adultos, principalmente 
empresários e executivos que desejam aprender o inglês para 
atuar no mercado de trabalho ou para viagens. 
Se você pretende aprender inglês em 2020, conheça a Franklin 
American School, você irá se surpreender! 
Aproveite a promoção de matrícula da Franklin: apresente o 
anúncio da contracapa dessa edição ou o boton desta página 
e você pagará apenas 1 dólar na primeira mensalidade.
Mais informações: Unidade Pouso Alegre: Novo endereço: 
Rua Coronel Otávio Meyer 263 - Centro (na rua do PA Sho-
pping). Tel.: (35) 3422-3019. What’sApp: (35) 9 9842-4424. 

Texto e Fotos: 
Italo Barcellos e Luiza Dias.

Ariadne, Rachel, Mike, Gustavo e Andreia em uma das modernas salas 
de aula da nova sede da Franklin American School em Pouso Alegre.

Mike Roos e sua esposa Rachel, a partir de agora, 
administrarão a unidade Pouso Alegre da Franklin.

Mike e Gustavo realizando planejamento para 2020, entre as novidades, 
Gustavo administrará a unidade da Franklin em Poços de Caldas.

Andreia Cardoso, 
Rachel Roos, 

Mike Roos, João 
Gustavo Coelho e 
Ariadne Ferroni.
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Dias News - Todo órgão público no Brasil, é 
muito engessado em termos de legislação, não 
permitindo que se faça uma gestão eficiente 
no mesmo nível da iniciativa privada. Mesmo 
assim, a Câmara pode ser mais eficiente?
Rodrigo Modesto - A Legislação engessa nossos 
atos por conta da seriedade no trato do dinheiro 
público, que é sagrado. Antigamente não existia 
uma legislação que definisse os limites dos gastos 
públicos, então era muito comum um prefeito ou 
vereadores gastarem mais do que o limite que 
justificasse qualquer explicação. A gestão do 
dinheiro público era totalmente prejudicada. Mas, 
com a legislação acabamos ficando presos, pois 
ela define onde e qual a percentagem mínima 
de gastos, por exemplo, em saúde e educação, 
que possuem valores fixos. Dessa forma, como 
poderemos fazer mais e melhor? Acredito que é 
investindo em gestão. Temos o prefeito Rafael 
Simões, que tem nos dado um ótimo exemplo 
de como gerir com eficiência o dinheiro público, 
de forma a economizar em um setor, para que a 

sobra dessa economia seja reinvestida na própria 
sociedade, como: obras de infraestrutura, reforma 
de escolas e postos de saúde e no melhor plane-
jamento financeiro. Em resumo: é gestão, visão 
do que se quer e respeito ao dinheiro público. 
Dias News - É intrigante ver a falta de audi-
ência da TV e Rádio Câmara.  A maioria da 
população nem sabe que a TV e Rádio Câmara 
existem. Tem como reverter este quadro?
Rodrigo Modesto - A culpa de nossa Rádio e 
TV não conseguir uma boa audiência é nossa. 
Estamos jogando dinheiro fora. Também, isso é 
um problema nacional, por exemplo, o PT criou 
a Rede Brasil, que tem um gasto enorme e não 
consegue atingir ninguém. Temos então que nos 
desdobrarmos para achar uma solução, sermos 
criativos e tomarmos atitude para fazer com que 
a sociedade participe mais da TV. Por exemplo, 
estamos tentando ver se conseguimos transmitir 
na Rádio Câmara, os jogos de futebol mineiro da 
segunda divisão,  integrando a Rádio com o torce-
dor do Pouso Alegre Futebol Clube e assim, ver se 

a população também possa adquirir o hábito de 
ouvir e assistir as sessões e nossa programação. 
Outra dificuldade que percebo, é que quando não 
trabalhamos com metas, como ocorre na iniciati-
va privada, no sentido de obter lucro, as pessoas 
ficam em uma zona de conforto. Uma rádio e TV 
pública se entra ou não recursos, ela não deixa 
de existir e os salários estão assegurados. Temos 
que reverter esta situação!
Dias News - O fato de os funcionários da Câ-
mara trabalharem somente a tarde incomoda 
a população. Vocês tomarão alguma atitude 
em relação a isso?
Rodrigo Modesto - A população tem toda a razão 
e à frente da presidência da Câmara, temos uma 
proposta para abrir às 9 h da manhã. Claro, para 
isso algumas resoluções serão necessárias na 
parte administrativa. Tendo em vista que temos 
serviços hoje como o CAC (Centro de Atendimen-
to ao Cidadão), cujo volume de serviços é grande 
e ainda queremos trazer os boletins de ocorrência 
da Polícia Civil, trazer a parte da Polícia Federal 

que trata da expedição de passaportes e cadastro 
de estrangeiros. Esperamos que ainda em janeiro 
consigamos esta grande conquista.
Dias News - Você é um dos poucos vereadores, 
que consegue ter um nível de diálogo normal 
com a oposição local. Infelizmente constata-
mos que ela é adepta a “velha política”, como, 
por exemplo, “mentir na tribuna para ver se 
a mentira vira uma verdade frente à opinião 
pública”, ou coloca defeito em todas as ações 
do executivo, mesmo em projetos que bene-
ficiam Pouso Alegre. Como você consegue ter 
esse “sangue frio”?
Rodrigo Modesto - Fiquei há quase três anos 
na liderança do executivo, tendo que conviver 
com essas divergências, principalmente entre 
os vereadores de oposição. Por mais que pese 
eu não concordar com eles e saber que estão 
em um caminho contrário ao meu, eu respeito 
a posição de cada um e tento convencê-lo, de 
forma equilibrada e serena, sobre aquilo que 
eu acredito. Procuro respeitar o opositor sem 
ser inimigo dele, até porque o trabalho da base 
de vereadores, que é a maioria, tem como  foco 
defender os interesses da maioria da população. 
Aí que está nossa legitimidade e quem é coerente 
e honesto não pode se opor a isso.
Dias News - A maioria da população não 
sabe as principais funções de uma Câmara 
de Vereadores.  Você acredita que é possível 
aproximar o cidadão comum, para que ele 
possa valorizá-la mais?
Rodrigo Modesto - O que está faltando é reforçar 
os elos de ligação da Câmara com a sociedade, 
como por exemplo, através da imprensa. Se não 
conseguimos “vender”, no bom sentido, aquilo 
que produzimos, na outra ponta, a população 
acaba não valorizando nosso trabalho (que é 
importante, gera ótimos resultados e é um traba-
lho árduo). A imprensa possibilitará a população 
saber a importância do que fazemos. Como presi-
dente quero trazer esta interlocução, respeitando 
também o espaço de cada um, independente que 
dentro da imprensa existam jornalistas que se 
identificam com certas ideologias, o importante 
é a informação chegar até o cidadão.
Dias News - E as sessões que vocês ficam horas 
somente para dar nome de ruas? Dá impressão 
que a função dos vereadores é só dar nome 
para ruas, que também é importante, mas 
não é fundamental no leque grande de suas 
atribuições?
Rodrigo Modesto - É importante salientar que 
essa tarefa está dentro das atribuições de verea-
dor. Mas, o crescimento desse tipo de projeto de 
lei, em toda a sessão, incomoda e temos consciên-
cia disso. Como solução, vamos colocar somente 
em uma sessão mensal, na última semana do mês, 

Rodrigo 
Modesto  

quer fazer a 
diferença na 
Presidência 

da Câmara de 
Vereadores de 
Pouso Alegre!

Entrevista: Luiza Dias. Fotos: Italo Barcellos
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pautas sobre estes assuntos. 
Dias News - 2020 é Ano Eleitoral. Como o exe-
cutivo de Pouso Alegre é atuante, acreditamos 
que, infelizmente, a oposição baixará o nível 
do debate. Como você fará para manter o 
decoro em plenário?
Rodrigo Modesto - Aqueles que não dispõem de 
educação de berço, fica difícil de mudar. Até por-
que aqui não temos esse objetivo. Mas, a tentativa 
é que dentro de um diálogo respeitoso, através de 
reuniões que possam pautar a atuação de cada 
um (atuações importantes, pois somos espelho 
da sociedade), procuraremos sensibilizar aquele 
vereador mais exaltado, que ele estaria se preju-
dicando se partir pela via da mentira e intrigas. 
Pois sem esse equilíbrio eles serão prejudicados, 
não conseguirão “vender” suas ideias, para gozar 
de prestígio e respeito da população. Aqueles ve-
readores que desejam buscar a reeleição tenham 
a consciência, agir com temperança e sabedoria, 
os ajudará a atingir seus objetivos. Pois conseguir 
voto já é difícil, ainda mais quando o vereador 
demonstra falta de equilíbrio.
Dias News - Você se informa muito, sabemos, 
tanto que seu apelido em nossa redação é 
“Aristóteles”. Mesmo um filósofo é humano 
e precisa de pragmatismo para se consagrar. 
Na posição de presidente, de que forma, um 
vereador, seu colega, poderá perder sua con-
fiança, mesmo sendo da base?
Rodrigo Modesto - Uma pergunta difícil. Mas 
eu perguntaria de forma diferente. Quem tem a 
minha confiança? Tenho consciência que temos 
que respeitar os colegas e às vezes, o jogo é mais 
pesado, porque todos estão defendendo os seus 
interesses. Mas, espero que nenhum tome atitude 
que possa merecer nosso desprestígio, porque 
não é fácil estar aqui com 15 pessoas com o 
mesmo nível de igualdade.
Dias News - A grande dúvida nas Eleições 2020 
é saber quem será o vice de Rafael Simões. 
Tanto que muitos analistas políticos dizem 
que  a eleição majoritária de Pouso Alegre 
pode ter chapa única. O motivo é que Eleição 
para prefeito hoje é muito desgastante e 
cara e a maioria dos líderes partidários que 
falamos, nos falam que a orientação da cú-
pula da maioria dos partidos é ter candidato 
majoritário apenas em cidades que haja reais 
chances matemáticas de disputa (senão não 
terá verba pública de campanha disponível). 
Qual o perfil de candidato à vice ganharia a 
confiança do Prefeito?
Rodrigo Modesto - O prefeito é muito reservado 
nesse assunto. Mas, acredito que ele já tem o 
perfil do vice que deseja. É importante entender 
que não é uma decisão fácil, pois, a relação de pre-
feito e vice, precisa ser (assim como foi com o Dr. 

Paulo), uma relação quase conjugal, de extrema 
confiança. O Rafael e sua equipe trabalharam e 
sofreram muito para resgatar a cidade da falência 
e não entregará, por qualquer eventualidade, a 
prefeitura para mãos com perfil diferente daquele 
que vêm realizando um trabalho que colocou 
Pouso Alegre, dentro do slogan, “No Rumo Certo”. 
Então, será uma pessoa de extrema confiança e 
próxima, que ele possa ter certeza, que se ama-
nhã, caso seja candidato a outro cargo eletivo, 
esta pessoa esteja alinhada com o pensamento 
de gestão responsável e de prosperidade que 
vem desfrutando a nossa cidade.
Dias News - Qual sua opinião em relação aos 
três anos do primeiro mandato do Prefeito 
Rafael Simões?
Rodrigo Modesto - Somente agora e olhando de 
fora, conseguimos enxergar o projeto de gestão 
desenhado. Rafael pegou uma cidade totalmente 
desarrumada e no início precisou dar um choque 
de gestão, ficando no primeiro momento somen-
te apagando incêndio das gestões anteriores. No 

último um ano e meio, acredito, ele, por mérito, 
conquistou a oportunidade de executar, e de 
forma forte e pragmática, seu projeto de gestão. 
O resultado é que a cidade não para de receber 
investimentos privados e infraestrutura e em 
várias áreas (somos a segunda cidade, proporcio-
nalmente, que mais emprega em Minas Gerais). 
Espero que em 2020, Deus possa conceder a ele 
muita saúde e tranquilidade para prosseguir seu 
trabalho. Fico feliz por ter trabalhado na sua lide-
rança na Câmara, grande parte desse período, e 
ter contribuído para todo esse progresso.
Dias News - E suas considerações finais?
Rodrigo Modesto - Estamos chegando ao final 
de um ciclo. Que iniciou em 2016 de forma 
surreal, quando o Rafael Simões era candidato 
e tentaram “puxar o tapete dele”. Lembram? A 
família de Rafael sofreu muito com isso. Depois, 
através de sua capacidade como gestor, ele 
transformou a cidade para melhor. Graças a isso, 
conquistamos um deputado estadual, pois Dr. 
Paulo só foi viável como deputado estadual, 

porque o Rafael colocou as mãos no projeto. 
Algo que fazia parte de um planejamento para 
que a cidade desse sequência a um nível ainda 
maior de administração, que precisava de um 
deputado estadual atuante e junto. Espero que 
em breve tenhamos, além do deputado estadual 
Dr. Paulo, um deputado federal de Pouso Alegre, 
buscando ainda mais melhorias em termos de 
emprego, infraestrutura, saúde, educação, etc. 
Entendam. Na verdade não tem vantagem ne-
nhuma, financeira, de ser político, o que motiva 
um político honesto é a utopia de querer ajudar o 
outro. Por mais que isso pareça falso para alguns. 
Se não for isso, não faz sentido eu estar aqui, dia 
06/01/2019, das 8 h da manhã, até agora às 19 
horas, sem ter almoçado direito, mas buscando, 
através do trabalho duro, uma nova política, para 
que possamos em breve inaugurar uma nova era 
de cidadania em nossa cidade.

Entrevista: Luiza Dias
Fotos: Italo Barcellos

“Um de 
seus pontos 
fortes é a 
capacidade
de diálogo 
com vários 
setores 
ideológicos”

“Nos últimos 
anos, ele 
realizou 
um ótimo 
trabalho 
como lÍder do 
prefeito na 
Câmara”

Orgulho de ter participado  da JUP de seu saudoso amigo José 
Aquiles Coutinho, cuja sala da presidência leva seu nome.

Sua ideia, juntamente com a mesa diretora, é abrir as portas 
da Câmara e seus gabinetes para a população em 2020.



Luiza 
Dias

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Seja bem vindo, 
Méthodos Laboratório!

Essa edição é marcante na história 
do Jornal Dias News. A entrada 
do Méthodos Laboratório para 
o nosso rol de clientes fixos é uma 
grande honra (veja página 12 dessa 
edição). Primeiro pelo notório em-
preendedorismo de seus proprie-
tários, Dra. Luzia Helena e Dr. Aní-
sio, que construíram uma marca 
forte e de credibilidade. Depois por 
percebermos, através do trabalho 
da sua agência, a Arreuni, do com-
petente empresário Marcelo Carli, 
o quanto são criteriosos na escolha 
de parceiros, que possam estar ali-
nhados com os valores desta em-
presa que é, sem dúvida, a principal 
referência nas mentes dos consumi-
dores locais, quando se pensa em 
laboratório de análises clínicas de 
qualidade. O apoio dos empresá-
rios ao trabalho jornalístico que nos 
propomos a fazer há 16 anos, e eu 
há 25 anos como colunista social, é 
fundamental para podermos elevar 
o nome da nossa cidade e Região e 
enaltecer aqueles que fazem a dife-
rença em nosso meio empresarial.

*** Merece Aplausos: o espírito de renovação positiva do vereador Rodrigo Modesto, presidente da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre para 2020, 
que deseja torná-la mais acessível à população. Nas páginas 4 e 5, fizemos uma entrevista exclusiva e muito enriquecedora com ele. Uma prova que ele 
é capacitado e foi a escolha certa para representar os atuais vereadores, que digamos, na sua maioria realizam um bom trabalho. Acredito que em 2020 
mais da metade se reelegerá. Principalmente porque o executivo é forte.

Querido leitor, brindamos com vocês no mês de fevereiro o dom 
das nossas vidas. Esta colunista e o Italo, meu esposo, viraremos a 

data de nossos nivers, eu no dia 01/2 e ele no dia 11/2. 
Gratidão a todos que nos acompanham, aqueles que carinhosa-
mente seguem o Dias News e esta coluna, que um dos fortes re-

gistros é felicitar as pessoas pelos seus aniversários. Quanto a nós, 
agradecemos pela união, pelo amor daquilo que juntos fazemos, 
aproveitando e nos divertindo com os belos e simples momentos 
de vida, superando os obstáculos quando aparecem e acima de 

tudo colocar a nossa frente uma das premissas em nossa filosofia: 
Ter sempre Fé! Que as bençãos divinas continuem sempre entre 

nós. Feliz niver amado esposo. Conte sempre comigo! 

Super Destaque Muitos brindes, 
dia 26/1, para 

o queridíssimo 
empresário  Sílvio 

dos Reis,
além de 

empreendedor é 
um dos caras mais 
bacanas de Pouso 
Alegre. Ele e sua 

esposa, a bela 
Inês dos Reis, 
sempre estão 
presentes  nos 

principais eventos  
da sociedade 

pousoalegrense

 Brindes dia 9/2 para a competente Vivian Siqueira, chefe da fiscalização de 
postura da Prefeitura de Pouso Alegre. Na foto ela e seu esposo, Bruno Floriano

A querida e renomada advogada, 
Dra. Larissa Amorim, sócia 
do escritório Kleber Dantas 
Adv. Associados, comemora 
aniversário dia 14/2. Ela que é 

uma das renomadas articulistas 
do Jornal Dias News e que na 
foto está toda bela em uma de 

suas viagens internacionais!
Renan e sua esposa Raissa Amaral proprietária da CVC Viagens do 

SerraSul Shopping de Pouso Alegre. Brindes para ela que aniversaria dia 5/2.



1 2

Legendas
 
1 - Quero destacar o profissionalis-
mo do querido médico veterinário 
Dr. José Roberto. Sua clínica vete-
rinária é a AMICÃO Pet-Vet e ele 
e sua equipe atendem 24 HORAS. 
Muito bacana que os bichinhos 
possam ter esta conveniência e 
os seus donos uma comodidade a 
mais. Vi o carinho com que ele trata 
os bichinhos, a limpeza de sua vete-
rinária e recomendo. Acredito que 
Dr. José Roberto, seja uma espécie 
de Dr. Pet de Pouso Alegre, pois vi 
muita gente conhecida da socieda-
de entrar e sair de lá com seus pets.

2 - Carol e Marcelo da Visual Áudio 
e seus filhotes. Brindes para Marce-
lo, xará de aniversário de meu espo-
so Italo, que aniversariam dia 11/2.

3 - Brindes para a bela Nádia, que 
aniversaria dia 15/2. Na foto ela e 
seu esposo, o consultor empresarial 
Jorge Ruiz.

4 - Brinde dia 5/2 para Luca, primo-
gênito do casal Laís e o chef Junior 
Pires, proprietários do restaurante 
Dona Dirce Comidaria. Luca está 
segurando Mateus o caçula da 
família. Sinceramente, se eu en-
contrasse essa fofura em algum 
lugar, ficaria horas apertando a 
bochecha dele.

5 - Muita felicidade para a empre-
sária Regiane Junho, da renomada 
loja Regiane Junho Maquiagem e 
Perfumaria Importada, que ani-
versariou esta semana, no dia 9/1. 
Na foto ela em um selfie com seu 
esposo e sócio, Alexandre Veloso. 

6 - Parabéns para Sueli do Clube 
da Casa - A Construtora de São 
Gonçalo do Sapucaí, pelo seu 
aniversário transcorrido dia 1/1. Na 
foto, ela e seu carismático esposo 
Hervê Vargas. 

7 - Um flagra dos amigos Gilberto, 
sócio do Costela no Bafo e o Dr. 
Eduardo Magalhães, assíduo clien-
te do badalado restaurante.

3

*** Merece Reflexão: na última edição, falamos sobre as expectativas para a política em 2020. Fiquei feliz pelo retorno positivo de formadores de opinião 
que encontrei sobre o que escrevemos. Eles entenderam bem a definição exata de “velha política” e “nova política”. Entenderam que políticos que 
estão na ativa, ex-políticos e novos pretendentes à cargo público eletivo, podem escolher entre um ou outro caminho. Também, o cidadão não tolera mais 
aquela oposição “xiita”, do quanto pior melhor, este tipo de político, perdeu credibilidade e fica, cada dia mais, no ostracismo.

5
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O deputado Dr. Paulo
destinou uma verba de 
1 milhão de reais para 

o Hospital Regional

O HCSL (Hospital das Clínicas Samuel Libânio) recebeu do Depu-
tado Estadual de Pouso Alegre e Região, uma Emenda no valor de 1 
milhão de reais que foi destinada à compra de 285.725 unidades 
de medicamentos para essa importante instituição, que atende 
mais de 2 milhões de cidadãos na Região. A conquista desse recurso 
teve o apoio do prefeito Rafael Simões e o Secretário de Governo 
de Minas, Bilac Pinto. Dr. Paulo relembra em entrevista, “dentro da 
minha meta de trabalho na Assembleia do Estado, tenho o compro-
misso assumido em campanha com a saúde do Sul de Minas e o HCSL 
atende de forma ampla toda a Região que represento”. Para formalizar 

a doação, estiveram presentes (foto acima): o prefeito de Pouso 
Alegre, Rafael Simões, o assessor da Presidência da FUVS, 
Ronald Beraldo, o presidente da FUVS professor Pythágoras 
Olivotti, o deputado estadual Dr. Paulo, o deputado federal 
Bilac Pinto, atual Secretário de Estado do Governo de Minas 
Gerais e o Diretor Executivo da FUVS,  Igor Oshiro Nogueira 
de Souza. Em reportagem anterior falamos sobre o primeiro 
ano em que Dr. Paulo resgatou a representatividade de Pouso 
Alegre e Região em BH, agora inicia-se a fase de colocar em 
ação suas metas como deputado.

A força dos Casais Empreendedores
É raro casais que decidem em-
preender juntos darem certo. 
No entanto, aqueles que con-
seguem prosseguir o cami-
nho, desfrutam de uma força 
empresarial muito poderosa. 
Sim, são necessárias mudanças 
de hábitos radicais, tais como: 
respeitar a individualidade de 
cada um; definir papeis espe-
cíficos e respeitar os limites de 
cada personalidade, afinal, cada 
um de nós possuímos talentos 
distintos. A evolução conjunta 
em termos de conhecimentos 
também é essenciais para o ne-
gócio, a capacitação constante 
precisa ser um caminho trilhado 
pelos dois, mesmo que um seja 
mais especialista e execute, o 
outro precisa, no mínimo, ter a 
noção da importância de cada 
fundamento.  Não misturar vida 
íntima familiar com assuntos 
profissionais da empresa, é 
uma ação clássica, e assim por 
diante. Nessa página, destaca-
mos alguns exemplos desses 
raros casais, que dão muito 
certo trabalhando junto, prova 
disso é que suas empresas são 

referência nos seus segmentos.
Por exemplo: Filipe e Sabrina 
do Clube da Casa realizam um 
trabalho excepcional. O ameri-
cano Mike e sua esposa Rachel, 
da Franklin American School 
são destaque (veja matéria na 
página 3 dessa edição). Weling-
ton e Silvana, da requintadíssi-
ma marca de móveis planejados 
Dalmóbile de Pouso Alegre. 
O querido casal Guilherme 
e Pabrini do Mercadão das 
Baterias, marca que só cresce. 
O casal de empreendedores 
Gilmar e a Fernanda do Grupo 
Gilsan Segurança Eletrônica 
e Corretora de Seguros, que 
iniciam fase de expansão. E 
o casal Fabiana e Célio Pra-
do da JP Manutenções e Ar 
Condicionado, a marca mais 
lembrada quando se pensa em 
venda e manutenção de ar-
condicionado. Todos se desdo-
bram para tornar seus negócios 
marcas fortes em Pouso Alegre 
e Região, geram empregos, 
investem seus recursos no pró-
prio negócio e ajudam a edificar 
nossa sociedade.

Filipe Vargas e Sabrina Lemos
do Clube da Casa - A Construtora

Mike Roos e Rachel da 
Franklin American School

Welington e Silvana da 
Dalmóbile Móveis Planejados

Guilherme e Pabrine do 
Mercadão das Baterias

Gilmar e Fernanda 
do Grupo Gilsan

Fabiana e Célio Prado da JP 
Manutenções e Ar Condicionado

Texto e Fotos: Italo Barcellos e Luiza DIas
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2020 é o ano da Virada na Economia!
Temos um forte relacionamento com empre-
sários de vários setores na Região e a interação 
com eles nos permite esboçar expectativas 
para o futuro do País e de nossa cidade. O Sul 
de Minas é reflexo do que acontece em todo 
o País, pela diversidade da sua economia e 
proximidade de São Paulo, que é o maior 
centro de consumo da América Latina. Por 
outro lado tem o setor público, cuja função é 
criar um ambiente propício para o desenvol-
vimento dos negócios. E é o que vem fazendo 
os governos federal, estadual e principalmente 
o municipal de Pouso Alegre onde o prefeito 
Rafael Simões imprimiu, desde o início de seu 
mandato, um ritmo muito forte e crescente de 
investimentos e, hoje, somos conhecidos na 
região como “A Locomotiva do Sul de Minas”. 
Um ambiente que inspire confiança estimula 
os empresários a transferir recursos próprios 
(que estão seguros em aplicações), ou tomar 
empréstimos em bancos para: inaugurar novas 
empresas, abrir novas unidades, expandir ins-
talações, comprar novos equipamentos, entre 
outras medidas. De alguma forma, isso acaba 
gerando empregos diretos e indiretos e esses 
empregos, através do consumo das famílias e 
outras empresas, retorna em forma de lucros 
para os empresários, que pagam impostos, 
para que os governos invistam ainda mais em 
obras. Vamos então para os exemplos: Você 
já percebeu, quantos novos postos de coleta 
e novas instalações o Méthodos Laborató-
rio inaugurou nos últimos dois anos? Outro 
exemplo é o Supermercados Alvorada, que 
inaugurou loja em Alfenas e um centro de 
armazenamento e produção de perecíveis 
em Pouso Alegre. Temos também o Grupo 
Celinho, que investiu pesado no segmento 
atacadista de autopeças para veículos leves 
e depois para utilitários e vans. Já a FDSM 
(Faculdade de Direito do Sul de Minas) e 
a Autoescola Sapucaí, representam o seg-
mento de empresas muito importante para o 
País, focadas em capacitar os brasileiros, algo 
fundamental para realmente desfrutarmos de 
um crescimento sustentável. Nesse aspecto,  
a TOTVS Sul de Minas, que oferece serviços 
de consultoria e implantação de softwares de 
gestão empresarial, com a administração do 
empresário Armando Tessaroli, vem cres-
cendo e fazendo crescer a Região. Falando 
em prestação de serviços, não poderíamos es-
quecer do GRUPO THV, que promete grandes 
novidades para 2020. E para mediar, orientar e 
defender os interesses e direitos dos empresá-
rios, o escritório de Direito Empresarial, Kleber 
Dantas Advogados Associados, é também 
outra empresa que testemunha o que ocorre 
nos bastidores empresariais. Todos fazem par-
te de um seleto rol de empresas que fará parte 
da seara de prosperidade que  viveremos, se 
Deus quiser, em 2020. 

Texto e fotos: 
Italo Barcellos e Luiza Dias.

O melhor termômetro para saber se a tendência da economia é positiva, é  analisar o nível de confiança dos empreendedores, pois são eles que investem  e geram empregos.

Armando 
Tessaroli,
diretor da 
TOTVS Sul 
de Minas, 
a maior 
e melhor 
empresa de 
tecnologia 
em software 
de gestão e 
consultoria do 
Sul de Minas e 
do País.

Os empresários: Ciro, Marcos, Cibele, Toninho e Omar,
atuantes proprietários dos Supermercados Alvorada.

Dra. Larissa Amorim e Dr. Kleber Dantas Júnior, sócios do 
renomado escritório de advocacia Kleber Dantas Adv. Associados.

Thales e Thiago Rezende, sócios do Grupo THV, uma das empresas 
que mais cresceu nos ultimos anos com atuação em todo Brasil.

Silvio e 
Celinho dos 
Reis,
proprietários 
do Grupo 
Celinho. 
Celinho, 
em especial, 
comemora 
40 anos 
trabalhando 
como 
mecânico. Dr. Leonardo, Dr. Luiz Otávio, Dr. Elias Kallás e Dr. Rafael 

Simioni, desempenham importantes papeis na FDSM

Maíra Morais 
e a senhora 
Maria Rosa 
Lopes
da Auto-
escola 
Sapucaí, 
uma empresa 
importante 
que trabalha 
para a 
capacitação 
dos 
brasileiros.
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Rodrigo Modesto,  
novo Presidente 

da Câmara de 
Vereadores de 
Pouso Alegre, 

intensifica 
a interação 

com colegas e 
sociedade

No dia que realizamos a entrevista 
de capa desta edição, com o ve-
reador e presidente da Câmara, 
Rodrigo Modesto, seu gabinete 
recebeu a visita ilustre de dois ve-
readores muito atuantes. Um deles 
é seu vice, Rafael Aboláfio. Na 
ocasião fizemos um bate-papo com 
ele e o presidente sobre as expecta-
tivas desta nova gestão da Câmara, 
o qual ele é vice de Rodrigo. Um 
conversa agradável que deu para 
perceber a inteligência de Aboláfio. 
Depois, recebemos a ilustre verea-
dora Prof. Marileia, cujo Rodrigo 
declarou que há uma expectativa 
positiva que ela realize um ótimo 
trabalho, à frente da Escola do 
Legislativo da Câmara. Assunto 
que divulgaremos mais a frente.

Os vereadores Rodrigo Modesto (presidente) 
e Rafael Aboláfio, vice-presidente da Câmara

A vereadora Prof. Mariléia e o presidente da 
Câmara de Ver. de P. Alegre, Rodrigo Modesto
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