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Taíse e Adriano Rodrigues, 
proprietários da Visual Áudio

Presente em
toda região.

Cordislândia
(35) 3244 1299
Rua Henrique Araujo, 51

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

São Gonçalo do Sapucaí
(35) 3241 1427
Rua Cel. Pedro Machado, 75
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+ 55 (35) 3422-8462 + 55 (35) 9 9105-3035 www.diasnews.com.br Facebook.com/DiasNewsdiasnews@diasnews.com.br Youtube.com/TVDiasNews

do Comércio 
Eletrônico

JADLOG
e o boom!

Entrevista com Tácio Prado, empreendedor, proprietário 
da JADLOG de Pouso Alegre, Varginha e Extrema, que está 
vivendo na prática um crescimento nas vendas digitais 
comparado apenas com a última Black Friday.

Visual 
Áudio

Eventos: 
há 14 anos
é referência 
em eventos 
na Região

Con�ra entrevistas que estão sendo postadas
no canal de vídeos do Dias News: 

Youtube.com/DiasNews
Também compartilhados nas redes sociais!

Leia na Pág. 3



FRIO, LOUCURA E 
CORONAVIRUS

Conversando com amigos, che-
guei a conclusão que esta quaren-
tena acabou causando muito mal 
a todos. A gente fica angustiada 
em ficar dentro de cada e, às ve-
zes, até duvida que tudo isso está 
acontecendo. Por um lado, temos 
sorte de termos tido poucos fale-
cimentos em Pouso Alegre, por 
causa do vírus, ainda que qualquer 
uma seja muito lamentável. Minha 
filha Luizinha me falou, semana 
que passou, que isso é fruto de 
um trabalho bem feito, principal-
mente do prefeito Rafael Simões. 
Sorte nossa! No entanto, os efei-
tos psicológicos e financeiros por 
causa dessa paralização, acabam 
sendo tão fortes, que muita gente 
fica bem abalada. Há um clima de 
medo ainda. Uns ficam até pertur-
bados pela convivência conflitante 
entre: ter que resolver problemas 
materiais e ter que conviver força-
damente com pessoas que muitas 
vezes não tem condições de pas-
sar por crises. Agora vem o frio. 
Ui! É de doer o frio que sentimos, 
mesmo de baixo de uma montão 
de cobertores! Imagina um pobre 
coitado morador de rua, ou chefe 
de família que não tem nem mes-
mo o feijão com arroz para colocar 
na mesa. Então, se você está, ape-
sar dos pesares, em uma situação 
menos desconfortável, fique aten-
to às campanhas existentes e aju-
de quem precisa!

Fazer 
o Bem 
Faz 
Bem

PARE DE FUMAR E 
VIVA COM SAÚDE!

O Dia Mundial Sem Tabaco é co-
memorado em 31 de maio e foi 
criado pela Organização Mundial 
da Saúde para alertar a população 
sobre os graves problemas de saú-
de relacionados ao cigarro como 
doenças pulmonares incluindo o 
alto índice de mortalidade pelo 
câncer de pulmão que chega a 
90%. Entres as doenças mais co-
muns estão a bronquite, enfisema 
e asma. A exposição ao tabagismo 
passivo, que é o contato involun-
tário à fumaça do tabaco, também 
podem acarretar reações alérgicas 
e outras infecções respiratórias 
como a rinite, tosse e a exacerba-
ção de asma.
A Dermadia trouxe um auxílio 
para a luta contra esse vício, es-
tamos manipulando a Nicotina 
em filmes orais para você que é 
fumante e quer melhorar a sua 
qualidade de vida. O Nicotab é 
composto pelo extrato de Nicota-
nia tabacum, este medicamento 
entrega a nicotina aos indivíduos 
que desejam parar de fumar em 
níveis mínimos suficientes para 
que os sintomas de abstinência 
não apareçam ou sejam mais con-
trolados e assim auxiliando no seu 
objetivo de deixar esse hábito de 
fumar. Fale com seu médico e veja 
assim se você terá a possibilidade 
de ter mais este auxílio no seu tra-
tamento e viva com mais qualida-
de de vida!

Carmen 
Abrahão *
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* Carmen Abrahão é graduada em Farmácia pela 
Unifal - Alfenas-MG. Pós-graduada em Farmácia 
Magistral pelo Instituto RACINE-São Paulo e em 

homeopatia pelo Instituto Paulista de Homeopatia 
(APH). Proprietária da Dermadia Manipulação - R. 

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

Luiza Dias 
(Mãe) *

* Maria Luiza Dias da Silva é pessoa do bem, sua vida 
é exemplo de honestidade, dedicação ao trabalho 
e fraternidade ao próximo. Fez sua parte e ainda, 

nos seus 83 anos, se dedica a alertar a todos sobre 
a importância de se ter um coração que respeite a 

dignidade, principalmente dos mais frágeis.

Dr. Paulo, deputado estadual de Pouso 
Alegre e Região, vem atuando dinamica-
mente em defesa dos interesses regionais 
na Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. Uma de suas ações foi que, 
com aprovação da Lei 23.361/2020, Dr. 
Paulo atuou com uma grande contribui-
ção como medida de enfrentamento à 
pandemia da COVID-19, incluindo na Lei 
projeto de sua autoria que versa sobre o 

Projeto de Lei foi aprovado com a inclusão 
de projetos do deputado Dr. Paulo

uso da telemedicina para consultas e re-
ceitas médicas e também a flexibilização 
de prazos para empresas quitarem suas 
dívidas com o Estado de Minas. Mais infor-
mações sobre as atividades e ações do par-
lamentar, curta suas páginas no Facebook 
e Instagram: deputadodrpaulo.

Foto e texto: 
Italo Barcellos e Luiza Dias

Dr. Paulo, deputado estadual 
de Pouso Alegre e Região
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TV Dias News® publica vídeos inéditos de empresários, 
executivos e autoridades de destaque da Região

Através do canal de vídeos no Youtube.com/
TVDiasNews, apresentamos nessa página 
grande parte de uma série de entrevistas re-
alizadas no evento empresarial TOP 2019, em 
novembro/2019 e que estão sendo diariamen-
te postadas em nossas redes sociais. Sim, a fala 
de muitos entrevistados pode  revelar um con-
traste do tempo, em detrimento a crise mun-
dial  gerada pela pandemia do COVID-19. Mas, 
com o início das atividades, as mensagens tor-
nam-se um poderoso instrumento motivador, 
lembrando que não devemos desistir dos nos-
sos mais nobres objetivos: “sempre agirmos 
de forma empreendedora em nossas empresas, 
sendo criativos e inovadores e, consequente-
mente, gerando oportunidades e proporcionan-
do prosperidade a todos”. Esse é um mantra 
padrão que todo o empresário deveria seguir, 
a qualquer tempo, muito mais agora quando 
o protagonismo empresarial, não só de nossas 
autoridades, é fundamental para voltarmos ao 
movimento de crescimento que estávamos 
experimentando no Brasil, antes da Crise 
Mundial do COVID-19. Se for possível, curta 
nossa página no Facebook.com/DiasNews, 
inscreva-se no canal de vídeos do Dias News®, 
no endereço: Youtube.com/TVDiasNews. 
Para ler nossas atuais edições, acesse o PDF 
no: www.diasnews.com.br, para receber 
nosso e-mail marketing quinzenal com novas 
notícias, solicite cadastro pelo: diasnews@
diasnews.com.br

Os vídeos foram gravados em novembro/2019 no evento TOP 2019, mas pela atemporalidade servem de motivação para continuarmos em frente e confiante.
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O E-commerce tem Crescimento 
Acumulado de 47% durante a pandemia. 
Mais de 100 mil empresas abriram lojas 

virtuais nas últimas semanas.

Jadlog
Melhor custo-benefício e rapidez na entrega!

Tácio Prado, proprietário das 
unidades da JADLOG de Pouso 

Alegre, Varginha e Extrema.

O Dias News sempre apoiou o em-
preendedorismo e agora, mais do que 
nunca, não poderia deixar de buscar 
bons exemplos e soluções para enfren-
tar a crise causada pela pandemia da 
COVID-19.
Por mais paradoxo que pareça, a reali-
dade é que nem todos estão sofrendo 
impactos negativos com a crise. Um 
bom exemplo disso é o comércio ele-
trônico (E-commerce) e toda a cadeia 
de empresas envolvidas em oferecer 
suporte e soluções para esta modali-
dade de negócios.
Em função disso, resolvemos entre-
vistar Tácio Prado, proprietário das 
unidades da JADLOG (transportadora 
de cargas expressas) de Pouso Alegre, 
Varginha e Extrema. 
Tácio é um dos empresários mais en-
tusiastas em relação a novas práticas 
empreendedoras e as transformações 
digitais que impactam nossas vidas e 
está por dentro de tudo que ocorre no 
e-commerce no País e principalmen-
te na Região. Afinal, a JADLOG desde 
2017 pertence a uma subsidiária dos 
Correios da França, a DPD. Trata-se de 
uma rede de 500 franquias localizadas 
nas principais capitais e cidades do 
Brasil (um serviço concorrente aos Cor-
reios Brasileiros). Tendo como principal 
foco o E-commerce e atende a grandes 
clientes como: Netshoes, Centauro, 
Mercado Livre, Amazon, entre outros. 
Se você realmente se importa com 
seus negócios, leia atentamente esta 
entrevista.

Dias News - Qual foi o impacto que a CO-
VID-19 gerou no E-COMMERCE brasileiro?
Tácio Prado - O E-commerce correspondia a 
4% do total de vendas do Varejo e com a Pan-
demia, esse número passou para 10%. Hoje 
estamos observando um crescimento de 40% 
nas compras On-line.

Dias News - Quais mudanças haverão no 
comportamento dos consumidores?
Tácio - O que tenho lido e conversado com 
outros empreendedores de todo o Brasil, é 
que muitos hábitos mudaram e mudarão, 
decorrentes dessa crise, como por exemplo, 
a maneira como fazemos compras. O E-com-
merce cresceu muito em função da pande-
mia. O que era esperado crescer em dois ou 
três anos, cresceu em meses! A maturidade 
digital do brasileiro simplesmente mudou de 
patamar. O que estamos vendo no Brasil, se-
gundo pesquisas especializadas, é que: 40% 
dos brasileiros estão fazendo mais compras 
online, apesar dos cortes de gastos pós CO-
VID-19; 40% pretendem fazer mais compras 
online após o COVID-19 e 35% pretendem 
diminuir idas as lojas físicas após o COVID-19. 
Além disso, 25% dos consumidores brasilei-
ros, devido a digitalização, estão frequen-
tando novas lojas e cerca de 35% estão com-
prando novas marcas. Sendo que muitos não 
voltarão a consumir suas antigas marcas.
Dias News - Quais consequências isso cau-

sará na forma de se fazer negócios?
Tácio - As prováveis consequências disso são: 
a) Teremos uma grande convergência de ne-
gócios voltado ao meio digital (e-commerce, 
Ship From Store, Plataformas Digitais, etc.). 
b) As lojas físicas, da forma como conhece-
mos, necessitarão serem modificadas. 
As empresas que estão passando por essa 
crise de uma forma positiva, são aquelas que 
já possuíam seu E-commerce forte. Muitos 
empresários só correram para o E-commerce 
no final de março e começo de abri/2020. Até 
montarem o site e preparar tudo, um tempo 
valioso é perdido.

Dias News - E as mudanças nas relações do 
trabalho?
Tácio - As empresas estão se descentralizando 
e o home-office vai se tornar uma realidade. 
O investimento das empresas em espaço fí-
sico, para colocar todos trabalhando em um 
só lugar deve mudar. E com isso a forma de 
cobrança dos profissionais será modificada. O 
foco será muito maior no resultado. Em casa, o 
funcionário vai ter metas a cumprir e terá que 
trazer resultados específicos para seus empre-
gadores.

Dias News - O que pode ser feito pelos em-
preendedores locais para enfrentarem to-
das essas mudanças?
Tácio - O comércio local deverá buscar rapi-

damente ocupar esse espaço digital em suas 
cidades, buscando FIDELIZAR esses clientes, 
colocando produtos chaves do seu comércio 
digital à pronta entrega. A rapidez na entre-
ga é o maior diferencial no E-commerce. A 
proximidade ao consumidor final, ainda será 
uma vantagem, pois gera uma relação de con-
fiança e pode ser uma ferramenta importante 
para enfrentar a grande concorrência dos fa-
mosos MARKETPLACE online brasileiros.

Dias News - Você conhece na Região algu-
ma ação importante sendo feita na direção 
do E-commerce?
Tácio - A ACIPA (Associação do Comércio 
e Indústria de Pouso Alegre), por exemplo, 
está montando um MARKETPLACE que pode 
ajudar muito a colocar os seus associados 
no mercado digital. Trata-se do MANDUBAI.
COM, um MARKETPLACE local onde todos 
seus associados poderão disponibilizar pro-
dutos para venda. Uma ideia poderosa que 
poderá ajudar muito o comércio local a en-
frentar os grandes sites de E-commerce brasi-
leiros. A JADLOG é grande parceira da ACIPA 
nesse empreendimento e vai possibilitar aos 
associados venderem para todo Brasil, com 
prazos e preços de frete extremamente com-
petitivos com o Mercado Nacional. 

Dias News - Em sua opinião, qual a vanta-
gem do empresário participar do MARKE-

TPLACE da ACIPA ? 
Tácio - Quando uma loja, isoladamente, mon-
ta seu site e começa a vender na Internet, ela 
oferece somente um tipo de mercadoria, tor-
nando-se frágil em relação aos concorrentes 
nacionais, que oferecem de tudo aos seus po-
tenciais clientes. Sozinho, o investimento em 
montagem e administração do site são pesa-
dos. Além disso, administrar o atendimento 
aos clientes, dar retorno nos problemas de 
entrega, gerenciar as vendas, cobranças, etc, 
enfraquece o poder de vendas do empreen-
dedor. Juntos, dentro do MARKETPLACE ad-
ministrado pela ACIPA, os associados estarão 
mais fortalecidos, devido as diversidades de 
produtos que estarão à venda. Um local, onde 
o consumidor pode entrar e comprar de tudo 
é, certamente, muito mais atrativo.

Dias News - Como a pandemia impactou os 
negócios da JADLOG?
Tácio - Estamos entregando mais que o do-
bro, em comparação ao mesmo período de 
2019, e mais de 50% referentes aos patamares 
pré COVID-19. O que estamos vivendo agora 
não é um pico, uma Black Friday que vai durar 
um ou dois meses, essa será a nova realidade 
do mercado. Aproveito para agradecer a con-
fiança de nossos clientes e oriento a todos os 
empresários que investem em e-commerce e 
precisando de um parceiro para entregar suas 
mercadorias, conte com a JADLOG.

Foto e Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias.
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Tácio Prado em dois momentos no centro de distribuição da JADLOG em Pouso Alegre. À esquerda, um grande cliente de e-commerce 
da região, que vende milhares de purificador de água para todo o Brasil. Na foto direita, a variedade infindável de produtos e marcas de 
lojas de outras cidades do Brasil que vendem para consumidores de Pouso Alegre e Região (o que deveria ser uma preocupação para o 
empresário local e a maior justificativa da necessidade urgente de todo comércio em, também, vender por e-commerce).

Tácio Prado é um 
empresário de 
credibilidade, possui 
décadas de experiência 
na área de tranporte 
de cargas expressas. 
Hoje, a JADLOG é a 
maior concorrente dos 
Correios Brasileiros, 
entrega rapidamente 
em todo o País, com 
preços de frete muito 
competitivos.

Em Pouso Alegre a JADLOG 
está localizada na Rua Ruth de 
Andrade Ribeiro 45. Fátima 1.

Tels.:  3425-3285 e 3425-0941. 
www.jadlog.com.br



Luiza 
Dias

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Conhecimento 
não ocupa espaço.

Um dos maiores motivos pelo qual 
muitas pessoas passam dificuldades é 
porque desistem de sempre estarem 
buscando CONHECIMENTO nobres e 
úteis. Concordo, há uma falta de opor-
tunidade para se ter acesso a informa-
ção, mas não devemos delegar aos 
outros a responsabilidade de gerar 
oportunidade para nós mesmos, ter-
ceirizando o destino de nossas vidas. 
Sempre teremos o poder da escolha, 
que se bem feitas, geram correla-
ções infinitas, que nos impulsionarão 
a “chegar lá”. É o poder da ação, do 
agora! Mas, não se engane, não existe 
zona de conforto durável ao “chegar 
lá”, a vida nos obriga em algum ins-
tante voltarmos a buscar... adivinhem 
o quê? NOVOS CONHECIMENTOS. A 
maior prova de resistência para pros-
perar é a capacidade de continuarmos 
caminhado rumo ao saber, uma jor-
nada dura para muitos, mas vital para 
evoluirmos. E o exercício do aprendi-
zado constante nos leva a um nível 
de consciência crítica, quase celestial! 
Para quem consegue transpor as pri-
meiras montanhas, posso dizer, nossa 
alma sente a plenitude e uma luz que 
brilha tão forte, que seu magnetismo 
só atrai coisas boas. O CONHECIMEN-
TO nos liberta!

*** Merece aplausos, a ideia inovadora do Dona Dirce Comidaria do chef Junior Pires. Toda a refeição que você pede no 
delivery vem sempre com uma carinhosa mensagem de um dos integrantes de sua equipe. O fato traduz bem o que penso 
da marca, “não se trata apenas de comida, de negócios, de comércio, se trata do bem mais precioso da nossa vida: nossa saúde, 
bem estar, satisfação, do singelo ato de sorrir motivado pela rica experiência de ler seus recadinhos”. Muito bacana!

Super Destaque

Brindes dia 
13/6 para  

Fernanda,sócia 
proprietária do 

Grupo Gilsan 
Segurança e 
Corretora de 
Seguros. Na 

foto, ela, muito 
bela, ao lado 

de seu esposo 
Gilmar Paulo 

da Silva,  
empresário e 

também sócio 
na Gilsan.

#UseMáscara
Cuide-seE
VamosEm 
Frente

Muitos brindes 
dia 8/6 para Bilac 
Pinto (Deputado 
Federal da nossa 
Região).
O que admiro 
em um homem 
público é a 
coerência, noção 
de coletividade e 
transparência em 
seus atos.
Bilac possui 
esses e outros 
predicados. 
Mais do que a 
notoriedade de 
seu cargo possa 
transparecer, 
nos bastidores 
ele se revela 
uma pessoa 
generosa e justa 
com os justos, 
um grande 
ser humano, 
digno da honra 
de seu cargo. 
Coisa difícil de 
se encontrar e 
algo que nos 
inspira em 
continuarmos 
acreditando que 
existe política e 
político com “P” 
maiúsculo!

Com muita alegria,  o belo casal Sávio dos Reis (médico, residente do 
último ano em Neurocirurgia) e Giane Flávia Oliveira dos Reis (advogada e 

especialista na área civil empresarial), casaram no civil no dia  23 de maio.

Todos com máscaras o jovem casal Dr. Sávio dos Reis e Giane, juntamente 
com seus pais, Inês/Sílvio dos Reis e Maria Isabel/Roberto Flávio de 

Oliveira. Desejos dessa colunista muito amor e felicidades ao casal.

Dia 9/6 é o 
aniversário da 

empresária 
Lilan Souto 

Maia, esposa 
e sócia do 

empresário 
Fernando 

Maia, 
proprietários 
da Oral Clinic 

de Pouso 
Alegre (clínica 

que fica 
ao lado da 
INAPÓS)
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Legendas
 
1 - Um dos casais que mais emana 
luz e alegria que conheço. Simpatia 
viva de Toninho Maglioni (sócio 
proprietário dos Supermercados 
Alvorada), que faz niver dia 13/6 e 
que na foto está ao lado de sua bela 
esposa, Josiani Maglioni.

2 - Silvio e Celinho (Grupo Celinho) 
os dois manos feras do empreende-
dorismo em Pouso Alegre. Dia 11/6 
será aniversário do querido Celinho. 
Sugestão: compre um bolo na Pada-
ria Cardeal e brinde o dom da vida 
com sua equipe. E é claro, a noite 
comemore com sua bela família.

3 - Um cara gente boa, bom nome 
para vice (dentre “n” cotados) é o 
Hamiltinho Magalhães, hoje um 
dos braços direito do Rafael Simões, 
na tropa de elite de secretários da 
Prefeitura de Pouso Alegre. Aliás, me 
empolguei e quase esqueci, dia 10/6 
será aniversário dele!

4 - O renomado Dr. Flávio Siqueira 
Junqueira, sócio proprietário da 
Magsul e Corpus Imagem brinda 
mais um ano de vida, dia 9/6, com 
uma missão muito nobre de vida que 
é a medicina.

5 - Brindes dia 8/6 para o empresário 
Marcelo Carvalhaes, proprietário 
da mega loja de iluminação decora-
tiva da Galeria Shopping em Pouso 
Alegre.

6 - O belo Juan, filho de Neide e 
Gera das Óticas Diniz, faz aniversá-
rio dia 15/6.

7 - Dia 5/6 é aniversário do Marqui-
nhos da Acipa.

8 - O empresário Luiz Nascimento 
da Estilo Automóveis brinda niver 
dia 16/6.

9 - A bela e querida Maria Eunice 
Cherbele aniversaria dia 16/6.

10 - Brindes dia 13/6 para a querida 
Karina do Showps, que na foto 
aparece ao lado da cantora Perla.

*** Antigamente os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas. Hoje, em época de pandemia, os idiotas tem certeza, enquanto os sábios preferem 
se dar o direito de ter dúvida. Infelizmente, estamos cercados de palpiteiros que não se aprofundam, apenas repetem “fake-news” (notícias mentirosas 
plantadas em formato de verdade). Exemplos são: o pânico gerado pelo COVID-19, a liberação indiscriminada das gravações da reunião de Bolsonaro 
(afronte a República), enfim, políticos, grande imprensa e gente irresponsável lutando, se digladiando, para que o oba-oba volte e o País afunde de vez!

4 653

2

7 8 109
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A Visual Áudio 
Eventos é 

especializada 
em locação de 
estruturas para 

eventos

 Vai realizar um evento? Precisa de loca-
ção de estruturas para eventos? Saiba que a Visu-
al Áudio Eventos é a solução. Isso porque o seu 
evento tem que ser especial, inesquecível e livre 
de qualquer imprevisto. Uma empresa especiali-
zada e de credibilidade é a garantia para que tudo 
saia exatamente como planejado, como você 
sempre sonhou. A Visual foi fundada em 2006, 
é uma empresa pouso-alegrense, com atuação 
regional e apresenta soluções inovadoras e cria-
tivas, sendo referência em locação de estruturas 
para eventos. Com um portfólio amplo, atende 
diversos tipos de eventos, tais como: Eventos Cor-
porativos; Eventos Particulares; Casamentos; Pales-
tras; Feiras e Convenções; Shows; Festas Temáticas, 
entre outros.
 A Visual constrói e realiza eventos com 
profissionalismo, segurança e responsabilidade. A 
rapidez no atendimento e entrega antecipada e 
compromisso em fazer sempre mais do que é es-
perado pelo cliente, faz com que a Visual Áudio 
seja líder no seu setor. Com grande qualidade, os 
projetos se integram com a estética, segurança e 
a equipe de profissionais altamente qualificada 
para entender cada evento como único, prezando 
sempre pela: qualidade, preço, prazo.
 A empresa atende toda a região do Sul 
de Minas, através de: Sonorização Profissional para 
Bandas; Sonorização Ambiente; Estruturas de Ilumi-
nação; Pistas de Danças; Palcos; Cadeiras; DJs; Valet 
(manobrista para os eventos sociais e empresarias) 
e também oferece ampla quantidade de locação de 
Projetores e Notebooks para eventos empresarias e 
estudantis.
A principal missão da Visual Áudio Eventos é 
proporcionar toda a tranquilidade e confiança 
para o sucesso do seu evento. Para saber mais, 
ligue: (35) 3422-7600 ou contato@visualaudio.
com.br

Foto: Arquivo 
Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias

Adriano e Thaíse Rodrigues, casal 
sócio proprietário da Visual Áudio

Confira abaixo alguns exemplos de eventos atendidos pela Visual Áudio
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Múltipla
Apoio Empresarial

A SUA EMPRESA PODE ESTAR 
PAGANDO IMPOSTOS A MAIS!

A consultoria contábil e o trabalho 
tradicional de uma empresa de 
contabilidade mudaram muito nos 
últimos anos. Prova disso é a atua-
ção de empresas modernas como 
a Múltipla Apoio Empresarial, de 
propriedade das contadoras e em-
presárias Juliana Moraes e Letícia 
Noronha.
A Múltipla é uma empresa de Con-
tabilidade, Consultoria Tributária 
Fiscal e Previdenciária e vem reali-
zando um trabalho diferenciado na 
região, principalmente focado em 
empresas optantes pelo Simples 
Nacional ou Lucro Presumido, em 
especial dos ramos de: Bares, Res-
taurantes, Franquias de Alimen-
tação, Padarias, Revendedores 
de GLP, Adegas, Distribuidora de 
Bebidas, Minimercados, lojas de 
Autopeças, Perfumarias e Farmá-
cias, com o faturamento mínimo 
de até R$ 15.000,00 mensais. Isso 
porque, a grande maioria dessas 
empresas, pode estar pagando im-
postos a mais, todos os meses!
Em tempos de pandemia e com 
tantas mudanças nas legislações e 

Juliana Moraes e Letíca Noronha, 
sócias proprietárias da Múltipla

prazos diferenciados, as empresas 
também podem restituir impostos 
e a Múltipla tem uma sistemática 
de trabalho, testada com inúmeros 
cases, que possibilita a entrega de 
soluções e resultados muito vanta-
josos para seus clientes.
Veja como funciona o serviço: 
1º Recebimento de 3 (três) PGDAS 
(meses aleatórios) ou Código de Aces-
so. 2º Análise da documentação (7 
dias). 3º Assinatura do contrato (ho-
norários = êxito). 4º Restituição dos 
créditos em conta corrente do cliente.
Ou seja, são passos muito simples, 
focados na Revisão e Recuperação 
de tributos pagos a maior pelas em-
presas, pelo período dos últimos 5 
anos.
Apesar de toda assessoria contábil e 
fiscal que se possa ter em uma em-
presa, ainda existem oportunidades 
tributárias desconhecidas e que 
podem gerar um bom fluxo de cai-
xa para muitos empresários. Além 
disso, o trabalho realizado pela 
Múltipla é baseado totalmente no 
êxito, ou seja, a cobrança somente 
é feita após a realização do trabalho 

e os honorários incidirão sobre 
a economia gerada. Sendo que, 
para maior segurança da empre-
sa, a Múltipla emite um seguro de 
Responsabilidade Civil, que cobre 
os serviços prestados pela empresa. 
Outro trabalho realizado pela Múl-
tipla Apoio Empresarial são os 
serviços de contabilidade tradicio-
nais. O diferencial da empresa é que 
ela está sempre presente, acompa-
nhamos de perto cada cliente, indi-
vidualmente, trabalhando com foco 
nos regimes tributários: Simples 
Nacional, Lucro Presumido e Lucro 
Real, em empresas de pequenos, 
médios e grande porte, tendo em 
sua equipe profissionais com mais 
de 10 anos de experiência na área.

Mais informações pelos telefo-
nes: (35) 9 9700 0807 (Juliana), (35) 
9 9185-9267 (Letícia). Visite o escri-
tório da Múltipla Apoio Empre-
sarial na Av. Dr. João Beraldo, 864. 
Sala 105, Centro - Pouso Alegre-MG.

Foto: Arquivo
Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias

Entenda como as empresárias Juliana Moraes e Letícia Noronha, através da Múltipla Apoio Empresarial,
já recuperaram para seus clientes uma fortuna de impostos pagos a mais para os governos.
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Ação 
Inovadora 
das Óticas

Diniz
Em visita, como cliente 
das Óticas Diniz, Ita-
lo Barcellos, diretor do 
Dias News, encontrou o 
sócio proprietário da rede 
na região, o empresário 
Gera Borges, na sua loja 
na Rua Bernardino de 
Campos, que na oportu-
nidade apresentou para 
Italo e sua esposa e sócia, 
a empresária Luiza Dias, 
a última inovação da mar-
ca, que é um dispositivo 
de acionamento de ál-
cool gel personalizado. 
Seu funcionamento con-
siste em o cliente acionar 
com o pé o dispositivo e 
acima, uma porção exata 
de álcool gel é ejetada 
nas mãos do cliente, com 
a vantagem dele não to-
car em nenhuma superfí-
cie. As atitudes necessá-
rias para o momento são: 
Inovar e Investir!

Gera Borges e
Italo Barcellos

O início da drenagem pluvial da bacia do 
Bairro Primavera, obra das mais esperadas 
pelos pouso-alegrenses para minimizar os 
impactos dos alagamentos na região central 
da cidade, foi anunciado pelo prefeito de 
Pouso Alegre Rafael Simões, que divulgou 
um cronograma de serviços de infraestru-
tura programado para os próximos meses e 
que tem início na próxima quarta-feira (3 de 
junho). A ordem de serviço foi entregue à 
empresa Infracom Engenharia e Comércio 
Ltda, que tem sede em Belo Horizonte e foi 
a vencedora da licitação com o lance de R$ 
16.934.202,73. A execução deve ocorrer em 
15 meses e o investimento inicial previsto 
era de R$ 17.652.538,65. Os recursos foram 
obtidos junto ao Ministério do Desenvolvi-
mento Regional através da contratação de 
uma linha de financiamento com recursos do 
FGTS. São R$ 14.044.773,01 de financiamen-
to e R$ 3.607.765,64 de recursos próprios 
do município. São números robustos que de-
monstram a dimensão do desafio que a obra 
representa, mas que trará benefícios não só 
aos moradores e empresários da região, mas 
a toda população, pois envolve ruas centrais 
que interligam várias regiões da cidade, so-
bretudo ao Hospital Samuel Libânio e a 
UPA Pouso Alegre.

Prefeito Rafael Simões anuncia início 
da Drenagem do Bairro Primavera para 

conter inundações no Centro de P. Alegre
Ao todo serão construídos 4.845 metros de 
novas galerias, que demandarão 34 mil me-
tros cúbicos de escavações e 9.500 metros 
quadrados de recomposição de piso. Prelimi-
narmente foi realizado o estudo hidrológico 
das bacias de drenagem envolvidas, conside-
rando chuvas extremas com probabilidade 
de ocorrência de 10 e 50 anos. São previstas 
intervenções em duas bacias de contribui-
ção, uma das quais captará água pluvial do 
alto das ruas São João e Adolfo Olinto, que se 
comunicarão com as galerias existentes nas 
Ruas São João e João Basílio, respectivamen-
te, além da construção de uma nova galeria, 
que captará água pluvial da Rua Antônio 
Sarkis, Avenidas Francisca Ricardina de Paula 
e Dr. Cel. Alfredo Custódio de Paula, interli-
gando com a galeria que será construída na 
Rua Dr. José Alfredo de Paula, Comendador 
José Garcia, Silvestre Ferraz e Santa Catarina, 
até alcançar o Rio Mandu.
Os estudos demonstraram que a solução en-
contrada pelos técnicos desafogará o sistema 
de drenagem existente nas ruas Bom Jesus, 
Monsenhor Dutra, São João, e Comendador 
José Garcia, minimizando significativamente 
os alagamentos na região central da cidade.

Texto resumido da: ASCOM Prefeitura de PA
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