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Sócios do MCK Advogados explicam 
as consequências jurídicas da pandemia 

da COVID-19 nas empresas.
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Vale do Sol: 
fase final de vendas!
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Adalberto Faria 
(empreendedor da 

Progresso Incorporadora)

Télcio Lopes
(proprietário da
 Imóveis Lopes)

Jair Santiago 
(empreendedor da 

Progresso Incorporadora)
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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

Newell Brands-INVICTA realiza uma
doação de insumos para o setor da 

Saúde da Prefeitura de Pouso Alegre



Ação entre 
amigos da Shine

A Shine Mentes Brilhantes de Pouso 
Alegre, Associação de Apoio aos Porta-
dores de Necessidades Especiais, com 
atendimento a pacientes de toda a re-
gião, através de serviços de Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 
Equoterapia e Neuropsicopedagogia, 
realiza uma ação entre amigos, onde  
sortearão uma TV LED de 40”, em co-
memoração aos 22 anos da instituição 
e principalmente para ajudar a Shine 

Fazer 
o Bem 
Faz Bem
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* Maria Luiza Dias da Silva é pessoa do bem, sua vida é exemplo de honestidade, dedicação ao trabalho e 
fraternidade ao próximo. Se você é voluntário ou participa de alguma instituição filatrópica e queira divulgar 

gratuitamente eventos ou ações de cunho social envie um email para diasnews@diasnews.com.br

Luiza Dias
(Mãe)*

Destaque Empresarial

Celulite 

A celulite temida pela maioria das mu-
lheres é considerada uma inflamação 
subcutânea causada pelo acúmulo de 
gordura, água e toxinas que fazem as 
células incharem e endurecerem, ela 
causa um aspecto desforme na pele, 
incômodo a muitas pessoas. Trouxe-
mos um produto capaz de driblar este 
problema e contornar a situação apa-
rente da celulite com um ativo feito 
a partir da condensação de acefilina, 
uma xantina da mesma família da ca-
feína, associada ao ácido algínico, ob-
tido através da alga marrom e ligados 
ao silício orgânico. Para a ação na pele, 
esta substância deve ser aplicada, a 
fim de reduzir medidas, celulite e con-
ter a flacidez. 

Ela funciona com um duplo mecanis-
mo de ação no combate aos furinhos 
tão indesejados: impedindo que a gor-
dura entre nos adipócitos (células que 
armazenam a gordura) e queimando 
as que estão armazenadas.  Ele pode 
ser associado ao silício orgânico oral 
e ao Verisol, estes irão ajudar na rees-
truturação do tecido, dando firmeza 
ao local onde estará sendo aplicado, 
entre em contato com nossa equipe 
de farmacêuticas que podemos escla-
recer suas dúvidas!

* 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

Carmen 
Abrahão *

Ela funciona com um 
duplo mecanismo de 
ação no combate aos 
furinhos tão indesejados: 
impedindo que a 
gordura entre nos 
adipócitos, células que 
armazenam a gordura e 
queimando as que estão 
armazenadas. 

nesse momento tão difícil da Pandemia. 
Você pode adquirir um bilhete por ape-
nas R$ 5,00 pelo 3423-4828 ou pelo Fa-
cebook: ShineBrilhe ou pelo Instagram: 
Shine.Brilhe. O sorteio será pela Loteria 
Federal do dia 26/08/2020.

Alguns pensamentos 
para refletirmos!

Retirado das Frases do Bem:

“A luz que me guia é bem mais forte do que 
os olhos que me cercam”.

“Ore. Espere. Confie”.

“Os bons dias lhe dão felicidade. Os maus 
dias lhe dão experiência. Ambos são es-
senciais para vida. A felicidade te faz doce, 
os problemas te mantém forte, a dor te 
mantém humano, as quedas te mantém 
humilde, o êxito te mantém brilhante. Mas 
só Deus te mantém de pé.”

Para finalizar:

“Os tolos brigam, os sábios debatem 
ideias”.

Felipe
Lazzaretti *

Diferenciais 
cooperativos

Levar o cooperativismo ao maior núme-
ro de pessoas possível é um dos objeti-
vos do Sicredi, por sempre buscar unir 
pessoas em um mesmo propósito - tri-
lhar um caminho coletivo para oferecer 
alternativas inteligentes ao seu desen-
volvimento econômico e social, por 
este motivo, estamos em Pouso Alegre. 
Somos parceiros dos nossos associados, 
praticamos um relacionamento simples 
e próximo, além de investirmos em ini-
ciativas sociais que beneficiam a socie-
dade e apresentamos soluções financei-
ras que atendem as necessidades dos 
nossos associados. Enquanto instituição 
financeira cooperativa temos vários di-
ferenciais, entre eles, destaco a isenção 
de tarifa mensal de conta corrente, 
tanto para pessoa física como jurídica, 
enquadradas no MEI, Microempresa e 
entidades. Além disso, os associados são 
os donos da Cooperativa e, por isso, cada 
ano recebem também parte dos resul-
tados financeiros.
Estas vantagens que oferecemos estão 
gerando bons frutos. Em oito meses de 
atuação neste município, já alcançamos 
mais de 500 associados. Em toda a 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG - pre-
sente em 29 municípios do Norte do 
Rio Grande do Sul, Oeste Catarinense e 
Sul de Minas Gerais - somamos mais de 
80 mil associados que somam forças 
e crescem juntos. No Brasil, por meio 
da atuação em 22 Estados e no Distrito 
Federal, são mais de R$ 4,6 milhões de 
associados.
Construindo parcerias, estamos avan-
çando com muita segurança e a nossa 
atuação tende a crescer cada vez mais. 
Temos a certeza de que o cooperativis-
mo que viemos fazer aqui é a diferença 
que essa comunidade precisava e está 
reconhecendo isso, contribuindo para o 
crescimento da instituição.

Saúde
e Bem
Estar

Cuide
do Seu
Dinheiro!

Felipe Lazzaretti é gerente do Sicredi em Pouso Alegre, 
que fica na R. Comendador José Garcia n.º 391. Tel.: 35-

99759-1346 - www.sicredialtouruguai.com.br - 
Face e Instagram: @sicredialtouruguai

Este ano, a Dalmóbile comemora dois marcos 
importantes. A fábrica, conhecida internacio-
nalmente pela alta tecnologia empregada, está 
completando 43 anos de existência e se conso-
lida como uma das principais marcas de móveis 
planejados da América Latina. Também é motivo 
de grande comemoração os 20 anos de atuação 
da Dalmóbile Pouso Alegre. São duas décadas de 
história com mais de 12 mil projetos executados 

em toda região.  “Ao comemorar nosso 20º aniver-
sário, temos a certeza que o diferencial que nos fez 
chegar até aqui foi a garantia de entrega e um for-
te compromisso com a qualidade em cada projeto. 
Sabemos que nada se constrói sozinho, por isso te-
mos muito a agradecer aos profissionais que atu-
am conosco e aos nossos clientes pela confiança 
em nosso trabalho.” Welington Araújo, Diretor 
da Dalmóbile Pouso Alegre.

Fábrica da DALMÓBILE comemora 43 anos!
O Sr. Juvenal Dalcin 

(Diretor-presidente da 
Dalmóbile), Silvana e 

Welington (diretores da 
Dalmóbile Pouso ALegre)
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INVICTA dá exemplo de 
grande solidariedade!

Dia 16/7, a Prefeitura de Pouso Alegre, através 
do prefeito Rafael Simões e a Secretária de 
Saúde Sílvia Regina, recebeu a doação das 
mãos dos representantes da empresa Newell 
Brands - INVICTA (indústria de utilidades do-
mésticas com fábrica em Pouso Alegre), Wes-
ley Duarte (Gerente de RH) e Cléber Goes 
(Supervisor de RH). Foram doados vários insu-
mos, como: álcool em gel, luvas de proteção, 
máscaras faciais, viseiras de proteção facial 
e garrafas térmicas, que serão usados pelos 

profissionais do setor da saúde do municí-
pio. “Em um momento de grandes desafios 
frente ao novo Coronavírus (COVID-19) e 
diante de todas as medidas preventivas ado-
tadas pela INVICTA tais como disponibilida-
de de kits de limpeza, protetores em geral, 
distanciamento social e dentre outras ações 
em andamento, nunca foi tão importante a 
união de forças da nossa Empresa, nossos 
colaboradores e nossa Comunidade”, decla-
rou a INVICTA em nota. 

Obra para construção da 
escola no São Cristóvão

A obra para construção de uma nova esco-
la no São Cristóvão seguem em execução. 
O espaço foi pensado para ser um modelo 
de unidade educacional em Pouso Alegre 
e terá mais de 3.000m².
A escola planejada pela Secretaria de 
Educação está localizada em uma área de 
30.000m² e terá capacidade para atender 

estudantes dos bairros da região.
A obra iniciada em maio desse ano está 
sendo executada pela BRZ e está prevista 
para ser finalizada até o fim de 2020.

Fotos e Texto: 
André Vince - Ascom
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Loteamento Vale do Sol inicia a 
construção de sua infra estrutura

O empreendimento imobiliário Vale 
do Sol Loteamento Aberto, localizado 
apenas 15 minutos de Pouso Alegre, na 
cidade de São Sebastião da Bela Vista, 
foi um sucesso de vendas no seu lan-
çamento em 2019 e agora está na sua 
segunda fase de comercialização, na 
qual suas obras de infraestrutura estão 
em pleno vapor com previsão para ter-
minar em fevereiro de 2021.
De propriedade dos empreendedores 
Adalberto Faria e Jair Santiago, o 
Vale do Sol tem como gestor comercial 
o corretor Télcio Lopes, proprietário da 
Imóveis Lopes de Pouso Alegre. Em 
entrevista, eles comemoram o fato de 
já terem comercializado, até a presente 
data, 70% dos lotes disponíveis, além de 
testemunharem a satisfação dos primei-
ros compradores, pela percepção de já 
terem uma relativa valorização dos seus 
investimentos.
Os imóveis estão sendo comercializados 
atualmente por 80 mil reais, podendo 
ser financiados pela própria incorpora-
dora em até 120 parcelas fixas mensais. 
Com a queda da taxa SELIC (juros básico 
de nossa economia), que vem tornando 
a renda fixa pouco atrativa, investir em 
imóveis vem se tornando uma ótima 

oportunidade. Sendo um mercado tra-
dicional, tendo como opção construir, 
ou comprar o imóvel para revender 
mais a frente, usufruindo da valorização 
natural do setor, o Vale do Sol é uma 
ótima alternativa. Levando em conside-
ração, também, que a maioria dos ter-
renos destinados a sítios aos arredores 
de Pouso Alegre não são devidamente 
regularizados, o Vale do Sol possui 
grande vantagem, pois é  100% aprova-
do e regularizado por todos os órgãos 
competentes, com escrituras individu-
alizadas por lote. Além disso, os lotes 
são bem extensos, em média, com mil 
metros quadrados cada um, possibili-
tando projetos diferenciados, com nor-
mas de construção, como por exemplo, 
os lotes não podem ser desmembrados. 
Uma das características mais elogiadas 
pelos primeiros compradores (leia na 
página ao lado) é que o loteamento é 
de fácil acesso, apenas 15 minutos do 
centro de Pouso Alegre (em horário de 
trânsito normal), além de encantar os vi-
sitantes pela vista privilegiada e um pôr 
do sol único.
Saiba mais detalhes do empreendi-
mento e garanta já o seu lote no Plan-
tão de Vendas (35) 9 9954-1707 ou na 
Imóveis Lopes, Rua Prof. Mendonça 
133, loja 8, centro comercial Itália 
Centro de Pouso Alegre-MG

Télcio Lopes (Imóveis Lopes), ladeado 
pelos empreendedores Adalberto Faria

e Jair Santiago (Progresso Incorporadora), 
sócios do Loteamento aberto Vale do Sol

Loteamento autorizado pela Lei Municipal nro. 1261, de 19 de dezembro de 2017 – Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista. Protocolo de registro 
nro. 53563. Cartório de registro de imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí-MG. Parcelamento em até 120 meses direto com a incorporadora, taxa: 1% am
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“Olá, sou o Renan, de Pouso Alegre e há 
algum tempo adquiri um terreno no lotea-
mento “Vale do Sol”, onde um dos grandes 
motivos foi a tranquilidade conciliada com a 
proximidade do centro urbano. Com o passar 
do tempo, a gente procura um refúgio, um 
aconchego e lazer, mas sem desgrudar e alte-
rar nossa rotina na cidade. Tudo isso meu lote 
pode proporcionar. Um sonho realizado! Meu 
sonho irá concretizar ainda mais quando mi-
nha residência estiver de pé! Será um lugar 
para viver momentos únicos com minha fa-
mília e com quem queremos bem!”.

“Eu sou Adriano, moro em Guarulhos há 
muito tempo e comprei um lote no Lote-
amento “Vale do Sol”, por vários motivos: 
é bem próximo da Rodovia Fernão Dias; é 
muito fácil o acesso ao shopping e ao centro 
de Pouso Alegre; a estrutura do loteamento é 
excelente; a paisagem natural é fascinante; a 
facilidade de negociação para o pagamento; 
sem contar o ar limpo. Era tudo o que eu que-
ria para aproveitar momentos agradáveis e 
inesquecíveis com minha família e amigos”.

“Olá, meu nome é Mabi. Eu, meu esposo e 
meus filhos, a procura de um lugar para fugir 
da correria da cidade e aproximação fami-
liar nos foi apresentado o “loteamento Vale 
do Sol”, o qual nos encantamos com a ener-
gia positiva, com um maravilhoso pôr do 
sol, sem contar o fácil acesso e a facilidade 
de pagamentos. Agradeço a equipe por ter o 
privilégio de adquirir o nosso lote... ao qual 
dou nome de ...”recarregar as energias”.

Clientes do
Vale do Sol Obras em pleno vapor marca a reta final de vendas.



Luiza 
Dias

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Viva a liberdade 
de pensamento!

 
Há décadas prosperou no Brasil ape-
nas o “pensamento politicamente 
correto da esquerda”. Grande parte 
das escolas, faculdades, mídia, órgãos 
públicos, meio artístico, entre outros... 
tudo foi meticulosamente aparelhado 
para reproduzir apenas uma ideia 
como verdadeira. No entanto, o rumo 
do debate público mudou no Brasil, 
primeiro em 2016 quando foram elei-
tos muitos prefeitos e vereadores de 
direita e conservadores, depois com 
a proliferação de pensadores dessas 
ideologias, culminando em 2018 com 
a eleição de Bolsonaro (típico direi-
tista, eleito basicamente via mídias so-
ciais, a arena do pensamento livre!). Isso 
gerou uma “convulsão” na esquerda, 
que não estava acostumada e não to-
lera conviver com o contraditório. 
O debate faz fugir de seu controle a 
formação de ideias da sua ideologia 
(que só funciona de cima para baixo, 
da sua elite intelectual para as massas). 
Então, como recurso, os esquerdistas 
empunharam a bandeira: #Polariza-
çãoPolíticaéRuim. Na verdade é ruim 
para ela própria e por isso apoiam a 
Lei das FakeNews (Leia da Censura) 
e infelizmente muita gente está caindo 
nessa armadilha. Mas, a polarização é 
necessária para que haja a depuração 
dos pontos de vista e o surgimento de 
ideias mais factíveis (porque a gente 
não pode viver de utopia). Isso é a de-
mocracia na sua forma mais sublime!

*** Merece aplausos o Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que apresentou esta semana no Congresso, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
e para o presidente do Senado, Alcolumbre, uma das partes da tão esperada REFORMA TRIBUTÁRIA brasileira, nesse primeiro momento unindo os 
impostos federais COFINS e PIS no IVA Federal. Uma prova de realinhamento saudável de Bolsonaro com o Congresso, que mantem uma Comissão 
Parlamentar estudando o assunto. Esperamos que haja ainda mais desburocratização pois o resultado foi: dólar desabando e as Bolsas subindo.

#UseMáscara
Cuide-seE 
CuideQuem
VocêAma

É com grande satisfação 
que registro a parceria 

do Dias News com 
a renomada Sicredi, 

cooperativa de crédito 
mais conceituada e 

tradicional do Brasil, com 
117 anos de tradição e 
que nos últimos anos 
vem desfrutando de 

um crescimento único, 
com destaque para as 

agências de Santa Rita 
do Sapucaí e Pouso 
Alegre (onde o Dias 

News é distribuído no 
seu formato impresso). 
A parceria consiste em 
um espaço de artigo, 
que estreia na página 
2 dessa edição, com o 
simpaticíssimo Felipe 
Lazzaretti, gerente do 

Sicredi em Pouso Alegre, 
onde ele fala sobre os 

diferenciais de você ser 
cooperado da Sicredi. 

Na sequência de artigos 
mensais serão abordados 

assuntos de finanças, 
explicando como você 
pode cuidar melhor do 

seu dinheiro. 
Aguarde!

Muitos brindes para 
o querido médico 

veterinário Dr. José 
Roberto proprietário da 

AMICÃO Pet Vet, pelo seu 
aniversário transcorrido no 
dia 7 de julho. A AMICÃO 

é um ótimo local para 
aqueles que possuem cães 

ou gatos de estimação. 
Aliás, Zé Roberto é 

especialista em felinos e 
tem um carinho e trato 
muito especiais com os 

peludos! Gente muito boa!

Muitos brindes para 
minha querida amiga 

Renata Pereira, assessora 
parlamentar do renomado 
vereador pouso-alegrense, 

Dr. Arlindo Motta.
Na foto, ela e seu esposo, 
o engenheiro Francisco 

Paulo da Silva, com o qual 
formam um lindo casal.
A foto registra um dos 
momentos de muita 

alegria e descontração que 
juntos compartilhamos!

Super Destaque
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Legendas
 
1 - O renomado médico gastro-
enterologista, Dr. Luiz Roberto 
do Nascimento, da Gastroclinic 
Nascimento e sua bela esposa, 
Lucete Nascimento. Brindes para 
ele que comemorará aniversário 
dia 7/8.

2 - O lindo casal Guilherme Dias 
e Pabrine Swerts do Mercadão 
das Baterias. Brindes para ela, que 
aniversaria dia 17/8.

3 - Uma belezura de casal, nossos 
queridos amigos, Leandro D’Ávila 
e Kátia Du Valle, líderes da banda 
Doctor Xip. Ele, com todo charme 
característico dos leoninos, aniver-
saria dia 4/8 e ambos curtem uma 
espécie de sabástico musical, no-
vas sonoridades. Imagino a beleza 
que será a volta deles nos palcos, 
logo que tudo passar!

4 - O querido casal Malu Carraro 
e Thúlio Freitas Ribeiro da UP 
Piscinas de Pouso Alegre. Ele 
aniversaria dia 6/8.

5 - Os elegantíssimos Jéssica 
Santos e Luiz Carlos Ferreira, da 
tradicional e renomada Aquesul 
Energia Solar. Brindes para ele 
que aniversaria dia 11/8.

6 - O casal de empresários Isa Car-
rozza e Sérgio Borges, do Buffet 
Vienna. Ele aniversaria dia 4/8.

7 - Muitos brindes para Jairo Men-
donça que aniversaria dia 31/7. Na 
foto ele e sua bela esposa, Adriana 
dos Anjos.

8 - Dráuzio, da rede Cacife Tintas, 
comemora aniversário dia 31/7.

9 - Dois fofos! Os irmãos, Breno 
Amaral, que aniversaria dia 6/8 
e Bárbara Amaral, ambos filhos 
do Reynaldo Amaral, da Gráfica 
Amaral.

*** Muito bacana as LIVES que vêm ocorrendo em Pouso Alegre! Negócios e debates sobre assuntos que não necessitam a materialidade e contato 
direto com o público, são ótimos para se fazer LIVES. Vimos que os casos dos escritórios de advocacias como o Kleber Dantas Adv. Associados, o 
Moreira Cesar & Krepp Advogados Associados, que vêm contribuíndo para a disseminação de informações importantes sobre o direito das pessoas e 
das empresas nessa época de pandemia. As LIVES vieram para ficar, pense como poderia fazer ou participar de LIVES em benefício aos seus clientes!
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Deputado 
Federal 

Bilac Pinto

O escritório Moreira Cesar & Krepp é re-
conhecido por prestar assessoria jurídica 
empresarial para as maiores empresas de 
Pouso Alegre e região. Possuem mais de 
20 profissionais em sua equipe atuando 
no: contencioso, preventivo e consultivo das 
áreas Tributária, Trabalhista, Cível, Cobrança 
e Societário. Por essa ligação jurídica tão 
próxima dos principais departamentos de 
uma empresa (RH, Contabilidade, Direção, 
etc.) que convidamos os sócios Robson 
Krepp e Rafaelli Moreira Cesar para nos 
contar como está o cenário empresarial 
diante da pandemia da COVID-19 (o novo 
Coronavírus).

Dias News - Qual a percepção do escritó-
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rio diante do surgimento da pandemia 
e a quarentena que determinou fecha-
mento de empresas e do comércio em 
geral? 
Moreira Cesar & Krepp - Logo no início 
dos boatos sobre um possível fechamento 
das atividades comerciais, percebemos um 
espantoso aumento do número de solici-
tações de nossos clientes, especialmente 
para o departamento trabalhista, pois mui-
tos empresários não sabiam como iriam li-
dar com seus funcionários. Já nos primeiros 
dias do efetivo fechamento, inúmeras em-
presas nos contrataram, pois não tinham 
nenhuma referência de suporte jurídico ou 
quando tinham, não estavam preparados e 
informados. Ficou claro que se a empresa 

ou seu jurídico não tem preparo e infor-
mação, dificilmente conseguirão sair dessa 
fase sem sequelas.

DN - Quais as principais medidas foram 
tomadas pelo poder público para ajudar 
as empresas nesta crise? 
MCK - Foram várias medidas, mas as mais 
importantes para as empresas, certamente 
foram essas: 
Trabalhista: Com a pandemia do corona-
vírus, a economia tem sofrido um impacto 
significativo, considerando que diversos 
negócios estão reduzindo as atividades e 
até demitindo colaboradores. Com isso, 
o Governo Federal editou duas Medidas 
Provisórias (MP), que visam facilitar a vida 
das empresas, com alternativas para não 
demitir os colaboradores. Enquanto a MP 
927/2020 trata de algumas mudanças nas 
leis trabalhistas, a MP 936/2020 institui o 
Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego. A MP 936, hoje já sancionada 
como Lei 14.020/2020. Ainda, destacamos 
o decreto 10.422/2020, que regulamentou 
a prorrogação dos acordos firmados no 
âmbito da Medida Provisória 936. Agora, os 
empregadores podem lançar mão da redu-
ção de jornada e salário por mais 30 dias, 
enquanto a suspensão de contrato pode 
valer por mais 60 dias. Com isso, as duas 
modalidades passam a ter vigência de 120 
dias, contando os prazos inicialmente pre-
vistos na MP. Importantes destaques tam-
bém quanto: ao Teletrabalho; Compensa-
ção do banco de horas para interrupção das 

atividades; Antecipação das férias individu-
ais; Concessão de férias coletivas; Parcela-
mento do FGTS; Redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário e Suspen-
são temporária do contrato de trabalho.
Tributário: Foram editadas diversas porta-
rias e medidas provisórias versando sobre 
pagamento de tributos, seja postergando 
ou diferindo seu pagamento. Em alguns ca-
sos até mesmo zerando alíquotas ou con-
cedendo o perdão da dívida. Importante 
analisar cada setor econômico confrontado 
com a sua base de atuação, pois as medidas 
podem ser Municipais, Estaduais ou Fede-
rais, dependendo da competência tributá-
ria.
Cível: Independente de edição de lei espe-

Impactos Jurídicos da 
COVID-19 nas empresas

Em uma entrevista com os sócios do Moreira Cesar & Krepp - Advogados, explicam 
tudo o que os empresários precisam saber para atravessarem este período tão conturbado.
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O site www.mckadvogados.
adv.br disponibiliza entrevistas 
exclusivas, com destaque para  

autoridades, como por exemplo: 
Bilac Pinto, Dr. Paulo, Dalmo 

Ribeiro e Arlindo Motta.
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O escritório abriu um canal de 
informação e diálogo com os 

empresários em seu site
www.mckadvogados.adv.br, 

informando as várias mudanças
que estão ocorrendo por 

decorrência da COVID-19.

cífica, já há no ordenamento jurídico, diver-
sas disposições que autorizam o equilíbrio 
nos contratos e permitem que, por exem-
plo, contratos de locação sejam reajusta-
dos ou rompidos sem aplicação de multa, 
readequação nos contratos de fornecimen-
to, anulação de multas contratuais por 
descumprimento em decorrência de força 
maior, etc.
Outros: Edição da MP 975 que cria pro-
grama de crédito para pequenas e médias 
empresas, prorrogação do prazo para ade-
quação à Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

DN - Como o escritório está ajudando 
seus clientes? 
MCK - Criamos um protocolo de gestão 
de crise para os clientes. Em tempos de 
incerteza como este é sempre bom que 

empresas, empresários e colaboradores 
estejam bem informados e preparados 
para antever as consequências jurídicas e 
econômicas para tomar as melhores de-
cisões. Desta forma, o trabalho de consul-
toria consiste em manipular a legislação e 
as medidas adotadas pelo governo para 
que a empresa minimize ou neutralize os 
prejuízos e, em muitos casos, até crie boas 
oportunidades de mudança, crescimento 
e aproveitamento de oportunidades. Aliás, 
em tempos de crise é quando surgem as 
melhores oportunidades de crescimento e 
reinvenção!

DN - Como as empresas podem se infor-
mar e estar atentas às várias mudanças 
que estão ocorrendo neste cenário? 
MCK - Em nosso site (www.mckadvogados.
adv.br) temos um portal informativo em-

presarial (MCKNotícias) e, dentro dele cria-
mos um canal exclusivo, aberto e gratuito, 
todo dedicado a trazer em primeira mão 
todas as novidades legislativas e estratégi-
cas adotadas sobre a COVID-19 para que 
qualquer empresa e gestor possa se infor-
mar! Temos infográficos, matérias, artigos 
e muitos outros conteúdos. Neste mesmo 
canal estamos divulgando entrevistas ex-
clusivas com empresários, representantes 
de classe e autoridades sobre suas visões 
dos impactos jurídicos e econômicos da 
pandemia. Vale destacar o Deputado Fede-
ral Bilac Pinto que alertou que “A retomada 
da economia depende de uma ação conjun-
ta, entre toda classe política, empresarial e 
sociedade civil, uma parceira que já venceu 
inúmeras crises e beneficiou toda população 
mineira.” Também muito pertinente o nos-
so Dep. Estadual, Dr. Paulo Valdir: “A ALMG 

tem adotado várias medidas de combate à 
pandemia, seja aprovando leis do executivo 
estadual de forma remota, bem como pro-
pondo requerimentos e projetos de lei que 
visam auxiliar e proteger a população frente 
à pandemia.” O Vereador Arlindo Motta 
ressalta: “Nosso município adotou medidas 
flexíveis e de conscientização para que os im-
pactos por estes sofridos sejam os mais ame-
nos possíveis.” O Deputado Estadual Dal-
mo Ribeiro demonstrou estar ativamente 
junto as mais diversas entidades: “Ressalto 
aqui nosso empenho junto ao BDMG, Sebrae, 
Fiemg, Fecomercio, Federaminas, Defensoria 
Pública, OAB, Tribunais de Justiça e de Con-
tas, Ministério Público, Associação Mineira de 
Municípios, Governo do Estado e Assembleia 
Legislativa, bem como as demais entidades 
de classe, que estão unidas pela retomada e 
superação da crise que ora enfrentamos.”

Rafaelli Moreira Cesar Robson Krepp 
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CéuMar Sazonalidades
Quem possui talento e criatividade sempre tem 
seu lugar ao sol. É com sua empatia que o deco-
rador e designer de interiores Mário Mariano e a 
estilista pouso-alegrense Selma Azevedo da Tok 
Special se reinventaram e estão fazendo muito 
sucesso com a CéuMar Sazonalidades. 
Na atual ocasião, eles estão produzindo decora-
ção no estilo pegue e monte, mimos para as datas 
comemorativas, festa na caixa, principalmente 
comidinhas gostosas (veja fotos) e tudo mais que 
puderem criar. Devido à pandemia e o cancela-
mento de festas e eventos, o casal tomou atitude 
para continuar conosco, nos melhores momentos. 
Eu degustei vários quitutes deles e aprovo a quali-
dade e sabor, em especial do Bolo de Milho com 
Cobertura Cream Cheese e Goiaba. Hummm! 
Uma delícia. Encomendas pelo (35) 9 9198-4112 
que também é WhatsAPP.
 
Texto: Luiza Dias. Fotos: Divulgação

Mário Mariano e 
Selma Azevedo

Granola Vegana na porta da sua casa
O querido empresário Roberto Perez Wes-
tin, muito conhecido em Pouso Alegre e re-
gião, além de participar em negócios da sua 
família, está envolvido como representante 
de uma marca de grande credibilidade de 
produtos naturais do País, a GRANELLOS, re-
presentando em Minas, especificamente, as 
granolas de côco e amendoim da marca, com 
venda direta ao consumidor final. Para quem 
é atento aos cuidados com a saúde, consu-
mindo uma alimentação natural e saudável, 
as granolas da GRANELLOS, além do sabor 
inigualável, são veganas e muito saudáveis. A 
GRANELLOS é uma empresa empenhada em 
fazer o melhor para seus clientes, oferecen-
do alimentos de qualidade superior e muito 
sabor, feitos de forma artesanal, com todo o 

Em época de pandemia, cuidar da saúde com produtos naturais e de qualidade é fundamental, sem deixar de lado o incrível sabor!

cuidado na escolha dos ingredientes e no 
preparo. Detalhe: você não encontra este 
produto em estabelecimentos comerciais 
tradicionais, apenas pelo: (35) 9 9138-9275 
(WhatsAPP) com Roberto Perez Westin.

Roberto 
Perez Westin
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Saudades do querido Paulo 
Roberto, que aniversaria dia 14/8

Brindes dia 29/7 para a querida 
Camila Britis, que na foto está ao 

lado de seu esposo Thomas.

Brindes dia 27/7 para o querido 
Maykel Sena, que na foto está ao 
lado de sua esposa Giceli Pires.

Adriana da Max Limp 
aniversaria 3 de agosto

Brindes dia 9/8 para o querido 
Amauri do Maracanã

Kim e Terezinha Wong, do Grande 
Muralha, ele aniversaria dia 2/8 

O querido casal Andrezza e José, 
ela que aniversaria dia 3/8

O criativo Juliano Rocha, 
aniversaria dia 14/8

Cynthia, secretária da Presidência 
da Acipa faz niver dia 18/8

Brindes dia 30/7 é aniversário 
do querido Dr. Fabian Camargo

Carina e Ulysses Mattioli,
ele que aniversaria dia 11/8

Luiz Felipe do Nascimento
comemora niver dia 18/8

André da Ice Bom e diretor da 
ACIPA comemora niver dia 14/8
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