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Zema lança o Avança Minas, programa 
de estímulo do desenvolvimento
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Governador de Minas
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Quero agradecer todas as manifestações 
de carinho realizadas no Facebook do 
Dias News e perfil de minha caçula, Luizi-
nha, para as seguintes pessoas:
Ana Simões; Juliana Pereira; Liberangelo 
Torino; Deborah Andrade; Josino Alan; 
Jose Carlos Dias; Lenise Magalhães; Eliani 
Tresinari; Silvania Vilhena Rigotti Vilhe-
na; Carina Marques Gomes; João Carlos 
de Morais; Filipe Valias Vargas; Mariléia 
Franco; José Walter Mota Matos; Maria 
Inez Megale; Waldete Vieira Alves; Welin-
gton Donizeti Araujo Silva; Kelly Ribeiro; 
Rosângela Moreira Morais; Washington 
Daviola; Adriana Azevedo; Nelson Tor-
res; José Roberto Silva; Teresinha Wong; 
Sandra Leite Emboaba; Leticia Dias Men-
donça; Roberto Rosa; Iara Franco Abdul 
Kader; Eunice Riera Toledo; Maria Dulce 
Caixeta; Luci Costa; Regina Franco A. Bri-
to; Helter Dias de Souza; Olinda Campos; 
Adriano Freitas; Vania Kersul; Marcia Fon-
seca; Denise G Rios; Ernani Martins; Maria 
Claudete; Vanessa Kuhn Martins Tessa-
roli; Janete Dias; Mirtes Franco; Claudia 
Bueno Garcia; Alexandre Mendonça; 
Rosa Lima; Roseli Pereira Dias; Marizete 
Cid Ribeiro; Maria Virgínia de Miranda 
Coelho; Marcia Camargo; Lenize Martins; 
Silvana Araujo, entre outos, e também as 
centenas de pessoas que curtiram o post 
em homenagem ao meu aniversário que 
mandaram força e amaram este post. 
Agradeço também as ligações e lem-

Fazer o 
Bem Faz 
Bem

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

Luiza Dias
(Mãe)*

Dr. Kleber 
Dantas*

Dr. Kleber Dantas Junior - Advogado - OAB/MG 55.818  - e-mail: kleber.jr@kleberdantas.adv.br

O que é a recuperação 
extrajudicial?

A lei nº 11.101/2005, que criou a recuperação ju-
dicial em substituição a combalida concordata, 
trouxe uma inovação em seu contexto que é a 
recuperação extrajudicial. Porém, infelizmente 
tem sido de pouco uso, fato que acreditamos 
ser mais em função do desconhecimento do 
que propriamente da sua eficiência prática.
Tal qual na recuperação judicial, por óbvio, seu 
objetivo principal é a manutenção da atividade 
econômica com geração de riqueza. E, ao con-
trário da recuperação judicial, em que necessa-
riamente toda a massa de devedores se sujei-
tará aos efeitos da recuperação nos termos do 
plano a ser pago, na recuperação extrajudicial 

poderá o empresário negociar somente com 
determinada classe de credores. Podemos citar, 
por exemplo, a negociação com fornecedores e 
credores bancários. 
Não há administrador judicial e tampouco par-
ticipação do Ministério Público, e consequen-
temente não há ingerência externa sobre o 
controle da empresa. Evita-se a exposição da 
mesma, além de significar menos burocracia e 
menos despesas judiciais, na medida em que a 
empresa desonera-se dos altos custos da trami-
tação de uma ação judicial que impactariam no 
seu caixa, o que, diga-se, é um aspecto relevante 
para possibilitar a superação da crise financeira.
Somente será homologado judicialmente se 
mais de 3/5 dos créditos de cada classe se opor 
ao plano. Do contrário não há necessidade de 
homologação judicial, sendo apenas uma pos-
sibilidade. Sendo homologado judicialmente, 
passa o plano sujeitar-se aos efeitos da novação 
tornando-se título judicial, ou seja, o seu des-
cumprimento sujeitará o devedor à execução.
Nada mais é do que a reestruturação da empre-
sa, por segmento, de forma preventiva a ser con-
duzida por advogados ou outros profissionais. 
Assim, possui inúmeras vantagens e se mostra 
como importante ferramenta estratégica para 
empresas que se encontram em situação finan-
ceira delicada, mas superável com a renegocia-
ção junto a determinadas classes de credores, 
principalmente quando os credores são bancos, 
financeiras e fornecedores.
Portanto, para as empresas que estão em dificul-
dade de caixa, com as receitas abaixo das despe-
sas, a recuperação extrajudicial é uma importan-
te ferramenta para a revitalização da atividade 
econômica.

Foco no
Direito
Empresarial 

Minha gratidão a todos, pelas 
mensagens em meu aniversário!

Hospital e Paróquia do São 
Geraldo fazem campanha! Ajude!

branças recebidas. A todos, um abraço 
no coração de cada um de vocês.

Para representar a todos, vou trans-
crever em agradecimento as belas 
palavras de querida Sandra Tachella 
Althoff.

“Dona Luiza Dias.... ano 1996 no Centro 
de Pouso Alegre MG, vejo uma mulher 
imponente de olhos azuis.... LINDA. Con-
versadeira vir a saber era uma Protetora e 
Acolhedora de animais abandonados. O 
tempo foi passando.... É acompanhando 
o seu trabalho, mesmo encontrado difi-
culdades para lidar com tantos.... Nunca 
desistiu. Embora ajam como verdadeiros 
heróis, os Protetores de animais são se-
res humanos que sofrem, choram, ficam 
doentes. Tem suas vidas, trabalham, tem 
família, ou não, mas se desdobram para 
se dedicarem a causa animal. Dona Lui-
za está linda mulher, fez do seu AMOR 
Gigantesco, uma das mais belas causas 
Nobres. DONA LUIZA seus filhos de qua-
tro patas agradecem por tanto carinho 
e dedicação. A nós.... A senhora deixa a 
árvore do amor e respeito aos animais, já 
dando frutos”. 

FELIZ ANIVERSÁRIO QUERIDA  
GRATIDÃO!
(Sandra Tanchella Althoff)

Antes de 
comprar piscina, 

não deixe de 
passar na 

UP PISCINAS

Por que você não pode deixar de 
passar na UP Piscinas? Primeiro 
pelo ótimo atendimento, coor-
denado pelo seu proprietário 
Thulio Freitas (foto). Depois, as 
piscinas têm 15 anos de garantia 
de fábrica, que olha só, fica lo-
calizada no Sul de Minas. Outro 
fator é que quem divulga preço 
de produto é porque realmente 
o preço é bom. E eles estão com 
uma superpromoção do modelo 
ZÂMBIA (veja anúncio e carac-
terísticas do produto na página 
11 dessa edição do Dias News). 
Mais informações pelo telefo-
ne: 3425-2102, ou pelo ZAP: 9 
8880-2102. Site: uppiscinas.com.
br, pelo Face: uppiscinasoficial ou 
pelo Instagram: uppiscinas.

Participe da Ação entre Amigos promovida pela Paróquia São Geraldo em prol do Hospi-
tal das Clínicas Samuel Libânio (HCSL). O sorteio será dia 18 de outubro ao lado da Igreja 
Matriz São Geraldo (situada na Rua Antônio Soares, 33, no Bairro São Geraldo). Adquira seu 
cupom na Paróquia ou com a comunidade do Bairro São Geraldo.
Mais informações pelo telefone: (35) 3422 0508Thulio Freitas

Proprietário da UP Piscinas
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 A Rádio DifusoraHD, situada na 
cidade de Pouso Alegre, está realizando sua 
migração de AM para FM, com dia marcado 
para o início da transmissão, em ‘estado expe-
rimental’, no dia  5 de outubro e, em defini-
tivo, 60 dias depois (sintonia do dial será em 
94,5 FM). Com 35 anos, a emissora pertence à 
Fundação São José do Paraíso (ligada à Ar-
quidiocese de Pouso Alegre) e consolida pre-
sença marcante na história política, cultural, 
social, econômica e religiosa da Região, com 
o objetivo da formação cívica, moral, religio-
sa, artística, literária da sua audiência, além 
de fomentar vocações sacerdotais e religio-
sas.

 Através de sua programação alegre, 
saudável e de qualidade, funcionará com 15 
mil watts de potência, atingindo cerca de 100 
cidades sulmineiras e do leste do estado de 
São Paulo, nutrindo seus ouvintes com a espi-
ritualidade cristã, auxiliando-os a percorrer o 
caminho da vida com serenidade. “Temos um 
jeito de ser e de pensar rádio. Queremos traba-

Pe. Omar Siqueira
(DIretor da Rádio 

DifusoraHD)

Pe. Andrey Nicioli
(DIretor de Jornalismo)

Rádio DifusoraHD
Será a alternativa de qualidade no conteúdo musical e 
informativo em Pouso Alegre, com estreia programada 

para o dia 5 de outubro. Sintonize 94,5 FM!

lhar pela comunicação de qualidade, que auxi-
lie o ouvinte a percorrer o caminho da vida com 
alegria e serenidade. Este é o grande desafio da 
Rádio DifusoraHD. Com entusiasmo e dinamis-
mo, ter a consciência de seguir prestando rele-
vante serviço à nossa cidade, à região e ao País, 
visando uma melhor qualidade de vida para 
as pessoas”, afirma o diretor de jornalismo da 
emissora, padre Andrey Nicioli. 

 Aliás, a credibilidade do jornalismo 
da rádio é uma das suas marcas registradas 
e que será ampliada com a migração de AM 
para FM. O jornal da DifusoraHD acumula, 
juntamente com a rádio, 35 anos de tradição 
ininterrupta, oferecendo conteúdo diferen-
ciado e atualizado, com material produzido 
pela sua própria equipe e em parceria com 
agências de notícias. “Dentre as novidades é 
que a rádio terá um jornalista o dia todo nas 
ruas, percorrendo Pouso Alegre e cidades de 
abrangência da emissora, trazendo informa-
ções aos nossos ouvintes ao vivo”, complemen-
ta padre Andrey.

 Segundo o diretor da emissora, 
padre Omar Siqueira, a rádio manterá sua 
programação jornalística, com Jornal e os ‘Bo-
letins da Hora’ transmitidos em rede, através 
da rádio Paraíso FM 92.3. Também manterá 
sua programação religiosa com o programa 
‘Amigos pela Fé’, apresentado por ele,  pelo 
padre Andrey Nicioli e também pelo arcebis-
po Dom Majella; além da “Hora da Benção” 
com padre o Fábio Leão; a Consagração à 
Nossa Senhora ao vivo do Santuário Nacional 
de Aparecida; e missas Diárias. “Estamos for-
matando o programa ‘Voz Diocesana’, que será 
transmitido aos domingos pela manhã. Enfim, 
iremos oferecer uma programação voltada ao 
público maduro com uma boa plástica e crité-
rios nas escolhas das músicas e programação”, 
revela padre Omar.

 Em relação à programação musical, 
a rádio tem o seguinte critério: “tocar de tudo, 
mas não tocar qualquer coisa”, tendo como 
missão evangelizar, tanto que a cada três ho-
ras, um padre entra na programação ajudan-

do as pessoas a refletirem temas de fé. “É im-
portante ressaltar que a arquidiocese de Pouso 
Alegre acredita e investe nos meios de comuni-
cação social e mídias digitais para evangelizar. 
O grande marco é a Rede Diocesana de Rádio. 
Em alguns horários, DifusoraHD e Paraíso FM, 
localizada em Paraisópolis e que também per-
tence à arquidiocese de Pouso Alegre, formam a 
rede. Gerando mais conteúdo, mais qualidade e 
um público ainda maior”, ressalta padre Omar. 

 Para finalizar, padre Omar e padre 
Andrey ressaltam o importante trabalho da 
emissora neste período de pandemia. Atra-
vés de notícias diárias, orientação de médicos 
sanitaristas, entrevistas com psicólogos e psi-
quiatras, a DifusoraHD contribuiu e continu-
ará a missão de dar suporte aos seus ouvin-
tes quanto na sua busca por equilíbrio físico, 
mental e principalmente espiritual, passando 
uma mensagem de fé e esperança a todos.

Fotos/texto: 
Italo Barcellos e Luiza Dias
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Dias News - Quais as vantagens de se 
anunciar na DifusoraHD?
Dudu Prado - A vantagem em anunciar 
na DifusoraHD é relacionar sua marca 
com outra marca de credibilidade. Por 
mais que a FM seja uma novidade, a 
rádio já existe na cidade há anos. Anun-
ciar na DifusoraHD é fazer com que sua 
mensagem chegue a um público consu-
midor fidelizado.

DN - Qual o público alvo da rádio?
Dudu - Através do estilo de programa-
ção musical, pela linguagem e o tipo de 
conteúdo, nosso foco é um perfil de 25 
a 50 anos. 

DN - Como será a programação?
Dudu - Teremos programas para qual-
quer tipo de gosto. O dia começa com o 
“Hora Mais Sertaneja”, com o Carlinhos. 
Logo após há muita informação local e 
regional com o “Jornal da Difusora”. De-
pois, vem uma programação da manhã, 
recheada com muita música, interativi-
dade e promoção. Às 12h10 há o progra-
ma “De Bem com Vida”, que sempre traz 
convidados interessantes, abordando 
temas para população, de forma leve e 
descontraída. A programação da tarde 
também vem recheada com muita mú-
sica, interatividade e promoções. À noi-
te há uma programação especial, que é 
transmitida e formada a Rede Diocesana 
de Rádio, com muita música e descon-
tração. São vários programas, diferentes 
e feitos com muito carinho para Pouso 
Alegre e Região.  

DN - Vocês são inovadores por trans-
mitirem lives nas redes sociais. Vocês 
ampliarão esses canais? 
Dudu - Pretendemos ampliar as trans-
missões sim, lapidar os formatos, isso 
para ter ainda mais qualidade e intera-
tividade com o público. A DifusoraHD é 
sempre inovadora e agora com o novo 
estúdio de ponta, repaginado, traba-
lharemos com muita dedicação para os 
nossos ouvintes, parceiros e anuncian-
tes.

Dudu Prado - direção e produção 
artística da DifusoraHD.

Confira a nova programação da DifusoraHD
Focado em um público maduro, a emissora quer levar música e informação de qualidade.

R

. ..

Para pedidos de bênçãos e 
participação na programação: 

(35) 9 9115-5069

/DifusoraHD

Contato comercial: (35) 3423-1488

SEGUNDA A SÁBADO
10:00 / 14:00 / 16:00

O ouvinte pede a sua 
música e manda seu alô 
através de mensagem de 
voz pelo Whatsapp.
Interatividade a qualquer
momento da programação!

SEGUNDA A SEXTA
12:00 às 13:00
Com Padre Omar Siqueira (foto) 
e Padre Andrey Nicioli.

Programa interativo de entrevistas, 
descontração e música. Aborda diversos 
temas de interesse geral, cada dia com 
um entrevistado e a informação passada 
de uma forma divertida e dinâmica. O 
ouvinte e o telespectador participam 
com perguntas e comentários que são 
respondidos ao vivo.

SEGUNDA A SÁBADO
15:00

Momento de fé e
espiritualidade em
louvor à mãe de Jesus.
Transmissão ao vivo, direto
do Santuário de Aparecida.

SEGUNDA A SEXTA
07:30 às 08:00

O ouvinte começa o dia muito 
bem informado, com notícias 
regionais, nacionais e os 
principais acontecimentos 
internacionais. Com a 
credibilidade e a imparcialidade 
que sempre pautaram a Rádio 
DifusoraHD e seus profissionais.

PROGRAMAÇÃO DA MANHÃ
SEGUNDA A SÁBADO
08:00 às 12:00
Com Ângela Cristina

Música, informação,
prestação de serviço
e a participação do ouvinte.

PROGRAMAÇÃO DA TARDE
SEGUNDA A SÁBADO
13:00 às 18:00
Com Tony Pádua

Música, informação,
prestação de serviço
e a participação do ouvinte.

SEGUNDA A DOMINGO
12:00 / 18:00

Um momento de fé, com 
o ouvinte enviando suas 
intenções e pedidos de 
oração. Com amigos da 
fé, formamos uma grande 
corrente do bem conectados 
a Deus.

DOMINGO
9:00

Uma programação com 
os maiores sucessos 
atuais. São 9 horas de 
música sem intervalo 
comercial. A trilha 
sonora oficial do seu fim 
de semana.

DOMINGO
08:00 às 09:00

Um programa que traz 
os maiores sucessos do 
Rei Roberto Carlos. Com 
histórias e curiosidades 
da carreira do cantor 
mais querido do Brasil.

SEGUNDA A SEXTA
06:00 às 07:30

Com Carlinhos Rancheiro, o programa
abre as manhãs da Rádio DifusoraHD 
com alto astral! Um programa alegre, 
descontraído, interativo, com os maiores 
clássicos do sertanejo desde o raiz e 
o carinho dos ouvintes que participam 
frequentemente.

SÁBADO
06:00 às 09:00

O Programa da família!
Através deste projeto, a emissora 
recebe a contribuição de milhares 
de associados e investe em 
uma programação diferenciada, 
que privilegia o entretenimento 
saudável, a espiritualidade, a 
informação e a prestação  de 
serviço.

Atualmente são mais de 2,5 mil 
associados cadastrados que 
contribuem diretamente na Rádio 
ou através do trabalho voluntário 
de representantes, que coordenam 
grupos em Pouso Alegre/MG e em 
várias cidades da Região.

SEGUNDA A SEXTA

COM 8 EDIÇÕES DIÁRIAS
9:40, 10:40, 13:40, 14:40,
15:40 e 16:40

Direto da redação da 
DifusoraHD as principais
notícias da hora.

SEGUNDA A SÁBADO
17:00 às 18:00

As campeãs da DifusoraHD,
toca as 12 músicas mais 
pedidas pelo ouvinte 
durante todo dia. 
Os maiores sucessos da
DifusoraHD em uma hora
direto!



Luiza 
Dias

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

As coisas 
estão difíceis?

Claro que estão! E elas nunca fo-
ram fáceis. Nós, homo sapiens in-
ventamos a arte de viver e triun-
famos milhares de anos e não foi 
à toa. O segredo? Nosso cérebro 
desenvolvido e nossa capacida-
de criativa. Com isso dominamos 
situações mais fortes fisicamente 
do que nós. Então, com a CO-
VID-19, crise política; crises eco-
nômicas; fenômenos naturais 
devastadores, a vida sempre vai 
nos exigir atitude criativa. Deve-
mos parar de reclamar! Murmú-
rio tem poder psicológico, que 
pode edificar nosso fracasso. Este 
não é um flerte dogmático de al-
guma seita religiosa positivista, 
é a afirmação da pura realidade 
científica (e quem vos fala aqui é 
uma psicóloga formada). Por isso 
a vida deve seguir, ou alguém 
pensa que esta será a última cri-
se da história? Aliás, “contamine” 
outras pessoas com o vírus do 
otimismo, pois é a melhor vacina 
contra a mediocridade de achar 
que reclamando, algo vai mudar 
para melhor!

*** MERECE APLAUSOS a fala: “Se você tiver a infelicidade de pegar COVID-19, ligue para seu médico de confiança e não para seu político de confiança”(reno-
mado médico dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, Dr. Dante Senra). Ele, como milhares de outros médicos no Brasil e no mundo, são a favor do 
uso da Cloroquina, Hidroxicloroquina e Ivermectina desde o começo do tratamento, após confirmação de teste positivo da COVID-19, no intuito de reduzir 
a carga viral do Coronavirus no organismo do paciente. Mas, infelizmente, muita gente está tomando e dizendo que não usou nada para se curar do vírus.

#UseMáscara
Cuide-seE 
CuideQuem
VocêAma

Super Destaque

Muitos brindes dia 23/9 para o empresário Everaldo Riêra  
(Perfumaria São Paulo), que na foto está ao lado da bela Roberta.

Super Destaque

Muitos brindes 
dia 20/9 para o 
querido Sérgio 
Lemos que está 

na fase final 
da entrega do 

gigante da saúde, 
Medical Center.

Sérgio é um 
empresário 

de muita 
credibilidade, 
visão e muito 

detalhista, cujas 
obras são de 

ótima qualidade.

O casal, Cintia 
e seu esposo 

Omar (sócio do 
Supermercados 
Alvorada ), ele 

que está de 
aniversário no dia 

27/9. Pelo que 
fiquei sabendo, 
através de seus 

familiares, o casal 
está muito feliz 
com a vinda de 

dois lindos filhos.
Parabéns por 
esta dádiva!

Brindes dia 25/9 para o inteligente Jair Rafael, que na foto está ao lado 
de seus pais, Célio e Fabiana Prado, e de seu irmão, Pedro.



1

*** NINGUÉM MERECE. As últimas Eleições o povo brasileiro deu voto contrário a politicagem. Mas, nem mesmo começou às Eleições 2020 e apareceram 
uns pré-candidatos bufando, quase babando, nas redes sociais, querendo brigar com o vento. Imagina alguém dando socos desesperados no vento! Você diria 
que seria Rocky Balboa? Um ninja? Ou alguém catando mosquitos? Na verdade, é gente ávida por atenção, pois dentre as novas regras eleitorais não  se per-
mite mais coligações, exige-se que os partidos elejam candidatos, senão, estão fadados a serem extintos. Muito “dono de partido” está desesperado por isso!

4
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Legendas
 
1 - Muitos brindes dia 18/9 para o 
querido vereador de Pouso Alegre 
e renomado cirurgião dentista, Dr. 
Arlindo da Motta Paes. Tenho 
admiração pelo Arlindo, pelo seu 
senso de justiça, determinação e 
atitude aguerrida frente aos obs-
táculos da vida. 

2 - Dia 19/9 é o aniversário de Wil-
son de Godoy, sócio proprietário 
da TOTVS Sul de Minas e TOTVS 
Serra do Mar.

3 - Brindes dia 18/9, para a querida 
Taíse Rodrigues, que na foto está 
ao lado de seu esposo Adriano 
Rodrigues (Visual Áudio).

4 - O renomado médico Dr. Vir-
gínio Candido Tosta de Souza 
aniversaria dia 17/9.

5 - O mais renomado psiquiatra d 
da região, Dr. Munir Jacob, brinda 
mais um ano de vida dia 25/9.

6 - O simpático Yago Baykin, 
muito querido em Pouso Alegre, 
aniversaria dia 29/9.
 
7 - Quem também está soprando 
velinhas, dia 28/9, é o carismático 
e sempre alegre e divertido, Alex 
Gaúcho, gerente da Central de 
Cópias de Pouso Alegre.

8 - Brindes dia 26/9 para a bela  e 
dinâmica Tatiana Beraldo, ela que 
tem múltiplas formações e é filha 
da querida Táta Beraldo.

9 - Dia 29/9 será o aniversário de 
João Galdino, que na foto está 
com sua esposa Claudia. conhe-
cido por ter sido um ícone da área 
de formaturas em Pouso Alegre. 
Há um bom tempo, João mudou 
de ramo e foi morar no interior 
de São Paulo, onde está fazendo 
muito sucesso com uma lavanderia 
industrial.
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Presidente Heloisa Bertoli quer fortalecer 
as indústrias de diversos portes da região

À frente da FIEMG Regional Sul há quatro 
meses, a empresária Heloisa Bertoli se tor-
nou a primeira mulher presidente de sindi-
cato na região. Desde 2015 atua como pre-
sidente do Sindicato da Indústria do Vinho 
de Minas Gerais (SindVinhoMG), tendo 
ocupado os cargos de diretora adjunta e vice
-presidente entre os anos 1994 e 2015. 
A recém-empossada presidente regional, 
além de dar continuidade ao trabalho do 
ex-presidente, Sebastião Rogério, quer dar 
ainda maior visibilidade à FIEMG Regional 
Sul. “Vamos fortalecer as indústrias dos diver-
sos portes, através de programas como o FIEMG 
Competitiva, que qualifica as empresas nos três 
eixos fundamentais: finanças, gestão e merca-
do”, diz. 
Um dos objetivos de sua gestão é aproximar 
e valorizar as mulheres industriais da região. 
“Precisamos encontrá-las para que possam 
participar, de forma efetiva, de ações neste 
mundo empresarial que, ainda, é majoritaria-
mente tão masculino”, afirma. 
A FIEMG Regional Sul abrange 156 cidades e 
conta com 12 sindicatos empresariais que vi-
sam auxiliar a indústria mineira. Bertoli consi-
dera que a região sul é estrategicamente bem 
localizada geograficamente, fazendo frontei-
ra com estados economicamente relevantes, 
como Rio de Janeiro e São Paulo. “A meta é 
fortalecer os setores produtivos junto aos seus 
sindicatos empresariais”, pontua. A Regional 
Sul está em novo endereço, juntamente com 
SESI, na Pça. José Corrêa de Campos 46 - Bair-

ro São Geraldo/Pouso Alegre-MG.

A empresária 

Heloisa Bertoli é formada em Terapia Ocu-
pacional (PUC Campinas) e possui MBA em 
Gestão Executiva de Negócios (PUC Minas). 
A empresária ocupa os cargos de delegada 
no Conselho de Representantes da FIEMG 
desde 1996, foi diretora da FIEMG Regional 
Sul de 2018 a 2020, é integrante da Câmara 
de Alimentos e Bebidas da FIEMG. Atua como 
conselheira da Federação mineira nos comi-
tês de Bacia Hidrográfica das Regiões: CBH 
Afluente Mineiro do Alto Rio Grande (GD1); 
CBH Entorno do Lago de Furnas (GD3); CBH 
Rio Verde (GD4); CBH Rio Sapucaí (GD5); CBH 
dos Afluentes Mineiros dos Rio Mogi-Guaçu e 
Pardo(GD6) e (PJ1) Piracicaba Jaguari. Ainda 
é membro permanente da Câmara da Cadeia 
Produtiva de Viticultura, Vinhos e Derivados 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) e da Câmara Técnica Seto-
rial de Fruticultura do Conselho Estadual de 
Política Agrícola (CEPA) da Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de MG (SEAPA). 

Conteúdo - Jornalismo 
FIEMG - Federação das Indústrias de Minas 
Gerais. 

jornalismo@fiemg.com.br 
www.fiemg.com.br

Mais visibilidade para 
FIEMG Regional Sul 

Fiemg Regional Sul 
doa 10 ventiladores 

pulmonares ao HCSL

A Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (FIEMG) Regional Sul doou 10 
ventiladores pulmonares ao Hospital das Clí-
nicas Samuel Libânio (HCSL) na manhã desta 
quinta-feira, dia 27 de agosto. A presidente 
da FIEMG Regional Sul, Heloisa Bertoli, disse 
que o equipamento médico vai trazer ainda 
mais conforto e dignidade para os pacientes 
nesse momento de pandemia.
Segunda ela, o objetivo da Fiemg é o de co-
laborar com o combate ao novo coronavírus 
através de medidas estratégicas desenvolvi-
das em todo o estado. “Queremos contribuir 
com esse Hospital neste momento tão difícil. 
Hospitais como o Samuel Libânio são referên-
cia para macro regiões de saúde e, por isso, tão 
fundamentais para a assistência da população 
de dezenas de municípios do Sul de Minas”, 
afirma Heloisa Bertoli, que também é presi-
dente do Sindicado da Indústria do Vinho do 
Estado de Minas Gerais (Sindvinho).
A doação contou também com a presença 
do analista de Relações Empresariais, Eval-

do Coelho, que ressaltou a importância do 
Hospital Samuel Libânio. Para o diretor ex-
ecutivo da Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí (FUVS), Igor Souza Noguei-
ra Oshiro, a ação de solidariedade é muito 
importante para que o Hospital possa dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido com 
excelência nesse momento de pandemia.
Os ventiladores pulmonares doados  foram 
idealizados e produzidos pela Inspirar, uma 
empresa Health Tech que nasceu da inqui-
etação e percepção dos sócios da Tacom 
para minimizar os impactos no sistema de 
saúde gerados pela pandemia da Covid-19. 
“O projeto conta com o suporte da FIEMG, que 
mobilizou a indústria e arrecadou recursos. En-
tendemos que juntos vamos superar esta crise 
e sairemos dela ainda mais fortes”. Outros 207 
aparelhos serão distribuídos em 16 cidades e 
20 hospitais do Sul de Minas.

Fotos e Texto: 
Ascom Fuvs

Heloisa Bertoli
Presidente da FIEMG 
Regional Sul
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Romeu Zema 
lança Avança 

Minas para 
estimular 

investimentos 
e empregos

Gestão

O governador Romeu Zema anunciou, nesta quin-
ta-feira (10/9), o Avança Minas, plano de retomada 
econômica que reúne iniciativas em diferentes 
frentes de atuação do governo. O objetivo é criar 
ambiente favorável à geração de investimentos e 
empregos. O Avança Minas reúne uma série de me-
didas de desburocratização para melhorar o am-
biente de negócios no estado e engloba ainda um 
pacote de obras públicas que somam R$ 1 bilhão, 
nas áreas da saúde, educação, segurança pública, 
infraestrutura rodoviária e urbana.
A estimativa é de que as obras gerem 35 mil empre-
gos diretos e indiretos, contribuindo com mais de 
R$ 3 bilhões para o Produto Interno Bruno (PIB) dos 
municípios e cerca de R$ 181 milhões em arreca-
dação de impostos. As obras contam com recursos 
estaduais, federais e também de saldos de convê-
nios já firmados, além de acordos com a iniciativa 
privada e concessões de rodovias.

Investimentos
O governador Romeu Zema destacou que o objeti-
vo das ações é tornar o ambiente econômico ainda 
mais favorável para atrair investimentos.
“Queremos fazer com que Minas seja um estado 
atraente para quem quer investir, como foi no ano 
passado e como vem sendo neste ano, apesar da 
pandemia. O nosso grande objetivo é trazer de-
senvolvimento econômico e, consequentemente, 
gerar empregos”, disse.
Sobre os processos de desburocratização, Zema 
frisou que eles não afetarão a eficiência da fiscali-
zação, que continuará garantindo a segurança dos 
mineiros.
“Não estamos diminuindo a segurança. O Estado 
continua tendo todas as prerrogativas de fiscaliza-

Plano de retomada econômica inclui 
R$ 1 bilhão em obras e ações de 

desburocratização

ção e vai fiscalizar todas as atividades como sem-
pre fez. O que o Estado não vai mais fazer é deixar 
aquele empreendedor que quer investir aguardan-
do meses ou anos para ser analisado”, ressaltou.

Infraestrutura
Integram o Avança Minas 35 empreendimentos em 
várias regiões do estado, entre obras já iniciadas e 
a iniciar nos próximos seis meses. Estão incluídos a 
pavimentação da rodovia MG-010, entre Conceição 
do Mato Dentro e Serro; implantação das bacias de 
detenção para o controle de cheias no Córrego Ria-
cho das Pedras, em Contagem; o acesso ao Inho-
tim, em Brumadinho; e intervenções no trecho de 
concessão da MG-050 e MG-135. Também fazem 
parte do pacote oito obras anunciadas recente-
mente pelo Governo do Estado, como o contorno 
Sul de Uberlândia e o anel viário de Sete Lagoas.
O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fer-
nando Marcato, disse que os recursos para a exe-
cução das obras já existiam e foram levantados a 
partir do esforço da atual gestão para organizar os 
valores e renegociar os contratos.
“As obras são fruto de recursos que o governo ti-
nha e não estavam sendo utilizados, alguns vindos, 
inclusive, do governo federal. O esforço da nos-
sa gestão foi para sistematizar isso, renegociar os 
contratos em andamento e garantir que as obras 
pudessem voltar a andar. É uma prova de que, com 
boa gestão e organização, é possível gerar investi-
mentos mesmo na situação fiscal em que se encon-
tra o Estado”, afirmou.
Estão previstas ainda a construção e ampliação de 
escolas, hospitais, cadeias públicas e centros so-
cioeducativos. A ampliação e reforma do Hospital 
Governador Israel Pinheiro (Ipsemg) e reforma do 

Hospital da Polícia Militar, em Belo Horizonte, estão 
entre os empreendimentos contemplados.
Na Educação, um dos destaques é a conclusão da 
restauração e reforma do prédio histórico da Escola 
Estadual Delfim Moreira, em Juiz de Fora, com in-
vestimento de R$ 10 milhões e conclusão em agos-
to de 2021. Em Sabará, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, serão concluídas as obras de refor-
ma e ampliação da Escola Estadual Paula Rocha, 
com investimento de R$ 5 milhões e previsão de 
conclusão em fevereiro de 2021.

Desburocratização
O Governo de Minas está adotando uma série de 
medidas de desburocratização e simplificação de 
processos com o objetivo de tornar ainda melhor o 
ambiente de negócios no estado. Uma delas é a pu-
blicação do Decreto que regulamenta a Lei Federal 
de Liberdade Econômica, que traz para o contexto 
da administração pública estadual todas as diretri-
zes e prerrogativas da legislação federal.
A medida possibilitará a dispensa de alvarás de 
funcionamento de 642 atividades econômicas con-
sideradas de baixo de risco. Isso trará mais liberda-
de para o empreendedor e permitirá mais agilida-
de e menor custo na abertura de negócios. Entre 
as atividades contempladas estão negócios como 
comércio atacadistas e varejistas, salões de beleza, 
bancas de jornal e oficinas mecânicas.
O secretário adjunto de Desenvolvimento Econô-
mico, Fernando Passalio, afirmou que a medida 
deve beneficiar o ambiente econômico em todas 
as regiões do estado.
“Se pensarmos em uma cidade no interior, 90% das 
atividades se encaixam nessas mais de 600 catego-
rias. Agora, esses estabelecimentos terão agilidade 

para funcionar, o que vai facilitar muito a vida do 
empreendedor e a manutenção das empresas mi-
neiras. Não temos conhecimento de nenhum outro 
estado brasileiro com essa quantidade de alvarás 
dispensados. São mudanças estruturais que vão re-
almente fazer diferença no mercado”, disse.
Além disso, foram revogadas 139 normas com o 
objetivo de promover a extinção de regras que 
deixaram de fazer sentido com o tempo, reduzindo 
contradições de entendimentos de órgãos e legis-
lações federais.
Um exemplo é a extinção de normas das agências 
metropolitanas que obrigavam os empreendedo-
res a solicitar anuência prévia para negócios de 
pequeno porte em até 2.500 m². Mesmo com nor-
mativos vigentes que dispensam a anuência prévia 
para projetos de até 20 mil m², diversos cartórios 
ainda assim cobravam esses documentos, alegan-
do que as normas não foram revogadas expressa-
mente. Agora, esse dificultador deixará de existir.
Na Agropecuária, por exemplo, diversas portarias 
ainda vigentes exigiam certificações específicas 
por produto (café, cenoura, banana, produtos 
agropecuários e agroindustriais), muitas vezes com 
processos lentos e pouco eficientes. O Governo de 
Minas está unificando a certificação voluntária de 
forma a facilitar o acesso pelo Programa Certifica 
Minas, não exigindo mais regulamentação especí-
fica por tipo de produto.
Também participaram dos anúncios o secretário-
geral, Mateus Simões, e o diretor-geral do DER-MG, 
Fabrício Sampaio.

Texto: SECGERAL - Governo de Minas - Central de 
Imprensa,
Fotos: Gil Leonardi/Imprensa-MG

Romeu Zema
Governador de Minas
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Mariana filha do 
deputado estadual 
Dr. Paulo se forma 

em Medicina
Foi com muita satisfação que recebemos a 
notícia que Mariana Borges Ferreira, filha 
do Dr. Paulo, Deputado Estadual de Pouso 
Alegre e região formou-se em medicina na 
UNIVÁS (Universidade do Vale do Sapu-
caí), localizada em Pouso Alegre-MG. As fotos 
ao lado, foram extraídas das redes sociais do 
Deputado, que se manifestou com muita sa-
tisfação por esta grande conquista da filha: 
“Hoje quero compartilhar com todos a minha 
alegria e felicidade de formar a minha querida 
filha Mariana!! Agradeço a você minha filha 
pela sua dedicação e esforço ao longo desses 
longos 6 anos de estudos. Parabéns e seja mui-
to feliz nessa nova etapa de sua vida, Doutora”.

Empresária 
Núbia 

Maglioni
se destaca
com suas 

unidades da 
Vacinas São 

Bento.

De forma diligente e muito empreendedora, 
a Vacinas São Bento constituiu na região a 
mais relevante rede de clínicas especializadas 
em imunização humana. A matriz em Pouso 
Alegre se destaca pela originalidade, que é 
disseminada em suas filiais, baseando-se no: 
atendimento humanizado; rigor absoluto com 
a segurança de seus clientes e funcionários; 
inovações tecnológicas; ética alinhada com 
as melhores práticas comerciais e de gestão. A 
proprietária, empresária Núbia Maglioni, em 
uma ocasião especial, que a encontramos, 
demonstrou sua preocupação em dar amplo 
acesso a imunização para seus clientes, acredi-
tando que tão importante quanto o lucro para 
as empresas, deve ser também sua respon-
sabilidade frente à sociedade, no sentido de 
torná-la mais justa e fraterna. Os diretores do 
Dias News, Luiza e Italo, são clientes há anos 
da Vacinas São Bento e declaram “vale a pena 
se imunizar, algumas vacinas são regulares, ou-
tras tem prazo de validade e outras pareciam er-
radicadas e voltaram a nos assombrar”.

Óticas Diniz 
inicia processo 
de renovação 
do layout de 

suas lojas, 
após redesign 
da logomarca 

da marca

Gera Borges e Neide Loureiros (foto ao 
lado), casal proprietário da rede de lojas das 
Óticas Diniz na região do Sul de Minas e 
norte de São Paulo, após o redesign da logo-
marca e identidade visual das Óticas Diniz 
matriz, iniciaram um processo de renovação 
da fachada e layout de suas lojas. A felizarda 
foi a nova loja da Diniz na cidade de Poços 
de Caldas. Aproveitando a mudança de en-
dereço naquela cidade, Gera e Neide capri-
charam na reforma. A Diniz é a maior rede de 
óticas do Brasil, com mais de mil lojas. É reco-
nhecida em todas as cidades onde atua como 
referência em atendimento, produtos de alta 
qualidade, representando as marcas mais re-
nomadas do mercado. Em Pouso Alegre se faz 
presente com duas lojas, a matriz na R. João 
Basílio, próxima a UNA e na R. Berdardino de 
Campos. Apesar do impacto causado pela 
Pandemia em todas as atividades econômi-
cas mundiais, para Gera e Neide, 2020 está 
se consolidando como o ano da renovação e 
superação de grandes desafios.

Núbia Maglioni
Proprietária

Gera e Neide
Proprietários

Mariana e Dr. Paulo
(Dep. Estadual)
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Alvorada e sua mega promoção de aniversário!
Todos os anos a Rede de Supermercados 
Alvorada realiza sua grande promoção 
de aniversário, que se estende até o final 
do ano, sorteando valiosos prêmios. Esse 
ano, a rede comemora 37 anos e a cada 
50 reais em compras, os clientes ganha-
ram um cupom para participar do sor-

teio de: televisões, celulares, vale com-
pras, motocicletas, e no final um carro 
FIAT Toro. A promoção tem o apoio 
de grandes marcas: AMBEV, Café Três 
Corações, Colgate, Mili, Ypê, Dano-
ne, Unilever, Vilma Alimentos e Sa-
dia. A promoção vai até 26/12/2020.

Mercadão 
das Baterias 

se renova
Guilherme Dias (foto), jovem empreen-
dedor, proprietário do Mercadão das Ba-
terias em Pouso Alegre, sempre se renova 
e agora apresenta uma nova identidade 
visual para a fachada de suas lojas. 
A primeira contemplada foi a loja de Pou-
so Alegre na qual, além do padrão azul, 
vermelho, preto (cores de sua logomar-
ca), recebeu diferenciado destaque com 
luzes de LED, o que ressaltou ainda mais 
seu ponto comercial durante a noite. O 
Mercadão é varejo e atacado das melho-
res marcas de baterias de carros, motos e 
máquinas em geral do mercado. Justifi-
cando afirmar que antes de você pensar 
em comprar bateria, não deixe de orçar 
na: Av. Vereador da Costa Rios 159, b. São 
Geraldo, tel.: (35) 3425-4600 e pelo ZAPs: 
(35) 99914-4600 e 9 9900-0470.

Proprietários do Alvorada: 
Ciro, Marcos, Cibele, 
Toninho e Omar

Guilherme Dias
(Proprietário do 
Mercadão das Baterias)
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