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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

SICREDI: confira várias matérias dessa 
cooperativa de crédito de destaque

Angelita 
Marisa 

Cadoná
Presidente 
do Sicredi

Pá
gi

na
s 

2,
 4

 e
  1

1

Rafael Simões em ação: prefeito define 
data da volta às aulas presenciais e divulga 

parceria em ação social com Exército.

Ten. Cel Madeira (comandante do 14º GAC), prefeito Rafael Simões, 
e os secretários do seu governo, Leila Fonseca e João Batista
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Marinete e 
José Ibrahim 

Nogueira
(proprietários 

da loja)
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Neurolight
O tratamento das hiperpigmen-
tações tem sido um desafio, mas 
os recentes avanços da química 
cosmética e da dermatologia dis-
ponibilizam tratamentos clarea-
dores eficientes que atuam em 
um ou mais passos do processo 
de pigmentação. O Neurolight® é 
um clareador seletivo, obtido da 
planta costeira Pancratium mariti-
mum, que possui um mecanismo 
de ação original e inovador, inibin-
do a síntese de melanina por mela-
nócitos submetidos ao stress e ini-
bindo a exportação de melanina 
para pele em forma de manchas. 

Age seletivamente em pontos 
escuros, diminuindo o tamanho 
e a coloração das manchas, sem 
alterar a pigmentação das áreas 
não hiperpigmentadas, propor-
cionando a uniformização da pele. 
Procure mais informações na Far-
mácia Dermadia, localizada na Rua 
Afonso Pena. 241, Centro, Pouso 
Alegre. Informações pelo telefone 
34237500, whatsapp 988561283 
ou no e-mail dermadiaclientes@
dermadia.com.br.

Carmen 
Abrahão *

O Neurolight® é um 
clareador seletivo, obtido da 
planta costeira Pancratium 
maritimum, que possui um 
mecanismo de ação original 
e inovador, inibindo a síntese 
de melanina por melanócitos 
submetidos ao stress e 
inibindo a exportação de 
melanina para pele em forma 
de manchas.

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 às pessoas e aos animais.

Luiza Dias
(Mãe)*

* 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

Felipe
Lazzaretti *

Com mais agilidade, Pix 
muda a forma de fazer 

pagamentos 
Associados do Sicredi já 

podem utilizar esta novidade

O PIX é o novo sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco Central do Brasil 
que veio para trazer mais conveniência 
aos brasileiros. A solução permite pagar, 
receber e transferir valores a qualquer 
hora do dia, sete dias por semana.  O 
Pix não é um novo aplicativo e sim uma 

Cuide
do Seu
Dinheiro!

Felipe Lazzaretti é gerente do Sicredi em Pouso Alegre, que fica na Rua Comendador José Garcia n.º 391. 
Tel.: (35) 99759-1346 - www.sicredialtouruguai.com.br - Face e Instagram: @sicredialtouruguai

solução que estará disponível dentro do 
aplicativo do Sicredi.
Os associados interessados em usar a so-
lução podem cadastrar as “Chaves Pix” - 
CPF/CNPJ, e-mail ou número de telefone 
celular. Essas chaves servirão como iden-
tificação dos usuários no momento das 
operações financeiras, que poderão ser 
feitas por pessoas físicas e jurídicas. Além 
das chaves, o usuário também pode fa-
zer suas movimentações via QR Code, via 
Pix Copia e Cola da chave aleatória ou 
ainda usando os dados bancários, como 
já é feito atualmente. Para sua seguran-
ça, o Pix conta com o desenvolvimento 
do Banco Central e todas as transações 
passam pelos mesmos critérios de segu-
rança que temos hoje em outros serviços 
do tipo.
Mesmo com a nova opção, os associa-
dos Sicredi contam com os meios de 
pagamento já conhecidos e podem es-
colher qual deles melhor atende suas 
necessidades, sendo o aplicativo, inter-
net banking ou caixa eletrônico. Para ter 
acesso à novidade, bastará atualizar o 
aplicativo Sicredi disponível para os sis-
temas operacionais Android ou IOS. 
Saiba mais sobre o Pix no Sicredi em 
www.sicredi.com.br/pix

Rafael Simões realiza 
mais uma ação social

Através de uma parceria entre a Prei-
tura de Pouso Alegre em parceria com 
o Exército Brasileiro, foi entregue para 
a comunidade de Pouso Alegre a re-
forma das instalações do Profesp e 
Conviver.
A nova estrutura conta com salas de 
aula, espaço de convivência e sala 
para os professores, sendo que com  a 
reforma será possível receber em 2021 
na instituição cerca de 300 crianças e 
adolecentes pouso-alegrenses em di-
versas áreas, como: esporte, música  e 
informática.
Para o Tenente-Coronel Madeira, o 
projeto desenvolvido em Pouso Ale-
gre é diferenciado e só tem a ganhar 
com a nova estrutura. “Acredito que 
seja uma oportunidade ímpar de ter 
uma convivência dentro de uma uni-
dade do Exército Brasileiro, uma uni-
dade que faz parte da cidade de Pouso 
Alegre. É importante também para a 
gente transmitir um pouco dos valores 
do nosso Exército Brasileiro para esses 
jovens que frequentam aqui a unidade. 
O civismo, o patriotismo, a dedicação, o 
valor à pátria são alguns dos atributos 
que nós procuramos desenvolver aqui 
dentro, logicamente procurando desen-
volver novos talentos na parte esporti-
va, na parte musical e assim por diante”, 
afirma o militar.
“Quero parabenizar a Leila, secretária 
de Educação, o João Batista, da Políticas 
Sociais. Os dois, juntos com o Exército 
Brasileiro, têm feito um trabalho excep-
cional para as nossas crianças. Então 
fica a gratidão do povo de Pouso Alegre 
para o Exército Brasileiro e para todos 
que estão envolvidos nesse importante 
projeto de nós estarmos dando suporte 
para nossas crianças mais vulneráveis”, 
pontuou Rafael Simões.

Saúde 
e Bem
Estar



28/11/2020 03Edição 426 Notícias Empresariais

Diante das notícias que foram propagadas na 
mídia, na última semana, em relação a Expres-
so Gardenia, fomos a campo para entender 
melhor o que realmente está acontecendo com 
esta importante empresa mineira, com origem 
em Pouso Alegre. Pesquisamos várias fontes de 
informação e chegamos a conclusão que, na 
verdade, a empresa propôs à justiça apresentar 

Expresso Gardenia apresenta um 
plano de recuperação financeira

para empresas que, apesar da insolvência tem-
porária, apresentam grande valor de mercado 
e condições de se reerguerem, levando em con-
sideração seus ativos, como: concessões, frota 
com 400 ônibus, infraestrutura, capital humano, 
capilaridade no mercado, entre outros. Claro, se 
ela seguir o plano de recuperação à risca.
Nos últimos anos, a Lei que trata do assunto foi 
melhorada, incluindo a instituição da Recupe-
ração Judicial, justamente para não se perder 
empresas viáveis, para que os impactos sociais 
sejam os menores, afinal, são empresas que mo-
vimentam a economia brasileira. Inclusive esta 
semana, por acaso, constatamos que foi vota-
do simbolicamente no Senado reformulações 
propostas pelo Governo Federal no sentido de 
melhorar ainda mais essas regras.
É importante levar em consideração que são cer-
ca de 1000 colaboradores (diretos e indiretos) e 
vários fornecedores, cujas famílias dependem 
que a empresa continue em frente, como acon-
tece desde 1964, sem falar que seus passageiros 
dependem da empresa para trabalhar e viver.
“Especialistas no processo” que consultamos, re-
lataram que: “a empresa tomou a medida correta, 
pleiteando o processamento de sua recuperação 
judicial, para que o processo de insolvência não 
vire uma ‘bola de neve’, afinal, ela possui uma mar-
ca muito forte, ativos importantes e a experiência 
necessária para dar a volta por cima, ela ainda é 
plenamente viável”.

um plano de recuperação financeira, procedi-
mento previsto em Lei para empresas que en-
frentam dificuldades. A solicitação foi assinada 
pelo juiz Adilon Cláver de Resende, da 2ª Vara 
Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, que 
deferiu o processamento da RJ (Recuperação 
Judicial), determinando a sustação dos apon-
tamentos em nome da empresa, em relação 

aos débitos anteriores à data do pedido de RJ. 
Dessa forma, o juiz concedeu um prazo de 60 
dias para a Gardenia apresentar um plano de 
recuperação e ordenou 180 dias para cessar to-
das as ações e execuções contra ela. Ou seja, um 
procedimento comum, mas como a Gardenia 
possui notoriedade, dada sua ampla utilidade 
pública, o fato gerou burburinho em parte da 
impressa.
O que se deve entender é que a crise é genera-
lizada, prova disso é que a Pesquisa Pulso Em-
presa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, 
realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), publicada esse ano 
aponta que: “Desde que a pandemia do novo 
Coronavírus chegou ao Brasil, 716.000 empresas 
fecharam as portas”.  
É notório e foi amplamente divulgado que nos 
últimos anos a Gardenia vinha sofrendo forte-
mente com os aplicativos de transporte, que 
modificaram os hábitos dos consumidores. 
Além disso, esse ano todos fomos atingidos pela 
crise da COVID-19, principalmente, empresas 
como a Expresso Gardenia, que estava se rein-
ventando. Para agravar a situação, conforme ale-
gou representante da empresa em reportagem 
no Diário do Transporte, ”para cumprir com 
obrigações referentes às outorgas feitas, frente a 
diversos órgãos, a empresa precisou de capital de 
terceiros (bancos) o que agravou a situação”.
No entanto, esse é o melhor caminho a seguir 

Fo
to

 A
rq

ui
vo

A Acipa e as empresas associadas prepararam 
um NATAL INESQUECÍVEL para os consumi-
dores de Pouso Alegre e região. Além de muitas 
opções de produtos e serviços para presentear, 
ao comprar nas empresas participantes, acima 
de R$ 50, o consumidor receberá um cupom 
para concorrer a 26 prêmios. E tem prêmios to-
dos os dias!! São 10 vales-compra de R$ 800,00, 
10 vales-compra de R$ 1.000,00, 5 vales-compra 
R$ 2.000,00 e um apartamento BRZ Empre-

Campanha Natal Inesquecível Acipa: 
um apartamento da BRZ e 
vales-compra todos os dias

endimentos. Para participar basta cadastrar o 
cupom no aplicativo Acipa Pouso Alegre. 
Aproveite o comércio associado Acipa, faça 
bons negócios, peça seu cupom, cadastre e con-
corra! Para mais informações, datas dos sorteios, 
empresas participantes e regulamento, acesse 
www.acipa.com.br e aplicativo Acipa Pouso 
Alegre.

Foto: Dias News. Texto: Release da Acipa

Filipe Vargas deixa sua 
marca de responsabili-
dade e empreendedo-

rismo realizando o último 
NATAL da ACIPA em sua 
gestão como presidente. 
A diretoria que colocou 
a ACIPA no século 21, 
tornando a associação 

digital, entre outras ações 
importantes tomadas 

em 3 anos, prepara um 
belo NATAL, com muitas 
premiações e acenando 

boas vindas ao novo 
presidente, o atual diretor 

Dr. Ibrahim Kallás.

Falando com vários empresários e depois com os 
sócios de uma das mais tradicionais e renomadas 
bancas de advocacia da Região, o escritório  
Kleber Dantas Advogados Associados, 
percebemos que em 2021, grande parte das 
empresas que cresceram nos últimos anos e 
requerem um acompanhamento jurídico mais 
regular, estão fazendo planos para contratar 
serviços de assessoria jurídica preventiva. Em 
tempos de incerteza merece muita atenção 

Os advogados Dr. Kleber Dantas e Dra. Larissa Amorim  (sócios do Kleber Dantas 
Advogados Associados) e a competente equipe desse tradicional escritório.

Cada vez mais, assessoria jurídica 
preventiva se torna essencial para as 

empresas que desejam crescer

uma assessoria que dê respaldo permanente às 
constantes demandas empresariais. Mesmo os 
pequenos negócios, uma demanda contenciosa 
pode até fechar suas portas e os escritórios 
de Direito Empresarial evoluíram muito em 
sua gestão, apresentando pacotes de serviço 
para empresas de qualquer porte. Proteja sua 
empresa!

Foto: Arquivo. Texto: Dias News
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Neste mês de novembro, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
atingiu a marca de cinco mil associados em solo mineiro. As 
tratativas de expansão para Minas Gerais, onde a área de atu-
ação da Cooperativa é de 48 municípios, se intensificaram 
em 2018. Buscando a concretização deste projeto, a primei-
ra agência foi inaugurada em março de 2019, em Itajubá. 
Depois, Santa Rita do Sapucaí abriu as portas em junho do 
mesmo ano e, em novembro, foi a vez de Pouso Alegre fa-
zer a sua comemoração da chegada do Sicredi. As agências 
em solo mineiro têm alcançado uma média de mil associados 
antes de completar um ano de atuação em cada cidade. Em 
2020, em meio a todas as adversidades da pandemia, a co-
operativa não parou e inaugurou duas agências - Extrema e 
Cambuí.
Segundo o gerente regional de desenvolvimento, Vitor Fer-
nando Debortolli, mesmo com todos os desafios encontra-
dos neste ano, a procura pelas agências não parou. “Passamos 
da marca de 30% de incremento de novos associados, sendo es-
tes de Minas Gerais. Para o próximo ano, o objetivo da Cooperati-

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG alcança 
cinco mil associados no Sul de Minas

Instituição financeira cooperativa comemora a boa aceitação dos mineiros 
em um ano e oito meses da abertura da primeira agência no Estado

va é de inaugurar mais três agências. Precisamos agradecer cada 
associado deste Estado que acredita no crescimento e fortaleci-
mento da Cooperativa. Também nosso reconhecimento a todos 
os demais associados – do Rio Grande do Sul, onde atuamos em 
18 municípios, em Santa Catarina, onde estamos em sete cida-
des – que confiaram e aprovaram a expansão para Minas e tam-
bém já sentem os bons resultados”, frisa Debortolli.
 
Saiba mais sobre a empresa
A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, que no total soma mais de 
85 mil associados, é uma das 108 Cooperativas integrantes do 
sistema Sicredi, com sede em Rodeio Bonito/RS, e coopera 
com o crescimento dos associados nas 31 agências instaladas 
no Norte do Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina e Sul 
de Minas Gerais

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa da Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG - www.sicredialtouruguai.com.br

“Passamos da marca de 30% de incremento de 
novos associados, sendo estes de Minas Gerais. 
Para o próximo ano, o objetivo da Cooperativa 
é de inaugurar mais três agências. Precisamos 

agradecer cada associado deste Estado que 
acredita no crescimento e fortalecimento da 

Cooperativa. Também nosso reconhecimento a 
todos os demais associados - do Rio Grande do 
Sul, onde atuamos em 18 municípios, em Santa 
Catarina, onde estamos em sete cidades - que 

confiaram e aprovaram a expansão para Minas 
e também já sentem os bons resultados”

 
Vitor Fernando Debortolli
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A loja da Havanna será inaugurada 
no Serra Sul Shopping dia 10/12

A loja pertence ao casal de empresários José Ibrahim e Marinete Nogueira (proprietários da Le Postiche do SerraSul 
Shopping de Pouso Alegre) e será uma ótima opção para presentear de forma requintada nesse Natal e Final do Ano.

Pouso Alegre, a 
cidade que mais atrai 
investimentos no Sul 
de Minas, recebe 
mais uma renomada 
marca. Agora é a 
vez da Havanna, 
reconhecida por sua 
receita exclusiva e 
tradicional de doce de 
leite e seus inigualáveis 
alfajores. Fundada em 
1939 na Argentina, 
a Havanna iniciou 
como uma pequena 
fábrica de alfajores e 
atualmente é uma rede 
de cafeteria referência 
em iguarias argentinas, 
oferecendo também: 
snacks; tabletes; 
panettones; ovos de 
Páscoa; empanadas e 
os deliciosos Havannets, 
cones recheados de doce 
de leite, além de um 
cardápio completo de 
bebidas, com destaque 
para aquelas feitas com 
café.
A marca está presente 
em 2.500 pontos de 
venda em 12 países 
(100 no Brasil). Em 
Pouso Alegre, está 
sendo instalada no 
SerraSul Shopping, 
com previsão de 
inauguração para o dia 
10/12 e a loja pertence 
ao casal de empresários 
José Ibrahim e 
Marinete Nogueira 
(também proprietários 
da Le Postiche do 
SerraSul Shopping 
- reconhecida 
pela excelência no 
atendimento).
Visionários e com 
um aguçado instinto 
de oportunidade, 
Ibrahim e Marinete 
perceberam um 
mercado latente, 
afinal, a marca 
Havanna é muito 
reconhecida em nossa 
Região, em função 
da Argentina ser um 
dos destinos favoritos 
dos Sulmineiros 
que oportunizaram 
conhecer as maravilhas 
da culinária dos 
nossos ermanos. Em 
dezembro, confira no 
Dias News a cobertura 
dessa aguardada 
inauguração.

Em treinamento em 
São Paulo, capital. À 

esquerda: Luara Polli 
Martins (Analista 
de Implantação), 
Marinete/José 

Ibrahim Nogueira 
(proprietários da 

Havanna do SerraSul) 
e Adriana Souza 

Villela (Gerente de 
Implantação).

À direita: Marinete 
e Ibrahim em uma 

loja da Havanna 
absorvendo a 

operação da marca.

Veja mais em: www.havanna.com.br



Luiza 
Dias

Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Parabéns Rafael e Cel. 
Dimas pela Vitória!

 
Mesmo reservando duas pági-
nas para a cobertura da vitória 
esmagadora de Rafael e Dimas, 
praticamente 80% dos votos vá-
lidos, não poderia deixar passar 
em branco, fatos que ficarão para 
a história de Pouso Alegre. Since-
ramente, para mim, foi a vitória 
da NOVA POLÍTICA sobre a VE-
LHA POLÍTICA. O povo cansou 
de político que só critica, fala, 
fala e fala e não executa nada (só 
faz politicagem)! Rafael, e o vice 
Dr. Paulo, na eleição da primeira 
gestão) vieram com uma nova vi-
são: mostrar uma política prag-
mática e de resultado. Os opo-
sitores inventaram de tudo (não 
vou citar nada, para não dar voz 
a impropérios), mas os factoides 
não colaram. O povo pouso-ale-
grense não é injusto com quem 
é justo e foi grato a atitude cora-
josa de Rafael e seus aliados, por 
“botarem a mão na massa” e fa-
zer o que tinha que ser feito em: 
obras e ações inteligentes para 
resgatar a autoestima do povo. 
Agora é só acelerar e fortalecer 
esse Grupo da NOVA POLÍTICA, 
protegendo aqueles que foram 
leais desde o início e como diz a 
primeira-dama, que lutaram com 
o peito aberto. E valeu a pena!

*** MERECE APLAUSOS o ditado “A busca da excelência é um chamado divino”, ouvi essa expressão em um canal do Youtube, aliás, parei de ver TV. Acre-
dito que a excelência não é somente executar serviços com maestria, é realizar qualquer tarefa com zelo, é tratar o outro de forma humana e respeitosa, é 
agir de forma limpa e correta, etc. A excelência é exigida nos vários papeis que desempenhamos. É difícil, concordo, praticá-la é para poucos e é preciso ser 
resiliente e forte, mas é a melhor forma de harmonizar a vida prática, pois a vida acaba sendo como diz a banda Rappa: “viver é melhor do que sonhar”.

#Cuide-se 
CuideQuem
VocêAmaE
VidaQue
Segue

Ana Maria Simões (primeira-dama de Pouso Alegre), seu esposo Rafael Simões (prefeito reeleito para 2021/2024) e a sua bela família. Ele, que 
aniversaria dia 29/11, merece todo o sucesso que vem tendo na sua vida pessoal e profissional, principalmente na condução da cidade de Pouso 

Alegre a qual colocou no Rumo Certo. Fui testemunha que os últimos quatro anos foram recheados de desafios para ele e sua competente equipe. 
Muito mais do que resiliente, que somente absorve os golpes, Rafael foi antifrágil, pois transformou os reveses em mais força, mais musculatura, 

mais capacidade de progredir na sua missão. O povo viu isso se materializar na cidade, toda a equipe da prefeitura e fornecedores são testemunhas 
da melhora na produtividade da máquina pública. Pouso Alegre, com isso, resgatou sua fama de progressista, moderna e acolhedora. No entanto 

20% ainda não conseguiu enxergar a verdade, mas a cada playground montado em praças revitalizadas, a cada doente assistido, a cada escola 
revitalizada e construída, a cada rua asfaltada, a cada desburocratização realizada, a cada fábrica conquistada, vão amolecendo o coração de pedra 
de uma minoria que, por motivos particulares, não reconhece o benefício coletivo que esse homem de fibra proporcionou para nossa cidade.  Que 
Nossa Senhora sempre proteja e guie o casal, e que no seu aniversário, Rafael, faça um favor a todos nós que o admiramos: desacelere um pouco 

(#RafaelTireUmasFérias).

 Brindes dia 4/12 para César (o Vasquinho) que na foto está ladeado 
pela sua querida esposa Patrícia e sua mãe Dulce. Sempre vejo o casal 

passeando com os filhos no bairro Fátima 1 em Pouso Alegre.

Joana Morelli e seu esposo professor Aldo Morelli, diretor financeiro da 
Faculdade FAI. Ele que é uma personalidade muito querida e respeitada 

em Santa Rita do Sapucaí, brindará a data no dia 7 de dezembro.
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*** NINGUÉM MERECE! Como disse Tom Jobim: “No Brasil o sucesso é pecado”. E fiquem atentos, logo a “turma do fundão” começará a ensair suas trombetas. 
Ah! Ia esquecendo, claro, tem 20% que vai ficar reclamando das obras, como se nos últimos anos não foram realizadas nenhuma obra em Pouso Alegre. Aliás, 
fiquei sabendo que uma  pessoa fez um escândalo e impediu que NÃO fosse asfaltada a quadra da rua que ela reside, privando outros moradores dessa ben-
feitoria (tá até ridículo só a quadra dela sem asfalto!). Esse é o tipo de gente que vai continuar criticando o que  é certo e justo.
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LEGENDAS
1 - A foto number one é para um ca-
sal lindo que acompanho nas redes 
sociais, Guilherme Dias e Pabrini 
Swerts (proprietários do Mercadão 
das Baterias). Brindes para ele, que 
aniversaria dia 4/12.

2 - Um casal “belezinha” como 
costumamos falar aqui no Sul 
de Minas. Ela, renomada cirurgiã 
dentista, Dra. Analiene Priscila 
de Souza, ele, Télcio Lopes, que 
brinda aniversário dia 12/12, de-
tentor de uma simpatia de pessoa 
e super empreendedor, proprie-
tário da Imóveis Lopes e da loja 
de produtos naturais, Inatuh Vid, 
que vem para fazer a diferenca em 
Pouso Alegre (ah! ele também é 
graduando em Direito na FDSM).--

3 - Brindes dia 13/12 para a querida 
amiga Cris Lopes (minha estilista), 
proprietária da The Hall Store, que 
na foto está ao lado do seu espo-
so, o consultor contábil Leandro 
Chiarentin.

4 - A carismática Cibele Maglioni 
(sócia proprietária dos Supermer-
cados Alvorada) brinda aniversá-
rio dia 3/12.

5 - Brindes dia 12/12 para a Dra. 
Salete M. Rodrigues que na foto 
aparece ao lado de seu esposo, o 
renomado cirurgião dentista Dr. 
José Rodrigues.

6 - Parabéns para João Paulo da 
Pública Comunicação que aniver-
saria dia 4/12.

7 - Brindes dia 3/12 para Alexandre 
Asbahr, proprietário da Band FM.

8 - Sr. Geraldinho da Marco Zero 
e Elaine, sua fiel escudeira na sua  
empresa. Muitos brindes para ela, 
que aniversaria dia 6/12.

9 - Dia 15/12 é o aniversário do belo 
Pedro Henrique, filho de Célio e 
Fabiana da JP Manutenções e Ar 
Condicionado.

7 8 9
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Rafael Simões e Cel. Dimas: 79,5% dos votos 
válidos e novamente fazem história em P. Alegre
É difícil descrever a felicidade e satisfa-
ção dos líderes e voluntários que se reuniram 
para comemorar a vitória de Rafael Simões 
e Cel. Dimas nas Eleições 2020 para Prefei-

to de Pouso Alegre. Com uma votação muito 
expressiva nas urnas, foi a confirmação que 
em 2016 a população de Pouso Alegre fez a 
escolha correta, elegendo Rafael para pre-
feito e que ele e sua equipe (em especial o 
Cel. Dimas que sempre foi seu braço direito 

na prefeitura, mais o apoio do Dep. Dr. Pau-
lo e o Dep. Bilac Pinto) fizeram as mudanças 
necessárias para Pouso Alegre entrar no rumo 
certo. Foram inúmeras obras, que beneficia-
ram a cidade como um todo. Em entrevista, 
para o segundo mandato pretendem acelerar 

o ritmo e elevar ainda mais a cidade como 
destaque nacional. Acompanhe nessa página 
a cobertura fotográfica e na página 9, mais 
detalhes dessa eleição que “grava a ferro”, a 
nova forma de fazer política, não com discur-
sos e falsas promessas, mas com resultados. 

Luiza Dias 
(diretora do 
Dias News )
e Dr. Paulo 
(principal 

aliado de Ra-
fael em Belo 
Horizonte)

Luiza Dias 
(diretora do 
Dias News) 

e  Rafael 
Simões 
(entrega 

total à Pouso 
Alegre)

Luiza Dias (diretora do Dias News), Renata Joia (esposa de Dr. Paulo), Ana Maria Simões (Primeira  
Dama de Pouso Alegre, esposa de Rafael Simões) e Adriana Fonseca (esposa do Cel. Dimas). O apoio 

delas foram fundamental para que seus esposos trabalhassem ao máximo para o povo de Pouso Alegre.

Importante 
aliado, diretor 
do Pousão, o 
médico Dr. 
Teixeirinha 
juntamente 
com Rafael 

Simões

O multi-artista, Zé Batista, animou o encontro 
de comemoração e Dr. Paulo deu um palinha 

cantando clássicos do sertanejo de raiz.

Sempre muito discretos e elegantes (algo 
que admiramos muito) o secretário municipal 

Hamilton e sua querida esposa Carla Magalhães

Washington e sua esposa Ângela, assessora 
parlamentar do Deputado Estadual de Pouso 

Alegre e Região, Dr. Paulo Valdir.

A galera do staff, com destaque para Maurício, Cacinho (proprietário do local do encontro e que estará 
inaugurando um big restaurante na rua do Marques Plaza), Fabrício (assessor parlamentar do Dr. Paulo), 
Ricardo (mêtrie), Montanha e seu parceiro da área da segurança da chapa Rafael Simões e Cel. Dimas.

Rafael Simões e Dr. Paulo ladeando o vereador reeleito, Bruno Dias, e o famoso empresário do ramo de 
autopeças na região, Sílvio dos Reis, sócio-proprietário do Grupo Celinho. Reparem, Rafael, com celular na mão, 

estava atento ao resultado dos vereadores eleitos divulgados pela justiça eleitoral na virada do dia 15 para 16.

Fotos e texto: Italo Barcellos e Luiza Dias
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Quais as lições das ELEIÇÕES 2020? 
Essa é a pergunta que toda pessoa que possui 
mente aberta faz. Aqueles que não admitem a 
transformação radical e positiva da nossa polí-
tica vão buscar culpados e argumentos, muitas 
vezes falsos, para justificar o resultado das Elei-
ções. E por que então, Rafael Simões foi ree-
leito com tanta aclamação popular (79,5% dos 
votos válidos)? Podemos dizer que foi por vários 
motivos e destacamos apenas alguns:
- Ele não aparelhou a Prefeitura para satisfazer an-
seios próprios e fez o funcionário público ser mais 
eficiente (afinal, funcionário público é empregado 
do povo).
- Admitiu secretários técnicos, ou que no mínimo 
tinham experiência prática dos cargos que assu-
miram.
- Implementou uma série de medidas inteligentes 
para economizar recurso público, sendo transpa-
rente ao contratar fornecedores, cobrando dos 
mesmos o fornecimento de produtos e serviços de 
qualidade e dentro dos prazos.
- Fiscalizou de perto pontos sensíveis passível de 
desvios e corrupção (por isso não se viu fatos con-
cretos nesse sentido).
- Entre outras medidas.
Tudo isso gerou eficiência e eficácia na gestão. 
Gastando menos, fizeram sobrar mais o recurso 
dos impostos, que foram investidos em obras 
públicas relevantes, realizadas nos quatro can-
tos da cidade (e esse espaço é muito pequeno 
para listarmos todas, pois foi um volume de obras 
inédito em um primeiro ano de mandato).
Falando assim, parece exagero, mas não é. Quem 
acompanha, passo a passo as ações desta ges-
tão que finda em 31/12/2020, entende o porquê 
da aprovação popular tão expressiva. Em off, 
até seus oponentes e detratores admitem sua 
competência e diligência em fazer a coisa acon-
tecer. Obviamente em circunstâncias de opi-
nião pública, foram capazes até de votar contra 
projetos em benefício a Pouso Alegre, criaram 
processos difamatórios para obterem narrativas 
contra Rafael, mas ele, acostumado com emba-
tes não baixou a guarda e venceu toda a poli-
ticagem, realizadas pela inexpressiva oposição. 
 

Qual a conclusão sobre os vereadores?
A legislatura anterior somente dois vereadores 
se reelegeram. Isso acendeu um sinal de alerta 
e nessa Eleição o número de reeleitos foi mais 
expressivo, sete atuais vereadores consegui-
ram permanecer na Câmara (veja lista ao lado). 
Mas, como Eleição para vereador não é uma ci-
ência exata sendo a mais difícil no Brasil, cada 
caso precisa ser avaliado individualmente para 
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24 Leandro Morais 
(PSDB) - 2.321 votos
REELEITO

Tomatinho 
(PSDB) - 2.089 votos

Dionício do Pantano 
(PSDB) - 1.940 votos

Hélio da Van 
(MDB) - 1.602 votos

Gilberto Barreiro 
(PP) - 1.479 votos

Igor Tavares 
(PSDB) - 1.273 votos

Elizelto Guido 
(Patriota) - 1.020 votos

Ely do Celinho Auto 
Peças (DEM) - 847

Wesley do Resgate 
(PP) - 850

Assista as entrevistas em 
vídeo no canal do Dias 

News no Youtube: 
www.Youtube.com/TVDiasNews

Oliveira 
(DEM) - 1.446 votos
REELEITO

Professor Dionísio 
(DEM) - 870
REELEITO

Doutor Edson - 
(Cidadania) 946 votos
REELEITO

Odair Quincote (Pa-
triota) - 1.268 votos
REELEITO

Arlindo Motta 
(PTB) - 695
REELEITO

Bruno Dias 
(DEM) - 1.393 votos
REELEITO

explicar o porquê do sucesso ou fracasso de 
cada candidato. Primeiramente, podemos dizer 
que um Executivo forte, faz um Legislativo 
forte também, pois os vereadores conseguem 
ser bem atendidos pela Prefeitura, em relação 
às demandas que seu eleitorado faz durante sua 
Legislatura. Os vereadores que mais trabalha-
ram em conjunto com o executivo para atender 
essas demandas, saíram-se melhor. Mas, isso 
não é o suficiente. Na hora de montar o grupo 
de vereadores nos partidos que concorreram 
às vagas na Câmara, há toda uma estratégia em 
jogo. Tanto que, aqueles que tiveram votação 
expressiva e não foram os mais votados, con-
tribuiram para muitos dos que estão na tabela 
ao lado. Isso porque, mesmo os mais votados 
(com cerca de 2 mil votos, por exemplo), não 
conquistaram individualmente o número de 
votos para garantir, de forma independente, 
uma cadeira na Câmara, pois o coeficiente elei-
toral nessas Eleições foi cerca de 4460 votos. 
 
Conselho para os novos vereadores!
A estratégia para ser um bom vereador é dife-
rente daquela usada para se eleger vereador. 
Isso vale principalmente para os novos nomes. 
Quando você está fora da política, você é “pe-
dra”, quando está dentro, se transforma em “vi-
draça”. Percebemos que grande parte dos atuais 
vereadores não tiveram realizações factíveis 
para mostrar ao seu eleitorado. A causa que 
justifica essa falta de prestação de contas está 
ligada ao fato que muito se perderam fazendo 
“oposição desprovida de inteligência”, a um 
executivo visivelmente competente e aprovado 
pela maioria da população, ou se desgastaram 
com disputa internas baseadas, muitas vezes, 
em vaidades. A lição geral que fica é que o vere-
ador que não investir em ações críveis e comu-
nicação de seus atos, desde o primeiro ao último 
dia de legislatura, não conseguirá se reeleger. É 
importante também ter o espírito de equipe, 
fortalecer os partidos, empunhar bandeiras para 
poder defender, demarcar território em nichos 
e regiões eleitorais e, mais importante, ter um 
corpo a corpo durante todo o mandato junto 
às comunidades que representa, não deixando 
de marcar presença apenas no ano eleitoral. 

Como ficam os partidos de oposição?
Com diz sabiamente o deputado estadual de 
Pouso Alegre e Região, Dr. Paulo, aliado de 
Rafael Simões: “no Brasil os eleitores não se 
alinham muito a partidos ou ideologias e sim às 
pessoas” e é uma grande verdade. Tanto que 
quem foi vereador ou “liderança política” que 

fez oposição rasteira ao atual governo muni-
cipal, votando contra projetos do executivo, 
bradando críticas em vídeos nas redes so-
ciais, ou colocando defeito até nas obras mais 
imaculadas do Prefeito, que eram visivelmen-
te em benefício à população, não se deu bem 
nessas Eleições.
O eleitor fez a correção necessária e a nova 
composição da Câmara não possui mais par-
tidos radicais. Teremos a partir de 2021 uma 
formação tendo o prefeito maioria na Câmara 
(acreditamos que será uma turma que não vai 
cometer o erro de trair a sua base). Além disso, 
todos os candidatos tradicionais da cidade 
que compõem a velha política, que ainda re-
sistia, não conseguiram se eleger nem para 
vereador.

Como será o próximo mandato?
Pelo discurso da vitória, Rafael Simões e 
Cel. Dimas são como aqueles técnicos de 
futebol, que estão ganhando de cinco a zero, 
mas continuam investindo para cima do 
adversário. É o discurso e a prática da nova 
política. Com isso, acreditamos que a cidade 
será beneficiada com benfeitorias de asfalto, 
limpeza, áreas de lazer, saúde, segurança, 
etc, como um todo. Algo que não foi possível 
universalisar em quatro anos (pois o prefeito 
não tem varinha de condão), mas foi muito 
mais do que outras administrações fizeram 
no primeiro mandato na história política da 
cidade. Rafael deixou escapar em discurso 
formal para militantes, sua intenção de cons-
truir um hospital oncológico anexo ao HCSL 
(Hospital das Clínicas Samuel Libânio) em 
frente a atual UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento de Pouso Alegre usada como Hospital 
de Campanha contra a COVID-19), e existe 
muitas outras coisas que ele e Cel. Dimas se 
proporão a fazer em benefício direto da po-
pulação, como: qualificá-la para absorver a 
demanda de emprego gerada pelas fábricas 
que estão sendo construídas, ligadas ao Polo 
Farmacêutico e outros setores econômicos. 
Isso porque, quando vemos uma cidade de-
senvolvida, chama a atenção seu desenvol-
vimento na educação e saúde, por exemplo, 
então ficamos pensando que ela é desenvol-
vida economicamente porque investiu em 
educação ou saúde, primeiro, ledo engano, 
pois sem uma econômica desenvolvida, não 
há emprego, sem emprego não há renda para 
se investir nesses e outros setores.

Reportagem: Italo Barcellos e Luiza Dias.
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Quinto Guimarães
Diretor da BRZ 

Empreendimentos

Boom Imobiliário 
aquece mercado de 
Móveis Planejados 

Era de se esperar o efeito dominó, 
positivo, que a taxa SELIC a 
2% aa causaria no mercado 
da construção civil. Primeiro 

ocorreu os lançamentos de novos 
empreendimentos imobiliários, 

depois as pessoas percebem que 
perdem dinheiro deixando seu suado 

recurso na maioria das rendas fixas. 
Então, elas investem em imóveis, 

principalmente apartamentos, como 
os famosos BRZs. Óbvio, um imóvel 
de 50 m² requer obrigatoriamente 

móveis planejados para otimizar os 
espaços, além disso, o acabamento 

e visual do imóvel ficam muito 
mais bonito. Nessa hora (e em um 
setor, com perdão da palavra, com 
tanto picareta) que empresas de 
credibilidade e preço justo como 

a Italínea, entram em cena e 
fidelizam uma grande clientela. 

Por quê? Porque eles entregam o 
que foi contratado. Por isso seus 

proprietários estão há mais de 20 
anos no mercado!

Condomínios 
precisam de gestor 
de credibilidade

Com o boom do mercado 
imobiliário e os reveses de muitas 

empresas de gestão de condomínio, 
que não conseguiram atender seus 

clientes a contento, foi terreno 
fértil para o crescimento de 

empresas como a Gama Gestão 
Condominial que se tornou 
referência em Pouso Alegre, 

principalmente pelo temperamento 
conciliador e proativo de seus 

proprietários, Alexandre Cassiano 
Camargo e Bruno Jung Miller. 

Saindo fortalecidos do período de 
Pandemia, a Gama mostrou solidez 

e resiliência, pois além de fazer 
todas as tratativas para atender seus 

clientes da melhor forma possível 
(recebendo elogios em muitos 

casos), teve a expertise de prospectar 
novas contas, mesmo em um 

cenário com tanta volatilidade que 
foi a crise sanitária da COVID-19. Foi 

um reconhecimento do mercado em 
relação ao trabalho dedicado dos 

empresários, o que valeu para 2020.

Alexandre Camargo
e Bruno Jung Miller 

proprietários da Gama.

Mercado Imobiliário O boom do Mercado Imobiliário 

2021 será ótimo 
para a construção e 
a BRZ é destaque 

O mercado imobiliário nunca esteve 
com índices tão favoráveis  e aliado 

a credibilidade de empresas com 
a BRZ Empreendimentos, com 
consolidada atuação em Pouso 
Alegre e Região, nunca foi tão 

favorável se investir em imóveis. 
A propósito, circulando pela nova 
avenida do Bairro São João, obra 
do atual e reeleito prefeito Rafael 
Simões, ficamos sabendo que a 
empresa divulgará nas próximas 
semanas novo empreendimento 

naquelas imediações, por isso 
a campanha de “pré cadastro” 

(podemos falar assim) da marca dos 
meios de comunicação em geral.
Com fácil acesso e a promessa de 

muito mais desenvolvimento e 
independência para aquela região 
de Pouso Alegre, o novo BRZ tem 

tudo para ser uma ótima opção 
para se investir ou morar. Aliás, 

os apartamentos da BRZ são tão 
valorizados que a ACIPA está 
sorteando um neste NATAL!

Energia: o detalhe 
em um imóvel, 

diferença no bolso 
Enganam-se aqueles que pensam 

que o acabamento de imóvel 
são o piso e revestimento. Hoje, 

implantar energia ou aquecimento 
solar em um imóvel é fundamental. 

Com o preço que está a conta de 
luz (parece-nos que Minas possui a 
maior taxa de luz do País, por isso 
tanto investidor compra ações da 

CEMIG). Nesse sentido, a AQUESUL 
Energia Solar possui experiência, 

qualidade e o melhor custo benefício 
do mercado, quando o assunto é 

implantar sistemas de aquecimento 
solar ou energia fotovoltaica. Com 
as recentes medidas do governo 

Bolsonaro, isentando importação 
de componentes dos aparelhos 

necessários para se instalar essas 
“micro-usinas de energia”, o valor de 

implantação diminuiu sensivelmente, 
tanto para soluções residenciais, 
quanto empresariais. Aliás, você 

que tem área de terra tecnicamente 
considerável, sabia que pode ter uma 

usina de energia fotovoltaica?

Luiz Carlos, proprietário 
da AQUESUL Energia 

Solar

Welington e Silvana
proprietários da Italínea 
e Dalmóbile de P. Alegre
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Em 2020 o 
trabalho da 

TOTVS nunca foi 
tão importante!

Essa é uma tendência que veio 
para ficar: quem não investe 
em tecnologia está fadada a 

sumir do mercado, lentamente, 
imperceptivelmente. Nunca existiu 
um ano em que a tecnologia fosse 

tão vital como em 2020. Tanto 
para as pessoas, quanto para as 
empresas. Com a Pandemia, o 

trabalho remoto e em home-office 
acelerou no mínimo 5 anos, do que 

estava por vir. A evolução virou 
uma revolução que revelou ainda 

mais empresas que já estavam 
preparadas para o futuro, como a 
TOTVS Sul de Minas, cujo diretor 
executivo e sócio proprietário é o 
carismático Armando Tessaroli. 

A TOTVS tem musculatura e 
capacidade de resposta frente as 
demandas dos seus clientes, de 
vários setores, principalmente 

grandes indústrias na Região. Algo 
esperado para a maior empresa 
de software de gestão do Brasil. 

Por isso, em 2021 invista em 
tecnologia!

Armando Tessaroli
diretor executivo e sócio 
proprietário da TOTVS 

Sul de Minas

Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/
MG é destaque 

nacional

Concorrendo com 595 cases de 320 Cooperati-
vas do Brasil, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
foi finalista em três categorias na 12ª edição 
do Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano, 
promovido pelo Sistema OCB (Organização 
Brasileira das Cooperativas). A classificação foi 
anunciada de forma digital, em cerimônia ofi-
cial, com a participação da presidente Angelita 
Marisa Cadoná, que explanou sobre os proje-
tos elencados como destaque. O evento acon-
teceu nesta terça-feira, 24, sendo transmitido no 
canal do Youtube do promotor. Dos finalistas, a 
Cooperativa recebeu dois primeiros lugares e 
um terceiro lugar. 
Um dos projetos vencedores foi na categoria 
Cooperativa Cidadã, com a implantação e pro-
moção do Fundo de Desenvolvimento Regio-
nal, que contempla os municípios da sua área 
de atuação e visa apoiar financeiramente pro-
jetos com o propósito de promover a coopera-
ção, cidadania, aprimoramento cultural e social, 
contribuindo na agregação de renda e melhoria 
da qualidade de vida. Outro projeto que ficou 
na primeira colocação, foi na categoria Fide-
lização, envolvendo os projetos digitais “Flor 
& Ser” e “Maratona de Carreira”, iniciativas dos 
programas Sicredi Mulher e Líder Jovem, res-
pectivamente. O objetivo é levar conhecimento 
e contribuir com o desenvolvimento pessoal e 
profissional destes públicos, o que presencial-
mente não é possível em função da pandemia. 
O projeto que ficou em terceiro lugar, foi na ca-
tegoria Intercooperação, com Meu Tambo, Meu 
Futuro – realizado em parceria com a Cotrifred 
– que gera impactos significativos para a cadeia 

produtiva do leite, visando o aumento na pro-
dução e a melhora na qualidade do produto.
Segundo a presidente Angelita, com o desta-
que nacional a Cooperativa vive um momento 
muito especial. “Este reconhecimento, vem coroar 
todo o trabalho realizado ao longo da trajetória 
da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG e especial-
mente neste momento de pandemia faz com que 
seja renovado o nosso compromisso de continuar 
estando próximo do associado, levando e fomen-
tando o desenvolvimento da sociedade regio-
nal. Queremos compartilhar esta alegria com os 
nossos mais de 85 mil associados e mais de 470 
colaboradores que formam esta grande família. 
Agradecemos a todos que sempre estiveram do 
nosso lado, pois somos uma Cooperativa feita de 
pessoas para pessoas”, frisa. 

O prêmio
A cada dois anos o Sistema OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras) promove o So-
mos Coop, o maior prêmio que homenageia o 
cooperativismo no país. Um seleto grupo de co-
operativas recebe o título de “Melhores do Ano” 
– um reconhecimento à criatividade, à visão e 
aos resultados obtidos por elas ao longo do biê-
nio. O prêmio também é uma forma de destacar 
as boas práticas de Cooperativas que tenham 
proporcionado benefícios aos seus cooperados 
e à comunidade.
A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG já recebeu esta 
mesma honraria em outras duas edições (2008 
e 2012).

Foto e Texto: Divulgação.

Na 12ª edição do Prêmio 
SomosCoop - Melhores do 

Ano, projetos da Cooperativa 
foram contemplados com dois 
primeiros lugares e um terceiro

Angelita Marisa Cadoná
Presidente do Sicredi

Rafael Simões anuncia retorno das aulas 
presenciais em Pouso Alegre para 01/02/2021

Nas redes sociais da Prefeitura Municipal 
de Pouso Alegre, foi postado esta sema-
na, um anúncio oficial do Prefeito Rafael 
Simões, juntamente com a Secretária de 
Educação das Escolas Municipais de Pou-
so Alegre, Leila Fonseca, anunciaram o 
retorno da aulas presenciais para o dia 
01/02/2021. A decisão está sendo tomada 
mediante a criação de protocolos proto-
juntamente com a Vigilância Sanitária e 
Secretaria de Educação do Município, 

que seguirá todas as medidas de seguran-
ça necessárias. “Quero tranquilizar os pais, 
os donos de escola e também os professo-
res, pois tomaremos todas as medidas ne-
cessárias para a segurança de nossas crian-
ças e nossos educadores”, declarou no vídeo 
o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões.

Fotos e texto: Retirados do Post da Pre-
feitura de Pouso Alegre em sua fanpage

Secretária 
Leila Fonseca
e o prefeito de 
Pouso Alegre, 

Rafael Simões
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