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Saiba como 
destinar parte 

do Imposto 
de Renda que 

você paga, para 
instituições de 
Pouso Alegre 
que atendam  

jovens da 
cidade.
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Rafael 
Simões 
assina novo 
decreto 
que define 
como Pouso 
Alegre deve 
proceder 
para evitar 
novo 
fechamento.
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Capa
DESTAQUE

de

A reportagem da última 
edição do Dias News foi 
um exemplo de como o 
jornalismo pode contribuir 
para o enfrentamento de 
crises, como a que estamos 
vivendo atualmente com a 
Pandemia. Entrevistamos 
a contadora Madalena 
Oliveira, proprietária da 
ISOFISCO e o advogado 
Dr. Arlindo Pereira Rosa 
que deram dicas preciosas 
de como tornar a área 
financeira e administrativa 
das empresas mais 
eficientes, tanto na sua 
área fiscal e contábil, 
quanto em seus processos, 
buscando eliminar despesas 
necessárias e entender 
a importância do Direito 
Preventivo para enfrentar 
as eventualidades geradas 
pela crise.

Com dicas de como enfrentar a 
atual crise, Madalena Oliveira 
(ISOFISCO) e Dr. Arlindo 
Pereira Rosa realizaram 
entrevista memorável e muito 
elogiada por leitores.

Dr. Kleber 
Dantas*

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

Introduções positivas na 
nova lei de recuperação 

judicial e falência

No início deste mês entrou em vigor a lei 
14.112/2020 que trouxe introduções positivas 
e inovadoras na lei 11.101/2005 de recupera-
ção judicial e falência, na busca de uma maior 
efetividade e celeridade quanto ao seu resulta-
do prático.
Podemos mencionar alterações de grande im-
pacto na presente legislação, como por exem-
plo, o prazo de parcelamento dos débitos com 
a União das empresas em recuperação judicial, 
de sete para dez anos, o que favorece e facilita 
ao empresário para conseguir recuperar a con-
dições financeiras de sua empresa de forma 
definitiva.
O texto é inovador, pois a lei cria um capítulo 
que trata sobre a insolvência transnacional, 
que se caracteriza quando alguns dos credores 
que não estão situados no país. Nesse tocante 
a legislação confere ao representante estran-
geiro legitimidade para postular diretamente 
ao juiz brasileiro. O propósito é assegurar que 
os credores estrangeiros gozem dos mesmos 
direitos e recebam o mesmo tratamento dis-
pensado aos credores nacionais.
Com esse novo tópico, a lei incorpora a coope-
ração entre juízes e outras autoridades compe-
tentes do Brasil e de outros países em casos de 
insolvência transnacional e proporciona o au-
mento da segurança jurídica para a atividade 

Foco no
Direito
Empresarial

econômica e para o investimento no país.
Ademais, institui-se a liderança do juízo brasi-
leiro na condução do processo de insolvência 
quando o devedor tiver no nosso país o seu 
centro de interesses principais.
Podemos destacar os seguintes pontos: i) a au-
torização de empréstimos para o empresário 
durante a recuperação judicial. Trata-se de um 
empréstimo de risco, voltado para empresas 
em crise que podem ser salvas de falência. O 
empréstimo depende de autorização judicial 
e poderá ter como garantia bens pessoais do 
dono da empresa; ii) o parcelamento em até 10 
anos (120 meses) e não mais 7 (sete) anos, com 
desconto para pagamento de dívidas tributá-
rias; iii) possibilidade de os credores apresen-
tarem planos de recuperação da empresa, pois 
anteriormente era permitido somente pelo de-
vedor; iv) possibilidade de a empresa negociar 
com credores antes de entrar em recuperação 
judicial, ou seja, em uma fase pré-processual, 
estimulando, sempre que possível, a concilia-
ção, a mediação e outros métodos alternativos 
de solução de conflitos relacionados à recupe-
ração judicial e à falência, respeitados os direi-
tos de terceiros; v) outra grande novidade é a 
proteção agora do produtor rural ter a possibi-
lidade de requerer a recuperação judicial, nos 
termos do artigo 70-A da lei, dispondo sobre a 
possibilidade de este optar pelo plano de recu-
peração especial similar ao destinado aos mi-
croempresários individuais desde que o valor 
da causa não exceda a R$ 4,8 milhões.
O produtor rural, para obter o benefício deve 
comprovar que exerce atividade por no míni-
mo dois anos, por meio da apresentação da es-
crituração contábil fiscal (ECF), se pessoa jurídi-
ca, pela apresentação de livro caixa digital do 
produtor rural (LCDPR), ou documento similar.
De um modo geral, a lei proporciona a mo-
dernização do sistema jurídico de falência e 
recuperação empresarial, de forma a torná-lo 
mais transparente e com melhoria nas recupe-
rações de crédito, o que obviamente trará im-
pactos positivos sobre a economia brasileira, 
sobretudo neste momento de pandemia, ao 
permitir uma maior efetividade na reestrutu-
ração das empresas que estejam passando por 
dificuldades financeiras, trazendo novas alter-
nativas para a solução das crises (econômica, 
financeira e patrimonial), além de estimular o 
desenvolvimento econômico, através de novas 
modalidades de concessão de crédito.

Reserva de 
emergência x controle 

financeiro
As finanças pessoais é um dos fatores que 
mais causam dores de cabeça para as pes-
soas. Geram grandes impactos quando não 
estão preparadas para o inesperado. Mas é 
possível ter um controle financeiro, quando 
pensamos em objetivos! Ter uma reserva 
de emergência pode parecer difícil no co-
meço, mas com determinação e educação 
financeira, você consegue. 
Mas afinal o que é a reserva de emergên-
cia? A reserva de emergência é o valor que 

Cuide
do Seu
Dinheiro!

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

você deve ter guardado para usufruir em 
momentos essenciais e inesperados, como 
a queda na renda familiar ou saúde. Este 
recurso não deve ser usado em qualquer si-
tuação, pois primeiro você precisa analisar o 
contexto antes de tomar a decisão de utilizá
-lo. Se temos a reserva de emergência muito 
bem estruturada, não é necessário buscar 
empréstimos ou financiamentos bancários, 
por exemplo, evitando pagar juros que por 
hora, aumentam ainda mais a despesa. Im-
portante dizer também que quando temos 
uma base financeira sólida diminuímos nos-
sa preocupação, tendo uma saúde financeira 
e emocional melhor.
Agora que você entendeu a importância de 
uma reserva de emergência, deve estar pen-
sando qual seria o valor ideal dela. Na verda-
de, não existe uma quantia específica, mas 
já podemos adiantar que é bom guardar o 
equivalente de 6 a 12 meses do seu custo de 
vida mensal.
De que forma organizo a minha reserva? É 
preciso ter controle financeiro, diminuir des-
pesas, evitar gastos impulsivos, ter educação 
financeira, ter compromissos com você, ter 
paciência para formar a reserva e buscar 
novas receitas, para complementar o orça-
mento. Uma sugestão importante é realizar 
programação mensal automatizada para 
aplicações.
Se você ficou com dúvidas, podemos lhe aju-
dar. Vá até uma de nossas agências que lhe 
damos mais orientações.

Felipe
Lazzaretti *
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A Newell Brands Inc., multinacional que engloba diversas marcas mundialmente 
conhecidas, está presente há 34 anos em Pouso Alegre.   
Com seu pensamento empreendedor e cauteloso, a companhia - desde o início 
da pandemia da COVID-19 - implementou diversas ações para proteger seus 
colaboradores e a comunidade. A adoção de férias coletivas, por duas vezes, a fim
de garantir o distanciamento social e a segurança de todos foi uma dessas medidas.
Da mesma forma, os funcionários que integram o grupo de risco foram afastados, 
porém com todos os direitos trabalhistas assegurados.  
Os casos positivos também são tratados de maneira zelosa, com acompanhamentos 
médico e psicológico desde o período de afastamento até o retorno ao trabalho. Os 
procedimentos para o regresso são rigorosos, sendo realizada uma nova testagem
e autorizando a volta somente dos que receberem o resultado negativo. Assim,
geramos mais tranquilidade e segurança a todos os cidadãos de Pouso Alegre.
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Qual conclusão chegamos, após de-
purar a matéria?

Diz um ditado que “não há soluções 
simples para problemas comple-
xos” e a atual Pandemia é muito com-
plexa, reunindo inúmeras variáveis, 
difíceis de serem controladas e me-
didas. A primeira delas é o vírus, um 
inimigo invisível, sorrateiro e mortal. 
A segunda variável são os brasileiros, 
que na maioria não tem a discipli-
na de adotar medidas preventivas. 
Depois, a inépcia de parte das auto-
ridades em âmbito estadual e federal 
(dos três poderes), infelizmente, mais 
preocupados em transformar a Pan-
demia em um grande palanque polí-
tico para 2022.

Por que a Pandemia piorou?

Primeiro, devido às novas variantes 
(cepas) da COVID-19 e depois pela 
falta de cooperação da população 
por não aplicar as medidas protetivas 
orientadas pelas autoridades. Confor-
me Organização Mundial da Saúde 
(OMS), pelo menos, três cepas são 
alvo de preocupação da comunidade 
científica global: as identificadas no 
Reino Unido (pode ser até 90% mais 

transmissível), no Brasil (a de Manaus) 
e na África do Sul. Elas surgiram pela 
alta taxa de pessoas infectadas, com 
isso o vírus ao se reproduzir gerou 
erros ao copiar o próprio material 
genético, causando mudanças na sua 
sequência de RNA. A mutação tornou 
o vírus mais agressivo, mais conta-
gioso e mortal. 

Como sairemos da Pandemia?

A nossa maior esperança são as va-
cinas (não única, porque remédios 
também estão sendo testados com 
sucesso). Por isso, para não remediar 
depois, É IMPORTANTÍSSIMO SE VA-
CINAR QUANDO CHEGAR SUA VEZ, 
colaborando para a imunização em 
massa. Saiba que, independente do 
grau de eficácia, todas as vacinas são 
válidas e possui alguma contribuição 
positiva à imunidade de nosso or-
ganismo. Também é necessária uma 
prevenção redobrada, permanente e 
responsável da população (principal-
mente em função das variantes), com 
as medidas amplamente divulgadas: 
fazer uso de máscara ao sair de casa, 
evitar aglomerações praticando o dis-
tanciamento social e realizar a higieni-
zação das mãos frequentemente.

A CURA virá, 
mas nova onda da 
COVID-19 requer 

cuidados redobrados!

As vacinas funcionam ou não?

Mesmo sendo vacinado você ainda 
pode pegar COVID-19, mas isso não 
significa que as vacinas não funcio-
nam, pois elas dão às pessoas um 
imenso impulso no sistema imunoló-
gico contra o vírus (independente do 
percentual de sua efetividade). Uma 
força a mais para combatê-lo, sendo 
que o risco de se tornar uma doen-
ça séria é quase zero. Por exemplo, 
quando se diz que uma vacina é 95% 
efetiva (como da Pfizer/BioNTech), 
significa que 95% das pessoas, pro-
vavelmente, não ficarão doentes. Os 
outros 5% poderão ficar, mas com 
pouquíssima probabilidade de ser 
hospitalizada. Não esqueça, se você 
já estiver infectado, a vacina não inter-
romperá completamente a transmis-
são, mas reduzirá a carga viral de vírus 
que você armazena na boca e nariz e 
diminuirá a quantidade de tempo que 
você retém o vírus. Isso torna a pessoa 
menos infecciosa no geral. Lembran-
do que a ANVISA, por decorrência da 
urgência trágica da Pandemia, está 
liberando vacinas de forma emergen-
cial, tendo um olhar atento aos sinto-
mas, podendo suspender a qualquer 
momento o uso de algum imunizan-

te. Uma boa notícia é que estudos 
preliminares apontam que as vacinas 
disponíveis no momento possuem al-
gum poder contra as variantes.

Quem se vacinou ou já se infectou 
com o COVID-19 podem transmitir 
ou se reinfectar com o vírus?

SIM, pode transmitir e reinfectar. Os 
cientistas ainda não sabem a quan-
tidade exata de carga viral a partir 
do qual o contágio seja quase zero, 
dessa forma, mesmo vacinadas ou 
depois de ficar doente e se “curar”, as 
pessoas precisam continuar usando 
máscaras e realizar todas as outras 
medidas preventivas. Além disso, há 
relatos de pessoas vacinadas ou que 
ficaram doentes, que foram reinfec-
tadas pela COVID-19. Nessa segunda 
vez era outra variante do vírus, ou 
porque a carga de anticorpos adquiri-
da pelo organismo ficou muito baixa. 
Um estudo da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) aponta que a reinfec-
ção por COVID-19 é comum e pode 
ser acompanhada de sintomas mais 
fortes.

Os assintomáticos representam um 
perigo!

A piora no cenário da Pande-
mia da COVID-19 no Brasil 
e especialmente em Minas 
Gerais, levou o Governador 
de Minas, Romeu Zema, a 
tomar medidas enérgicas 
de restrição de circulação 
de pessoas nas cidades 
mineiras, sendo que algu-
mas semanas ficamos na 
ONDA ROXA, medida com o 
objetivo de evitar o aumento 
da contaminação e o colapso 
nos hospitais públicos e 
privados no Estado. Prefeitos 
mineiros que tentaram deso-
bedecer às medidas, foram 
impedidos pelo Ministério 
Público, sob pena de serem 
responsabilizados pelas 
mortes decorrentes de sua 
decisão, sendo praticamente 
inócua, qualquer tentativa 
de protesto dirigida aos 
prefeitos, já que ordens 
de fechamento foram em 
âmbito estadual e não muni-
cipal, tendo amplo apoio da 
Justiça.
Nesta semana, voltamos 
a ONDA VERMELHA, 
mais branda, mas é bom 
salientar que o principal 
termômetro do governo de 
Minas continua sendo os 
leitos de UTI. Nesse sentido, 
Pouso Alegre sofre muito. 
Primeiro, pelo fácil acesso 
de pessoas a nossa cidade 
que é polo comercial, depois 
por sermos uma referência 
na área da saúde. Ou seja, 
não dependemos apenas da 
cooperação dos pouso-ale-
grenses, em cumprir medidas 
de prevenção, mas de toda 
a população de cidades 
vizinhas. Consequência disto, 
é que o HCSL (Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio), 
a nova UPA (que se tornou 
um hospital de campanha) 
e a rede de hospitais parti-
culares de Pouso Alegre vem 
sofrendo com leitos de UTI 
na sua capacidade máxima.
Dividida em tópicos e incluin-
do testemunhais de execu-
tivos e diretores de setores 
distintos, esta matéria tem 
como objetivo elucidar novas 
dúvidas que surgiram nas 
últimas semanas e mostrar 
a importância de fazermos, 
cada um, a nossa parte.

Texto: Italo Barcellos e Luiza 
Dias. Fontes: veja página 5.
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Se pudéssemos identificar facilmente 
pessoas contaminadas e isolá-las, sa-
bendo que são apenas elas que pas-
sam o vírus para frente, a Pandemia já 
estaria controlada. Mas, há os assin-
tomáticos. Veja esse testemunho de 
um empresário de Pouso Alegre: “foi 
muito rápido, em poucos dias eu e nove 
funcionários da minha empresa fomos 
contaminados pela COVID-19”. Soube-
mos depois, que três pessoas de sua 
família também foram contaminadas 
e, o que é pior, elas são assintomáticas 
e só souberam que são portadoras do 
vírus, porque realizaram o teste, re-
forçando a ideia que um dos maiores 
perigos da COVID-19 são os assinto-
máticos (possui e transmitem o vírus 
e estão aparentemente sadios). Ou 
seja, o fato de você não ter sinto-
mas, não quer dizer que não este-
ja com o vírus e tem um potencial 
maior de contagiar outras pessoas. 
Por isso, todos nós precisamos desen-
volver uma empatia coletiva e seguir 
a risca as medidas preventivas ampla-
mente divulgadas. 

Quais medidas devo tomar para me 
defender das novas variantes?

Simplesmente redobrar os cuidados 

amplamente divulgados com a pre-
venção, ou seja:
- Usar máscara sempre que sair de 
casa, independente se você for ou 
não do grupo de risco (lembre-se as 
novas variantes atinge de forma gra-
ve pessoas de todas as idades).
- Lavar as mãos com água e sabão 
com mais frequência ainda.
- Usar álcool em gel 70% sempre que 
possível, levando ele consigo. 
- Não tocar nos olhos, a boca e o nariz 
sem higienizar as mãos.
- Não compartilhar alimentos e obje-
tos de uso pessoal.
- Evitar proximidade com pessoas que 
apresentem sintomas de doenças res-
piratórias.
- Evitar aglomeração de pessoas e 
manter distância das pessoas.
- Ao tossir ou espirrar, cubra sempre 
a boca com lenço de papel ou com o 
braço, nunca com as mãos.
- Usar lenço descartável e jogue no 
lixo após o uso.

Existe tratamento preventivo, 
para não se contaminar com a CO-
VID-19?

NÃO e quem se automedica sem ter 
os sintomas, corre muitos riscos. Esta 

medida não é reconhecida pelo CNM 
(Conselho Nacional de Medicina). 
Infelizmente, pelo desespero ou ir-
responsabilidade com a própria saú-
de, está ocorrendo muitos casos de 
superdosagem de suplementações e 
medicamentos, gerando graves pro-
blemas nos rins, fígado, entre outros 
efeitos. Todo tratamento deve ser 
orientado por um médico. A única 
medida amplamente recomendável 
é investir em uma alimentação saudá-
vel, hábitos de exercícios físicos, evi-
tando a obesidade, já que foi consta-
tado que grande parte dos infectados 
mais graves estão fora do peso ideal.

E o tratamento precoce funciona?

O melhor tratamento precoce atual-
mente é: tendo os sintomas como febre, 
dor no corpo, cansaço, falta de ar, dor 
de cabeça ou dor de garganta, procurar 
imediatamente seu médico de confian-
ça ou se dirigir a uma UPA mais próxi-
ma. No entanto, conforme legislação 
brasileira e tratados internacionais na 
área de medicina, o médico tem total 
autonomia para indicar o tratamento 
que julgar ser o mais adequado. É im-
portante salientar, também, que fato-
res psicológicos influenciam no trata-

mento das pessoas. Ou seja, há uma 
bibliografia extensa e séria nas áreas 
da Psicologia e Psiquiatria sobre o po-
der do subconsciente na cura, dessa 
forma é fundamental tanto os profis-
sionais de saúde, quanto familiares e 
autoridades a criarem um ambiente 
de otimismo responsável em torno 
da pessoa infectada.

Os governos não poderiam aumen-
tar o número de leitos de UTI e re-
solver o problema?

Mesmo tendo recursos e criando mais 
leitos de UTI, o País e o mundo esbar-
ram na falta generalizada de mão de 
obra. Não há profissionais suficientes, 
como médicos e enfermeiros intensi-
vistas, especialistas em realizar trata-
mento em UTI. Para formar novos pro-
fissionais, demora anos de formação. 
A única saída é: seguirmos as medidas 
de prevenção e vacinação em massa.

APOIO

“O mundo passa por um 
momento que há muito não 
se via na humanidade. O coro-
navírus se espalhou e logo se 
tornou uma pandemia, levan-
do consigo muitos daqueles 
que amamos. No entanto, 
com uma velocidade recorde, 
a ciência produziu e continua 
produzindo vacinas com o 
objetivo de conter os danos 
e preservar a vida. Entendo 
que a palavra de hoje seja 
“esperança”, mas ainda não é 
o momento de pararmos com 
os cuidados. Cuide de você, 
cuide de sua família. Nós, pro-
fissionais da saúde, estamos 
na linha de frente lutando por 
todos. Vamos juntos”.

“É fundamental que as 
empresas orientem os cola-

boradores quanto às formas 
de transmissão e precaução 

contra o coronavírus. No caso 
da nossa empresa, cancela-

mos os eventos presenciais e 
viagens, facilitamos o trabalho 

em casa para aqueles que 
podem fazê-lo e elaboramos 

campanhas, vídeos e material 
explicando sobre o vírus e 

como se prevenir.
É preciso conscientizar não só 

os nossos colaboradores como 
também estender essa cons-
cientização aos seus familia-

res, para que juntos possamos 
combater a disseminação do 

vírus em nosso meio”.

Desde o início da pandemia, a 
Rede de Supermercados Alvorada 

montou uma força tarefa para 
enfrentar as dificuldades e desafios 

que nós e nossos clientes íamos 
enfrentar e,  para não deixar 

nossos clientes desabastecidos, 
estamos atendendo de acordo 
com as normas vigentes pelo 

decreto do estado de Minas Gerais 
e disponibilizamos também 

nosso e-commerce para melhor 
comodidade e conforto dos nossos 
clientes. A Rede de Supermercados 
Alvorada se solidariza com aqueles 

que tiveram suas vidas afetadas 
pela pandemia e pensando 

no bem-estar de todos, pede 
que a população respeite as 

recomendações das autoridades de 
saúde. “Essa pandemia vai passar e 

vamos continuar juntos”
Supermercados Alvorada 

Você conhece! Você confia!

Direção da Rede de 
Supermercados Alvorada

“

“ Rudson de Oliveira
Sócio da Hospitalar

Wesley Duarte 
Gerente de RH - Newell Brands

INICIATIVA

Fontes: WEF (World Economic Forum); The 
Conversation; New Scientist; New England 
Journal of Medicine; Scientific Amarican; 
Jovem Pan, CNN Brasil; Organização Mun-
dial da Saúde; Instituto Oswaldo Cruz; 
Revista Science; Isto é Dinheiro; Socieda-
de Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT).

“Chega de embates! 
O inimigo é o 

vírus e não nossos 
semelhantes. 

Precisamos todos 
colaborarmos 

com as medidas 
preventivas, exigir 

que se acelerem 
ao máximo 
a liberação 

emergencial 
das vacinas e 

seja realizada a 
vacinação em 

massa!”

Direção do Dias News

“

“



Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Luiza 
Dias

O Brasil nunca perde 
uma oportunidade 

de perder uma 
oportunidade! 

Estamos em uma guerra e fica esse 
impasse com a liberação de vacinas.  
Então, na minha opinião, a ANVISA 
deveria ser menos burocrática, usar 
nesse momento NOVOS CRITÉRIOS e 
liberar a Sputnik, Covaxin, entre ou-
tros imunizantes. Conforme matéria 
de capa nessa edição, quanto mais 
tempo demorarmos, mais o vírus se 
manifesta em variantes mais agressi-
vas e com maior poder de contágio.

Falam demais, por 
não ter nada a dizer

Agora surge muita gente cheia de 
opinião sobre a Pandemia. Parte diz 
que tem que abrir tudo, outros fechar 
tudo. Mas, cá entre nós, ninguém dá 
uma solução factível! Precisamos nos 
unir gente! Pouso Alegre e região 
volta para a onda vermelha, mas não 
dá para seguirmos tendo as mesmas 
atitudes, pensando em resultados 
diferentes. Precisamos fazer nossa 
parte e propagar a VERDADE que é: 
colocar em prática de forma séria 
as medidas de prevenção e acelerar 
a pressão para que sejam liberadas 
as vacinas e aplicadas no povo! 

*** Merece Aplausos: A Câmara de Deputados Federal votou a lei que libera empresas a comprarem vacinas (aprovadas pela Anvisa), sendo 
metade para vacinar seus funcionários e a outra metade doada para o SUS. Acho ótimo, pois ajuda na aceleração da vacinação. Mas, vejam só, 
acreditava-se que todos os deputados seriam a favor. No entanto, cerca de 300 foram a favor e mais de 100 contra! Um absurdo alguém poder ser 
contra uma das esperanças que temos para acabar ou pelo menos, amenizar os efeitos negativos da Pandemia!

#ACuraVirá
MasPrecisamos
Redobrar
OsCuidados
dePrevenção

Muitos brindes dia 2/5 para a queridíssima Sabrina Lemos que na 
foto está ao lado de Filipe Vargas (seu esposo e sócio no Clube 

da Casa - A Construtora). Sabrina é a típica mulher mineira 
guerreira, que desde pequena trabalha nos negócios da família 
e colaborou de forma marcante a edificar uma história de mais 
de meio século do empreendimento, voltado para materiais de 
construção. Sabrina também é uma super mãe de três lindos 

filhos e atenta a várias questões, desde política, economia 
e principalmente a arte de vender e bem atender.  No seu 

aniversário, minha querida amiga, desejo acima de tudo saúde e 
que seus mais íntimos desejos de fé sejam realizados.

Dra. 
Maristela 

e Dr. Omar 
Furtado. Ele 
que é diretor 

da ACIPA 
(Associação 
do Comércio 

e Indústria 
de Pouso 
Alegre), 

competente
advogado 
e está de 

aniversário 
dia 29/4.

Brindes 
dia 28/4 

para Célio 
Prado da JP 

Manutenções. 
Na foto ele e 
sua querida 

esposa 
Fabiana 

Prado que 
é sua sócia 

em um uma 
empresa 

referência
na região.

Tácio Prado, 
proprietário 
da Jadlog 
de Pouso 

Alegre brinda 
mais um 

ano de vida 
no dia 2/5. 

Ele que tem 
trabalhado 
muito para 
atender a 

explosão na 
demanda por 
entregas na 

região.

A querida 
Camila, 

esposa do 
Thiago do 
Grupo THV 
comemora 
aniversário 
dia 1/5, ela 

que é o 
cérebro e 
que cuida 

da gestão da 
empresa que 
é referência 
nacional em 

serviços.
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*** Ninguém Merece! Ministros do STF. Sim, a justiça age apenas quando é provocada... mas no mínimo que se espera é que ela tome decisões legais e res-
peite a Constituição. Falo com advogados, promotores, professores em direito e é quase unânime a opinião que as atuais ações da Corte estão atrapalhando 
o País, perseguem politicamente entes da federação, desequilibram a República e a harmonia entre os poderes e acabam causando injustiça. E ainda, são 
medidas com justificativas que fogem à razão! Parece livro de distopia, como: 1984, Revolução dos Bichos, Revolta de Atlas, entre outros. 
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LEGENDAS
1 - Brindes dia 27/4 para o com-
petente consultor financeiro e 
contador, Leandro Chiarentin, 
proprietário do escritório Reno-
va Consult e esposo da estilista 
de moda Cris Lopes.

2 - Dia 28/4 é niver de um cara 
muito bacana, o Luizinho da 
Star Print, que na foto está 
ao lado da sua querida esposa 
Beth. Também estive nesse 
monumento em Berlim e tô 
ansiosa para que, em tempo, 
possamos divulgar as experi-
ências que tivemos lá (em foto 
e vídeo).

3 - Muitos brindes dia 2/5 para o 
renomado empresário Fabiano 
Garcia da Domínio Imobiliária, 
ele que é uma referência como 
empresário em nossa cidade.

4 - Brindes dia 28/4 para o atu-
ante publicitário Márcio Morei-
ra, que na foto está ao lado de 
sua bela esposa, Ila Sato.

5 - Dia 21/4 será aniversário da 
querida empresária Valdene, 
que está muito bela nesta foto.

6 - O meu querido amigo João 
Carlos Castro do Cabana Hall 
de Silvianópolis está de aniver-
sário dia 1/5. Felicidades João!

7 - O carismático MC e radialista 
pouso alegrense, Flávio Ale-
xandre, comemora aniversário 
dia 23/4.

8 - Filha do empreendedor 
Reynaldo Amaral, a belíssima 
Bárbara Amaral comemora 
mais um aniversário dia 5/5. É 
muita satisfação testemunhar 
uma menina tão querida, cres-
cer e brilhar como agora!

5 6 7



Fazer o 
Bem Faz 
Bem

Dia 19/4, dia de 
Santo Expedito, o 
Santo das Causas 

Urgentes!
Em função da pandemia, o próximo dia 
19/4 será o segundo ano consecutivo 
que não realizarei a Missa Campal na 
Capela de Santo Expedito que tenho 
em meu sítio no Distrito de São José 
do Pantano, localizado na cidade de 
Pouso Alegre MG.
Mais do que nunca, o Santo das Cau-
sas Urgentes precisa ser chamado, pe-
dindo a cura urgente dessa pandemia, 
através de vacinas, medicações e prin-
cipalmente, a maior consciência das 
pessoas da importância de seguirem as 
medidas preventivas.
Minha filha caçula, Luizinha e seu 
esposo, Italo, proprietários do Dias 
News, postaram no canal no Youtube 
do jornal (www.youtube.com/TVDias-
News), o vídeo produção da última 
missa realizada em abril em 2019 e gos-
taria de convidá-lo a acessar e desfrutar 
das belas palavras do querido Padre 
Celso e das belas imagens dos presen-
tes (veja mais informações ao lado).

Luiza Dias
(Mãe)*
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Em um momento que vimos imagens 
tão bonitas de fé, com pessoas de vá-
rias religiões orando em frente de hos-
pitais com doentes devido a Pandemia, 
vimos o quanto é necessário o exercí-
cio da fé. Entendendo isso, a direção do 
Dias News editou e publicou a última 
Missa da Capela de Santo Expedito, 
realizada no distrito rural de São José 
do Pantanto, em Pouso Alegre-MG.
Santo Expedito é o Santo das Causas 
Urgentes e a capela pertence à benfei-
tora pouso-alegrense e articulista da 
coluna: Fazer o Bem Faz Bem do Dias 

Última Missa do Santo Expedito, realizada em 2019, 
pode ser vista pelo Youtube.com/TVDiasNews

News, dona Luiza Dias. Para assistir, 
basta acessar o Youtube no seguinte 
endereço no seu navegador de inter-
net: www.youtube.com/TVDiasNews
ou acessar o canal TVDiasNews no 
aplicativo do Youtube do seu dispositi-
vo de acesso a internet (TV, Tablet, Ce-
lular). A missa foi presidida pelo Padre 
Celso, que embora tenha sido em outro 
momento, dado o seu talento e carisma 
para conduzir missas inesquecíveis, tor-
na-se um instrumento para que você, se 
for católico, possa exercer seu direito ao 
culto. Se você for de qualquer outra re-

Imagem da capa do vídeo que deve ser acessado no canal TVDiasNews, com destaque para a Dona Luiza Dias (organizadora da missa) 
e o Padre Celso, durante a última Missa Campal da Capela de Santo Expedito em São José do Pantano, Pouso Alegre-MG, em 2019

* 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.

ligião, é uma oportunidade de exercer 
seus valores ecumênicos. Unir forças 
em uma oração conjunta, com o obje-
tivo de pedir a cura dos enfermos da 
pandemia, a proteção às pessoas para 
que elas não se infectem, a conscien-
tização do povo em seguir as medidas 
protetivas e a clamar pela intensificação 
da liberação e aplicação das vacinas 
no Brasil e no mundo. Devemos ter fé, 
mas conscientes que as ações positivas 
para nos defendermos do avanço da 
COVID-19, depende, em grande parte, 
de todos nós.
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Após o anúncio por parte do Governo de Minas 
Gerais do fim da Onda Roxa, a partir de sába-
do, 17 de abril, a Prefeitura de Pouso Alegre 
publicou nessa sexta-feira, 16 de abril, um novo 
decreto com as medidas a serem adotadas no 
município para o enfrentamento da COVID-19. 
A Administração Municipal também criou uma 
campanha para estimular a população a adotar 
medidas de segurança.
Anteriormente, na Onda Roxa, os municípios 

Prefeitura de Pouso Alegre divulga novo decreto 
e cria campanha para combater a COVID-19

não tinham autonomia para definir que tipo de 
restrições impor. Agora, com o retorno à Onda 
Vermelha, isso pode ser feito, o que acontece 
por meio do Decreto nº 5.288, que prevê:
- Aulas presenciais ficam suspensas, seguindo 
determinação do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, após ação movida pelo SIPROMAG;
- Estabelecimentos comerciais do município e 
serviços públicos ou privados somente pode-
rão funcionar adotando medidas de seguran-

ça, como obrigatoriedade do uso de máscaras, 
disponibilizar álcool 70% e evitar aglomerações, 
além de cuidar para que eventuais filas tenham 
o devido distanciamento;
- Pessoas com sintomas de COVID-19 deverão 
adotar isolamento domiciliar;
- Obrigatório o uso de máscaras em repartições 
públicas, transporte coletivo, estabelecimentos 
comerciais e industriais e templos religiosos;
- Pessoas com mais de 60 anos, gestantes, lac-
tantes, portadores de doenças crônicas devem 
sair de casa apenas para se dirigir ao trabalho ou 
em situações estritamente necessárias;
- Estabelecimentos comerciais devem adotar 
horário especial para atender pessoas de gru-
pos de risco;
- Atividades como festas, eventos, exposições, 
congressos e feiras, públicos ou privados, terão 
público limitado a 20 pessoas e poderão funcio-
nar apenas com protocolo devidamente apro-
vado pela Vigilância Sanitária;
- Conveniências 24h deverão encerrar ativida-
des à meia noite;
- Restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres 
poderão funcionar no máximo até meia noite e 
limitados a 50% da capacidade de ocupação;
- Salões de beleza, cabeleireiros, clínicas de es-
tética e congêneres poderão funcionar apenas 
com hora marcada;
- Academias de esportes e atividades físicas de-
verão manter distanciamento mínimo de 2m 

entre os frequentadores, disponibilizar álcool 
70% e não adotarem aulas coletivas de contato 
ou em espaços fechados;
- Fica ainda proibida a aglomeração de pessoas 
em logradouros públicos e espaços públicos.
As polícias Civil e Militar poderão atuar para as-
segurar o cumprimento das determinações.

CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO
A Prefeitura produziu uma série de materiais 
direcionados à população com medidas que 
devem ser adotadas a fim de reduzir a dissemi-
nação do coronavírus. Nos vídeos, pessoas da 
própria comunidade dão seu depoimento sobre 
o que esperam de seus conterrâneos.
“Não quero fechar o meu negócio, mas vocês têm 
que se prevenir”, diz o empresário Gui Marinho 
em recado direto à população em um vídeo pu-
blicado pela Prefeitura.
A Campanha conta com várias peças que serão 
divulgadas em diferentes plataformas - TV, Rá-
dio, Midias Digitais, Outdoor, etc - ao longo dos 
próximos dias para alertar e orientar a popula-
ção, sempre questionando:
“Nessa pandemia, de que lado vocês está? 
Pense no próximo, proteja-se!”
Veja o Decreto Nº 5.288, de 16 de abril de 2021 
no site. www.pousoalegre.mg.gov.br

Fotos e Texto:
ASCOM da Prefeitura de Pouso Alegre

Prefeito Rafael Simões, entre outras autoridades, reunidos com representantes da 
Câmara de Vereadores e ACIPA (Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre)
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FLASH
Notícias relevantes de 

Minas, Brasil e do MundoNEWS

Teve início no dia 12 de abril, em Pouso 
Alegre a Campanha de Vacinação contra a 
Gripe. Semana, que foram vacinadas crian-
ças de 6 meses a menores de 6 anos, grá-
vidas e puérperas. A vacinação acontece 
das 7h às 16h em todos os Postos de Saúde, 
exceto aqueles onde há vacinação contra 
a covid-19 (Cidade Jardim, São João, São 
Cristóvão, Pão de Açúcar e Colinas de Santa 
Bárbara), onde a vacinação ocorre em ho-
rário reduzido: das 7h às 12h. Na zona rural 
de Pouso Alegre as pessoas serão vacinadas 
em suas residências. Para vacinar é necessá-
rio levar um documento com foto e Cartão 
de Vacinação. Onde se vacinar? De segunda 
à sexta-feira das 07h às 12h: Cidade Jardim; 
Colinas de Santa Bárbara; São João; Jardim 
Brasil I (São Cristóvão); Pão de Açúcar.
De segunda a sexta-feira das 07h às 16h: 
Belo Horizonte; Fátima; Puericultura; Espla-
nada; Santa Edwiges; Jardim Iara; Policlínica 
São Geraldo; Foch; Jatobá.

Vacinação contra 
GRIPE teve início 

dia 12 de abril em 
Pouso Alegre
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Secretaria de 
Educação de 
Pouso Alegre 

está cadastrando 
alunos para a 

distribuição de kits 
de alimentação

A Secretaria de Educação de 
Pouso Alegre, através do De-
partamento de Alimentação 
Escolar, disponibilizará kits de 
alimentação para os alunos da 
rede municipal de ensino. Para 
receber os kits, familiares dos 
estudantes devem realizar um 
cadastro via internet até o dia 
30 de março.
A doação dos kits atende a uma 
determinação do Programa 
Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE), que possibilita a 
distribuição da merenda esco-
lar à população neste período 
de suspensão das aulas.
Somente receberão os kits as 

famílias cadastradas e que te-
nham alunos na rede munici-
pal de ensino de Pouso Alegre. 
O preenchimento deve ser fei-
to pelos responsáveis de todos 
os alunos, que deverão infor-
mar se querem ou não buscar 
o kit nas escolas.
Para os alunos que não têm 
acesso à internet, a partir de 5 
de abril a unidade escolar en-
trará em contato para o preen-
chimento do termo. O cadastro 
deve ser realizado por meio do 
link disponível no site da Prefei-
tura de Pouso Alegre.

Fonte: ASCOM Prefeitura de PA

Contribuintes podem doar parte do 
IMPOSTO DE RENDA a instituições 

de Pouso Alegre
Pessoas físicas ou jurídicas podem destinar parte do valor a ser 
pago no Imposto de Renda (IR) a instituições de Pouso Alegre que 
atendem os jovens da cidade. Pelo modelo completo de declara-
ção, é possível destinar até 3% do seu imposto para o Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FIA).
De acordo com o contabilista Wladimir Fonseca, a destinação pode 
ser feita diretamente na declaração do Imposto de Renda. Dessa 
forma, ao invés de pagar uma guia no valor do IR, o contribuinte 
pagará duas: uma parte para Receita Federal e outra para o FIA, 
tudo isso sem gerar acréscimo para o contribuinte.
Para doar, o cidadão deve optar pelo modelo completo de de-
claração. Confira o passo a passo de como fazer sua doação pelo 
programa de Declaração do Imposto de Renda da Receita Federal:
Acesse o programa => Vá ao item “Fichas de Declaração” => Acesse 
a opção “Doações Diretamente na Declaração - ECA” => Clique em 
“Novo” para incluir uma doação => Confira os valores e inclua a 
doação => Escolha a instituição a ser beneficiada e defina o valor 
destinado => Por fim, é só clicar em “Darf - Doações Diretamente 
na Declaração” para imprimir a guia a ser paga com o valor doado.
“Você estará ajudando o município direcionando diretamente uma 
parte do valor do imposto para a cidade de Pouso Alegre”, destacou 
Wladimir.

e DESPEDIDA
Homenagem

Com uma brilhante carreira da Polícia Civil 
de Minas Gerais, o delegado José Walter da 
Mota Matos faz sua despedida e se aposenta. 
Em um singelo ato de despedida realizado 
por seus colegas na instituição (ele, no centro 
da foto acima), Dr. José Walter se manifestou 
postando nas redes sociais: “último dia na 
ativa, a disposição de todos como sempre, 
nessa nova fase da vida! Gratidão a Deus, 
a Família e a Policia Civil de Minas Gerais. 
Missão Cumprida!”. Dr. José Walter é pouso-
alegrense, pai de Natália e Vivian Beatriz, 
casado com Fábia Matos, filho da saudosa 

Dr. José Walter 
da Mota Matos

Myrthes da Mota Paes Matos (oriunda da 
tradicional família Mota Paes) e do saudoso 
capitão do exército José Walter Cabral 
Matos. Além da Polícia, prestou serviços 
relevantes no setor da saúde, quando foi 
presidente da FUVS, e na educação, possui a 
experiência de ter sido professor universitário 
em instituições de Minas Gerais. Uma pessoa 
muito querida por esse meio de comunicação 
e por todos os lugares onde passou, temos 
certeza que ele continuará contribuíndo 
para o engrandecimento de Pouso Alegre, 
disponibilizando sua experiência para tal.

Dr. José Walter (centro) ladeados pelos ilustres colegas da Polícia Civil de Pouso Alegre e região
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