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Diretores: Luiza Dias e Italo Barcellos
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Pouso Alegre 
é destaque 
na grande 
mídia, pela 
boa gestão 

pública e foco 
de atração 
de novos 

investimentos

Destaque para a formanda em 
Medicina, Isabella Simões!

Dr. Sávio dos Reis recebe  
a Insígnia Tiradentes

Página  8 Página  6

Rafael Simões, prefeito 
de Pouso Alegre 



17/07/2021 Edição 441Artigos & Articulistas

Fazer o 
Bem Faz 
Bem

Luiza Dias
(Mãe)*

* 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.

Secretaria de Políticas 
Sociais promove 

campanha de 
conscientização em 

Pouso Alegre
                

“Esmola é uma ilusão e distancia a pes-
soa em situação de rua dos serviços 
socioassistenciais”! Com este tema, a 
Secretaria de Políticas Sociais de Pou-
so Alegre promove uma campanha 
de conscientização com o objetivo de 
fazer com que pessoas em situação de 
rua procurem ou sejam encaminhadas 
aos centros de acolhimento do muni-
cípio.
A Prefeitura de Pouso Alegre promove 
oportunidades às pessoas que hoje 
vivem em situação de rua, oferecen-
do serviços de assistência social e de 
saúde em espaços como o CEMAPA, 
Centro POP, Abordagem Social, Con-
sultório de Rua e CAPS AD.
Com estes equipamentos disponíveis, 
a Secretaria tenta conscientizar a po-
pulação que não dê esmolas, mas sim 
mostre o caminho para quem neces-
sita, que é o acesso a estes serviços, 
principalmente com a chegada do pe-
ríodo mais frio do ano.
Nesse inverno, a orientação é no sen-
tido de que, ao se deparar com uma 
pessoa em situação de rua, seja feito 
contato com o Centro POP [(35) 3423-
3550 ou (35) 3449-4252] ou CEMAPA 
[(35) 3449-4098 ou (35) 99714-7610] 
para que as pessoas que necessitam 
de ajuda possam ser auxiliadas.

1ª Quinzena de Julho/2021

Capa
DESTAQUE

de

Rosângela 
Moreira foi 
destaque na capa 
da edição anterior 
do Dias News, 
mostrando a força 
das mulheres 
nos negócios em 
Pouso Alegre e 
Região.

Vidraçaria Santa 
Terezinha e Esquadrias

A última capa da edição 440 do 
Dias News, marcou a força da 
Mulher Empreendedora.
A empresária Rosângela 
Moreira, teve o trunfo de 
reerguer uma empresa que 
hoje comemora 66 anos de 
história em Pouso Alegre, a 
Vidraçaria Santa Terezinha, 
e elevar a marca a um novo 
patamar em 2021, com o início 
da operação de produção 
industrial de esquadrias, com 
equipamentos de ponta e em 
um local independente da 
vidraçaria.
A matéria foi muito comentada 
e elogiada, atraindo a atenção 
para a força da mulher nos 
negócios.

Dr. Kleber 
Dantas*
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Teoria do desvio produtivo - 
direito do trabalho

 
A teoria do desvio produtivo do consumidor se 
caracteriza quando o consumidor precisa des-
perdiçar seu tempo e desviar as suas competên-
cias – de uma atividade necessária ou por ele 
preferida - para resolver problemas de consumo 
criado pelo fornecedor (empregador), que se-
quer deveriam existir, por exemplo, não baixar a 
CTPS do funcionário quando da ruptura do con-
trato de trabalho, por exemplo, gerando com isso 
um custo de oportunidade indesejado, de natu-
reza irrecuperável (tempo). O prejuízo decorren-
te do tempo desperdiçado e da vida alterada é o 
pilar da teoria do desvio produtivo do consumi-
dor, que apresenta aplicabilidade crescente em 

Foco no
Direito
Empresarial

nossos Tribunais. E se isto já era uma realidade, 
agora os Tribunais Trabalhistas têm começado a 
se curvar sob a sua aplicação, quanto a situações 
que a lei disciplina obrigatoriamente para o em-
pregador e, se não o faz, gera um desgaste de 
tempo e possível dano moral para o emprega-
dor, por exemplo, a ausência de registro na CTPS 
ou baixa sendo o contrato de trabalho incontro-
verso, ou o não pagamento de verbas rescisórias. 
Traçam a seguinte premissa que se o bem tute-
lado da referida teoria é o tempo, e ao empre-
gador ao deixar de registrar um funcionário ou 
dar baixa na CTPS de um funcionário registrado, 
ou não pagar as verbas rescisórias no prazo cor-
reto que é decorrente da relação de emprego, 
poderá gerar para o empregado uma perda de 
tempo, (na hipótese de ter que demandar judi-
cialmente pelo cumprimento desta obrigação) 
ou ser privado de nova admissão num novo em-
prego (pela ausência de registro). Nesta linha, o 
TST se inclinou ao julgar o Recurso Especial de 
nro. TST-AIRR - 1380-97.2018.5.17.0141, da Min. 
Relatora, KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA. Destarte, 
vê-se que o TST utilizando da analogia do traba-
lhador ao consumidor hipossuficiente, entendeu 
que o empregador, ao não empreender ato que 
lhe competia (dar baixa do contrato na CTPS, por 
exemplo), levou a parte hipossuficiente da rela-
ção a desperdiçar seu tempo, pois precisou in-
gressar em juízo para obter seus direitos. Portan-
to, importante que empregadores não deixem, 
por exemplo, de registrar funcionário sendo o 
contrato incontroverso; não deixe de dar baixa 
na CPTS ao fim do contrato de trabalho; e pague 
a tempo e modo as verbas rescisórias para que 
não incorra em nenhum pedido judicial de dano 
moral pela Teoria do Desvio Produtivo.

Desde o início das suas 
atividades, em 1998, a 
Unidade da TOTVS Sul 
de Minas alcança um pú-
blico de grande impor-
tância para a região. Com 
a aquisição da unidade 
em 2018, pela TOTVS 
Serra do Mar, ficou ain-
da mais presente a marca 
no território. Atualmente, 
as unidades prestam um 
serviço de extrema quali-
dade e com comprometi-
mento com seus clientes. 
Tal serviço é possível gra-
ças à eficiente equipe do 
Sul de Minas, que busca 
sempre a excelência no 
relacionamento com os 
clientes. E para incremen-
tar esta primazia, a uni-
dade está à procura de 
novos talentos para in-
gressar no time da TOTVS 
no setor comercial! Então 
você que gosta de tecno-
logia, é proativo e comu-
nicativo e tem vontade 
de aprender, encaminhe 
seu currículo para:
rh.suldeminas@totvs.
com.br

TOTVS SUL DE MINAS
oferece oportunidade 
para novos talentos!

Mundo 
Tecnológico
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Fachadas em ACM

ACM Residencial
Front Light / Outdoors

Letras / Toldos
Placas / Luminosos

Fachadas em ACM 
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 A Auto Es-
cola Sapucaí é referência 
no segmento de Centro de 
Formação de Condutores 
credenciado pelo DETRAN                                           
-MG, em Pouso Alegre e re-
gião, com quase meio sécu-
lo de atuação.
 Baseado na cultu-
ra empreendedora de seu 
saudoso fundador, o senhor 
Luiz Pereira Lopes, sempre 
com o apoio de sua esposa, 
a professora Maria Rosa 
Lopes, a empresa nunca 
parou de inovar, tendo sido 
pioneira, nestes 47 anos, em 
várias iniciativas visionárias 
do setor.
 Um dos marcos 
recentes, que vale desta-
car, foi a conquista da sede 
própria da sua matriz, que 
foi inaugurada em dezem-
bro de 2018, na mesma 
Rua Bom Jesus, porém no 
número 845. Uma estrutura 
moderna que ajudou a ins-
pirar sua equipe e diretores, 
a seguirem os passos inova-
dores de seu fundador.
Por decorrência da Pande-
mia, muitos desafios tive-
ram que ser superados, um 
deles foi dar a opção aos 
alunos para escolherem 
entre ter aulas teóricas pre-
senciais ou 100% online. O 
resultado é que hoje, de for-
ma permanente e com mui-
to sucesso a Auto Escola 
Sapucaí oferece mais este 
diferencial para seus alunos.
Para conquistar sua habi-
litação de carro, motoci-
cleta, ônibus ou carreta 
conte com a experiência e 
profissionalismo da CFC Sa-
pucaí.  
 Para mais infor-
mações ligue para:  Matriz 
(35) 3422-2733; Foch (35) 
3421-4880 ou Centro (35) 
3425-2026, ou o What’sApp 
9 8800-2733. Visite o site: 
cfcsapucai.com.br ou curta 
a página no Facebook.com/
AutoEscolaSapucai.

Texto e Fotos:
Italo Barcellos e Luiza Dias

1ª Quinzena de Julho/2021

Com 47 anos de mercado, AUTO ESCOLA 
SAPUCAÍ inova mais uma vez e oferece 
para seus alunos AULAS 100% ONLINE.

Matriz da Auto Escola 
Sapucaí no CENTRO de 

Pouso Alegre-MG
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Uma história de SUCESSO que iniciou
em 1973 e se expande até hoje!

1ª Quinzena de Julho/2021

Unidade da Auto Escola 
Sapucaí do Bairro Foch 
em Pouso Alegre-MG

Unidade da Auto Escola 
Sapucaí da Av. Vicente 
Simões (Pouso Alegre)

O saudoso Luiz Pereira Lopes (“Seu Luiz da Auto Escola”) ini-
ciou sua carreira profissional como mecânico no exército, quan-
do serviu o 14º GAC em Pouso Alegre, lá também ministrou au-
las de mecânica para soldados (primeira foto ao lado). Depois, 
em uma época sem internet e poucos recursos tecnológicos, 
Luiz fundou em 1973, com o apoio de sua esposa, Maria Rosa, 
a Autoescola Sapucaí. Na época, as aulas de legislação eram 
ministradas para pequenos grupos reunidos ao redor de um 
quadro negro e as primeiras aulas de direção veicular foram 
ministradas em um Fusca branco modelo 1967 (segunda foto 
ao lado). Seu maior trunfo foi criar e direcionar para vida os três 
filhos: Alessandro, Aliciane e Luiz Antônio.

Como tudo iniciou:

Dois dos três filhos do casal, Alessandro e Luiz Antônio, juntamente com 
seu Luiz e Maria Rosa no primeiro veículo da Auto Escola Sapucaí. 

Foto histórica, quando Luiz Pereira Lopes foi mecânico e instrutor 
no Exército quando serviu o 14º GAC em Pouso Alegre-MG

Equipe e atendimento 
qualificados são um 

dos diferenciais.

Frota de veículos sempre 
renovada: motos, carros, 

caminhões e ônibus.



Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Luiza 
Dias

Manifestações de ódio?

A esquerda sempre falou que Bolso-
naro seria tudo de ruim, se assumisse 
a presidência, e o que vimos são ma-
nifestações de ódio, apenas de quem 
se opõe a ele. Como disse Winston 
Churchill, premier britânico lá na se-
gunda Grande Guerra, “os futuros fas-
cistas acusarão os outros de fascistas”. 
O desejo que o presidente Bolsonaro 
morra, em função do atentado ter-
rorista que sofreu da facada e agora 
com as complicações de sua saúde é 
repugnante, coisa de gente psicopata 
mesmo. E olha, eu entendo dessas 
patologias, afinal sou formada em psi-
cologia...

Brasil NAS RUAS!

O Movimento NAS RUAS promove 
para o dia 01/08/2021, uma manifesta-
ção a favor da implantação das Urnas 
Eletrônicas Auditáveis através do 
Comprovante Impresso. O movimen-
to é um dos poucos que não sucumbiu 
à velha política. O povo de bem não 
pode se omitir, pois sem transparên-
cia nas Eleições 2022, não haverá o 
aperfeiçoamento do nosso “Estado 
Democrático de Direito”, com perigo 
de aumentar o cerceamento de nossas 
liberdades. Afinal, todos nós estamos 
no mesmo barco, chamado Brasil!

Fernando Gonçalves 
e sua esposa 

Juliane Carrozza do 
Restaurante Cozinha 
na Casa. Brindes para 
ele que aniversaria dia 

22/7 e ela, dia 21/7. 
Parabéns, também, 

pelo sucesso do 
Cozinha na Casa, que 
tem uma das comidas 

mais saborosas e 
saudáveis que eu já 
experimentei. Peça 

pelo (35) 9 8419 9280, 
que também é ZAP.

#Vacine-se
eContinueCom
osCuidados
dePrevenção

*** Merece Aplausos Pouso Alegre (não me canso de enaltecer), que toda semana traz notícias boas, como a aceleração da vacinação e princi-
palmente anúncios de empresas que abrem suas portas por aqui, gerando centenas de empregos. Sinto pipocando pela cidade inaugurações, 
novas construções, os empresários investindo seu capital em expansão. Agora é hora de avançar as projeções do PIB deste ano do Brasil estão 
surpreendendo o mundo, mesmo a despeito da pandemia, politicagem da CPI do Renan, velha mídia militante e os desmandos dos Supremos.

Brindes para o casal, Marinete e José Ibrahim, proprietários da Havanna 
Café e da Le Postiche (lojas do SerraSul Shopping). Ela brinda dia 19/7 
e ele, veja só, um dia após, 20/7. Brindem com um bom vinho, amigos!
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Destaque para Dr. 
Sávio Éder dos Reis, 

neurocirurgião no 
Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio, que 

recebeu a Insígnia 
Tiradentes da Câmara 

de Vereadores  de 
Pouso Alegre, através 
do vereador Ely Carlos 
de Morais. Sávio é um 
menino de ouro, possui 
31 anos e é casado com 
a bela advogada Giane 

Reis. Especialista em 
doenças do cérebro e da 
coluna vertebral, Sávio 

é membro titular da 
Sociedade Brasileira 

de Neurocirurgia. 
Dedicadíssimo, busca 

incessantemente o 
conhecimento e tem 
carinho especial pela 
profissão e pelos seus 

pacientes. Filho de meus 
queridos amigos, Inês 
e Silvio dos Reis, com 

quem aprendeu o amor 
ao próximo e profunda 
religiosidade, Dr. Sávio 

é merecedor desta 
honrosa homenagem.

Parabéns Sávio!

Dia 21/7 é o aniversário do empresário Gera Borges, que na 
foto está ao lado de sua esposa, também empresária e sua sócia, 
Neide Mendes (ambos são sócios proprietários das Óticas Diniz 

no Sul de Minas e norte de São Paulo). Tenho orgulho de ser 
testemunha ocular da ascenção do casal. Lembro claramente do 

Gera, nos recepcionando, com uma baita de uma cripe, na micro-sala 
administrativa do que foi a primeira unidade deles na cidade. Sim, a 

pequena loja da Rua João Basílio. Neide, sempre guerreira, na época, 
tratava da mudança do casal de BH para cá. Dois guerreiros, que 
merecem estar onde estão e que inspiram outros a prosperarem!
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LEGENDAS
1 - Muitos brindes, dia 2/8, para o 
professor universitário Dr. Amauri 
Ludovico, ele que é exemplo de 
advogado pautado em sólidos 
valores éticos, fundamental nesta 
área. Um querido amigo, sempre 
uma das referências do Dias News, 
quando o assunto é direito.

2 - Dia 25/7 é aniversário do que-
rido Adalberto Faria (o famoso 
Beto do loteamento aberto Vale 
do Sol) que na foto está ao lado de 
sua bonita esposa Edwiges Faria.

3 - Brindes dia 26/7 para Lucimara 
de Souza, esposa do Thales da 
empresa Soluções D’Água.

4 - A queridíssima Camila Britis, 
que a conheço desde adolescente, 
comemora mais um ano de vida 
dia 29/7.

5 - Muitos brindes, dia 21/7, para o 
gerente de marketing e merchan-
dising da rede de Supermercados 
Alvorada, Alisson Dias. Ele tem 
sobrenome Dias, mas não é meu 
parente não, no entanto poderia 
ser pela postura e valores que  
cultiva.

6 - A competente ortodontista Dra. 
Márcia Biagioni brinda aniversário 
dia 25/7.

7 - Kim e Terezinha Wong pro-
prietários do Restaurante Grande 
Muralha. Brindes para ele que 
aniversaria dia 2/8.

8 - Muitos brindes para a querida 
Ana Maria da Noite de Gala, que  
aniversaria dia 26/7.

9 - Andrezza e seu esposo José. 
Muitos brindes para ela que é tão 
querida por nós e que aniversaria 
no dia 3/8.

10 - Dia 3/8 é o aniversário da que-
rida Adriana sócia-proprietária da 
empresa MaxLimp Pouso Alegre.

*** Merece Reflexão! “O desejo dos políticos de má fé é fortalecer o poder de um Estado inchado, não pelo bem da Nação, mas por interesse 
pessoal. Quanto mais enfraquecem o poder do indivíduo, melhor para controlá-los. O problema é que a maioria da população não se interessa 
em entender esta malícia da política, principalmente porque a trupe da “ditadura do politicamente correto” não admite debate. Aí, ficamos em 
cima do muro fazendo exatamente o que eles querem: sendo omissos. É necessário desmascarar a politicagem travestida de falso humanismo”.

5 6

7 8 9 10
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ISABELLA 
SIMÕES inicia 
processo para 
sua formatura 
em MEDICINA

Isabella Simões, filha de 
Rafael Simões (prefeito de 
Pouso Alegre no seu segun-
do mandato consecutivo) 
e Ana Maria Simões (pri-
meira-dama da cidade), se 
formará em Medicina pela 
UNIVÁS de Pouso Alegre.
A jovem dá sequência a uma 
história vitoriosa, a exemplo 
dos pais e de seus irmãos, 
de uma família cujo foco 
sempre foi a educação. 
Nas redes sociais a jovem 
declarou aos seus familiares 
“sempre foram e pra sempre 
serão meu porto seguro! 
Obrigada por lutarem ao meu 
lado! Amo muito todos vocês”.
Também pudera, não é fácil 
ter a oportunidade e con-
seguir forças para se formar 
em uma profissão no Brasil, 
ainda mais em Medicina.
Gostaríamos de parabenizar 
a família Simões por mais 
esta vitória, em especial, 
a Isabella por assumir a 
responsabilidade da dedi-
cação e estudo,  e seus pais, 
Rafael e Ana, pelo sacrifício 
de empenharem suas vidas 
dedicadas a filhos tão ilumi-
nados.

Fotos: Divulgação. 
Texto: Luiza Dias/Italo Barcellos

Isabella Simões, ladeada por seus pais, Ana Maria Simões (primeira-dama da cidade), 
e Rafael Simões (prefeito de Pouso Alegre no seu segundo mandato consecutivo)

Isabella Simões, ladeada por seus irmãos, Rafael, Ana Raphaela e a irmã Bárbara, 
que reside fora do Brasil e cuja imagem está no celular de Isabella (veja detalhe) 

Isabella Simões e seus familiares. Isabella Simões, ladeada por seus pais, Ana Maria Simões e Rafael Simões, 
além de seus irmãos Rafael, Ana Raphaela e Bárbara (imagem no celular).

Isabella Simões
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Supermercados 
Alvorada divulga 
o resultado de 
sua campanha 
do agasalho
nas cidades onde 
possui lojas.

A rede de 
Supermercados 
Alvorada presta 
contas e mostra o 
resultado da sua 
tradicional campanha 
“Inverno Solidário 
Alvorada - Faça do 
Inverno a estação 
mais quente!”. 
As fotos ao lado 
dão desfecho final 
da campanha e 
incentivo para 
outras empresas 
tomarem iniciativa 
similar, visando o 
bem comunitário e 
a responsabilidade 
social que todos nós 
devemos ter.
“A Rede de 
Supermercados 
Alvorada vem 
agradecer 
seus clientes, 
colaboradores e 
parceiros por terem 
contribuído com mais 
uma campanha de 
inverno solidário, 
foram mais de 
5.500 (cinco mil e 
quinhentas) peças 
de roupas e mais de 
1.500 litros de leite 
arrecadados.
Junto somos mais 
fortes!
Supermercados 
Alvorada Você 
conhece! Você confia!”, 
declararam os 
diretores da rede.
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O Deputado Estadual Dr. Paulo votou, 
juntamente com os demais deputados 
mineiros, a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 68/21 que possibilita a trans-
ferência direta de R$ 1,5 bilhão aos 853 
municípios do Estado, sem a necessidade 
de convênios. A proposta foi aprovada 
pelo Plenário da Assembleia Legislativa de 

Dr. Paulo participa da aprovação de 
PEC de recursos para municípios e 

Pouso Alegre receberá R$ 7 milhões

Dalmóbile em ação solidária

Minas Gerais (ALMG), no dia 12 de julho. 
Os recursos são parte do acordo entre o 
Governo de Minas e a Vale para ações de 
reparação dos impactos decorrentes do 
rompimento da barragem da mineradora 
em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 
2019. 
Um dos deputados que assinam a PEC 68, 
o Deputado Estadual Dr. Paulo destaca a 
importância da aprovação desta Proposta 
de Emenda à Constituição para os muni-
cípios da Região Sul de Minas que serão 
beneficiados diretamente com recursos 
para investimentos. O montante de R$ 1,5 
bilhão será distribuído entre todos os mu-
nicípios proporcionalmente ao número de 
habitantes. 
“Esta medida vai facilitar a distribuição dos 
recursos provenientes do acordo do Gover-
no de Minas com a Vale diretamente para as 
prefeituras, desburocratizando todo o pro-
cesso. Tenho certeza que o prefeito de Pouso 
Alegre, Rafael Simões, e o vice-prefeito, Cel. 
Dimas, farão um bom uso o recurso de R$ 7 
milhões, proporcionando benefícios para a 
toda população!”, enfatiza o Dr. Paulo.

Fonte: Parte do texto do site do 
Deputado Estadual Dr. Paulo

Dr. Paulo

No último dia 9 foi realizada a entrega das 
doações da Campanha do Agasalho 2021, 
realizada pela Dalmóbile Pouso Alegre, 
Karech, OAB Mulher, Acipa Mulher e Si-
coob Credivass. Ao todo foram quase 4.000 
peças arrecadadas. A entrega foi realizada 
na Karech com a presença de representan-
tes das instituições ajudadas: Educandário, 
Projeto Nós por Nós PA, Maçaranduba, Asilo 
Nossa Senhora Auxiliadora,  Asilo Bethânia da 
Providência e APAC feminina.

Denise da Karech, André  Santos da Dalmóbile, 
Cristina da OAB e Giceli da Acipa Mulher

Na foto ao 
lado, André  

Santos, 
representante 
da Dalmóbile 

fazendo 
a entrega 
simbólica 

para a Maria 
Fernanda do 

projeto Nós 
por nós PA. 

Pouso Alegre: canteiro de obras, fábrica 
de notícias boas, destino de novos 

investimentos e notícia na grande mídia

A cidade de Pouso Alegre, graças a admi-
nistração e gestão austera e empreende-
dora de seu atual prefeito Rafael Simões, 
apoiado pelo seu vice, Cel. Dimas, compe-
tentes secretários técnicos e representati-
vidade da cidade e região, nas esferas esta-
tual e federal, respectivamente, através do 
trabalho dos deputados Dr. Paulo e Bilac 
Pinto, está no ápice de um ciclo virtuoso 
que se iniciou em 2016, quando Rafael, 
com maioria absoluta dos votos válidos 
nas urnas, venceu sua primeira eleição. 
De fato, a cidade se comporta como uma 
“locomotiva de desenvolvimento”, reunindo 
fatos e dados técnicos contundentes que 
corroboram com esta afirmação. Um dos 
exemplos simples e significativos de atos 
de gestão positivos foi a meta alcançada 
de ter trocado todas as lâmpadas de va-
por de sódio por LED em toda a cidade. 
Para um desatento observador, parece 
algo banal, mas o resultado em substi-
tuir cerca de 20 mil lâmpadas, representa 
muito em uma economia que resulta em 
reinvestimentos em várias outras áreas 

essenciais do município. Além da redução 
no consumo de energia, a durabilidade 
é maior  e proporciona uma melhoria na 
qualidade de vida e segurança dos cida-
dãos. Outro tipo de notícia recorrente em 
Pouso Alegre, muito pelo resultado positi-
vo do trabalho da atual gestão municipal, 
tem como recente exemplo o anúncio da 
inauguração do prédio da indústria Ary-
zta na cidade. A terceira maior indústria 
de panificação do mundo, presente em 
29 países, através de 53 fábricas e 14.500 
funcionários. A unidade de Pouso Alegre 
será uma das mais tecnológicas do ramo, 
e gerará 300 empregos diretos e 1.000 
indiretos. O importante jornal mineiro O 
Tempo (veja recorte acima) destacou o 
atual momento áureo da cidade e região, 
liderada pelo prefeito Rafael Simões, 
principalmente por sua acelerada vocação 
rumo a se tornar o maior polo da indústria 
farmacêutica brasileira, com aportes mi-
lionários de investimentos de indústrias 
como: União Química, CIMED, Biolab, en-
tre outras.

Pouso Alegre é destaque no 
noticiário da grande mídia
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IDET Registro de Marcas e Acipa entregam os 
Certificados de Registro de Marca de seus Associados

O IDET Registro de Marcas (refe-
rência em registros de Propriedade 
Industrial (PI) com sede em Pouso 
Alegre e atuação em todo território 
nacional e internacional), junta-
mente com a ACIPA (Associação 
do Comércio e Indústria de Pou-
so Alegre), realizaram a entrega 
oficial dos Certificados de Regis-
tros de Marcas aos associados da 
instituição. As entregas dos certifi-
cados foram realizadas no Auditó-
rio da ACIPA, no dia 2 de julho de 
2021, de forma individualizada e 
por empresa, atendendo a todos 
os protocolos de combate e pro-
teção contra a COVID-19. O IDET 
é uma empresa pouso-alegrense, 
destaca-se há mais de 10 (dez) anos 
como empresa de consultoria no 
segmento, foi pioneira na área de 
propriedade industrial na Região 
e possuí clientes em todo o Brasil; 
com maior concentração de negó-
cios na grande São Paulo (SP) e in-
terior do estado de São Paulo. Hoje 
em dia, realiza registros de marcas 
em mais de 120 países. Diferencia-
se pelo oferecimento de soluções 
seguras baseadas em anos de ex-
periência no ramo, necessárias 
para que o patrimônio empresarial 
esteja protegido onde quer que o 
empresário pretenda vender seus 
serviços ou produtos. O IDET tam-
bém oferece Registro de Patentes, 
além de participar e desenvolver, 
juntamente com seus clientes no 
debate das condições necessárias 
para os registros de Desenhos In-
dustriais, Topografia de Circuito In-
tegrado, Programa de Computador 
e Indicação Geográfica (indicação 
de procedência), tudo, com método 
próprio de pesquisa prévia no âm-
bito internacional (EUA, EUROPA e 
ASIA), de forma que o cliente tenha 
a segurança necessária quanto aos 
procedimentos de registrabilidade. 
Em área correlata, o IDET também 
oferece assessoria na proteção de 
Direitos Autorais (Músicas, Sone-
tos, Livros, Desenhos, Receitas e/ou 
outros bens sujeitos de Direitos Au-
torais). Empresários ou intelectuais 
inovadores interessados na prote-
ção de propriedade intelectual (in-
dustrial ou direitos autorais) podem 
entrar em contato pelos seguintes 
canais: Telefones: (35) 3425-0059 / 
9 98867 8856 (What’sAPP) ou pelo 
site: www.idetpesquisas.com.br

Foto: Divulgação.
Texto: Italo Barcellos e Luiza Dias.Entrega do registro da marca Dona Isa®Entrega do registro da marca Europa Educacional®

Entrega do registro da marca Taschetto® Entrega do registro da marca Laboratório Imune Pouso Alegre®

Entrega do registro da marca TMAX® Entrega do registro da marca Gastro Clinic Nascimento®

Entrega do registro das marcas Mandubai.com® e Discover® Entrega do registro da marca Pouso Alegre Capital dos Bons Negócios®



17/07/2021 Edição 441Painel Informativo 1ª Quinzena de Julho/2021


