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Editorial 
Prezado leitor,

Esta é a terceira edição da 
Revista de cobertura do 
evento empresarial TOP 
Dias News®, uma marca 
registrada do Jornal Dias 
News® e um evento que 
realizamos há 14 anos inin-
terruptos em Pouso Alegre. 
O TOP 2018 será reconheci-
do na história como o TOP 
do “ano da virada” do nosso 
País e afi rmamos isso em 
nosso discurso no evento, 
pontuando que 2018 foi um 
ano político importante, 
pois a população brasileira 
optou em eleger, na sua 
maioria, candidatos alinha-
dos com a ideia, que uma 
administração pública deve 
ser: Responsável; Efi ciente; 
Progressista; Liberal e com 
Desenvolvimento Social.
Pouso Alegre, por sua vez, 
será privilegiada neste 
sentido, a partir de 2019. 
Primeiro, porque já tem o 
prefeito Rafael Simões, que 
é exemplo de gestor público 
responsável e capacitado 
e, agora, nas fi guras que 
se alinham até Brasília 
(Deputado Estadual Dr. 
Paulo, Deputado Federal 
Bilac Pinto, Senador Rodri-
go Pacheco, governador 
Romeu Zema e presidente 
Bolsonaro), temos pessoas 
comprometidas com o de-
senvolvimento econômico 
e social da nossa região, 
sem que haja desacordos de 
agremiações políticas. Isto 
se refl etirá positivamente 
para as empresas, que 
geram empregos e pagam 
impostos. Impostos que 
serão reinvestidos em nossa 
cidade e Região, formando 
um ciclo virtuoso.
Por isso, o momento é de  
grande otimismo para 2019 
e estamos felizes porque 
o TOP 2018® foi um mo-
mento para comemorarmos 
todas estas conquistas, 
contando com a presença 
de renomados empresários 
e executivos, ilustres 
convidados e importantes 
autoridades.
Boa Leitura!

Luiza Dias e 
Italo Barcellos

44 Fotos de convidados que prestigiaram o lounge da 
Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre

Lounge Acipa

42 Lounge Cerveja Petra
Fotos e cobertura do espaço da CERVEJA PETRA
Puro Malte da Cervejaria Petrópolis
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Italo Barcellos e Luiza Dias
(diretores do Jornal Dias News)

A 14ª edição do evento em-
presarial TOP Dias News® foi 
realizada com muito sucesso, 
na noite do dia 24 de novem-
bro/2018, no Clube de Campo 
Pouso Alegre, na cidade de 
Pouso Alegre-MG. O evento 
tem o propósito de destacar re-
nomadas empresas e profi ssio-
nais e oferecer aos empresários 
e executivos a oportunidade de 
realizar um networking qualifi -
cado, com um grupo seleto de 
empreendedores e autoridades 
de Pouso Alegre e Região. 
Em torno de 50 empresas parti-
ciparam, todas de relevante im-
portância nos seus respectivos 
setores. Estiveram presentes, 
centenas de ilustres convida-
dos, dentre eles autoridades 
como o Prefeito de Pouso Ale-
gre Dr. Rafael Simões, junta-
mente com a primeira-dama 
do município, Ana Simões; o 
deputado federal Bilac Pinto; 
o deputado estadual eleito, 
Dr. Paulo e Leandro Moraes 
(presidente da Câmara de Vere-
adores de Pouso Alegre).
Para iniciar o evento, todos fo-
ram recebidos com um brinde 
de boas vindas e direcionados 
para o estúdio de Fotos e Vídeo 
Clube da Casa - A Construtora, 
onde foram registradas fotos. 
A recepção foi realizada pes-
soalmente, pelos diretores do 
Jornal Dias News, Luiza Dias e 
Italo Barcellos (idealizadores e 
organizadores do evento).
O coquetel e o jantar foram 
servidos pela empresa Cabana 
Hall, que também assinou a 
bela decoração do evento.
Este ano, os convidados tiveram 
a oportunidade de degustar a 
saborosa Cerveja Petra Puro 
Malte da Cervejaria Petró-
polis, que também marcou 
presença, através de um lou-
nge (veja página 42) e forne-
ceu as águas e refrigerantes 
para o evento. O cardápio de 
bebidas foi complementado 
com whisky escocês Johnnie 
Walker Black Label 12 Anos, 
vinho tinto RaYum (delicioso 
chileno da uva Cabernet Sau-
vignon, selecionado pelos dire-
tores do Jornal Dias News) e 
os coqueteis produzidos pelo 
Amaral Bartenders.
Destaque para o vestido da 
Luiza Dias, desenhado pela 
estilista  Cristina Lopes da 
empresa The Hall Store, cuja 
escolha da cor verde, feita por 
Luiza, foi inspirada no atual 
clima patriótico brasileiro, pelo 
orgulho que ela e seu esposo, 
Italo, têm das cores da nossa 
Pátria. 
Leia nas próximas páginas cada 
detalhe deste grande evento.

O 14º TOP Dias News® 
foi muito prestigiado

Um cerimonial profi ssional
é um dos pontos fortes!

Uma decoração marcante, 
própria dos grandes eventos

Reginaldo dos Santos foi MC do 
TOP, em todas as 14 edições





União de Renomados

Fornecedores
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Na foto, parte dos fornecedores do TOP 2018 (veja a lista completa na página ao lado): João Amaral e Caio Amaral (Eurográfi ca), Adriano Rodrigues (Visual Áudio), 
Laura Melo (MR Sulminas Brindes), Antônio Jésus (Cervejaria Petrópolis), Robson Chiarini (Grupo CiaSeg), Edmundo Mota (Destak Foto e Vídeo), Amaral Bartender, 
Vanderlei Ramos (Buff et Cabana Hall), Alexandre e Elaine Asbahr (Band FM Sul de Minas), Luiza Dias e Italo Barcellos (diretores do Jornal Dias News), Reginaldo 

dos Santos (Mestre de Cerimônias) e João de Castro (Cabana Hall Decorações).

Apoiadores e

Lindo momento da chuva de prata e brinde dos Apoiadores do evento e diretoria do jornal, entre eles: Ana Carla de Castro (União RH MG), Luiz Machado (Flamma 
Automotiva), Gera Borges (Óticas Diniz), Armando Tessaroli (TOTVS Sul de Minas), Gabriel Martins (Padaria Cardeal), Dra. Tereza Cristina (INAPÓS), Miguel Silva 

(Invicta), José de Oliveira (Hospitalar), Carmen Abrahão (Dermadia) Luiza Dias e Italo Barcellos (diretores do Jornal Dias News), Adarlan Rodrigues (Sicoob 
Copermec), Dr. Jailson Vieira (Clínica Dr. Jailson Vieira), Lúcio Robson de Oliveira (Restaurante Fernandão).
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do evento TOP 2018
Conheça os fornecedoresFornecedores do 

Evento TOP 2018

CONVITES E REVISTA DO EVENTO: 
Eurográfi ca. Tel.: 3022-2232

SACOLAS ECO E MOUSE PAD:
MR Sulminas Brindes
Tel.: (35) 3743-1554

BANDA: Doctor Xip. 
Tel.: 9 8459-1011, 9 8431-1750

ESTRUTURAS, TELÕES E PALCO: 
Visual Áudio Produção de Eventos. 
Tel.: 3422-7600

BANNERS EM BACK DROPS: 
Rezende Comunicação. 
Tel.: 3421-7874

MESTRE DE CERIMÔNIAS: 
Reginaldo dos Santos.
Tel.: 9 9974-9066

VESTIDO e ACESSÓRIOS DA LUIZA: 
The Hall Store.
Tel.: 3646-3900 e 9 9709-3900

BUFFET e DECORAÇÃO: 
Cabana Hall Buff et e Decoração.
Tel.: 9 9839-8520 e 9 9971-0712

TERNO DO ITALO e TRAJES STAFF:
Noite de Gala.  
Tel.: 3421-4669

FOTOGRAFIA E VÍDEO PRODUÇÃO: 
Destak Produções Foto e Vídeo. 
Tel.: 3422-9467

C E R V E J A S ,  R E F R I G E R A N T E S 
E ÁGUA: Cervejaria Petrópolis 
(distribuidora da cerveja Petra 
Puro Malte). Tel.: 3425-1412 

TRANSPORTADORA OFICIAL: 
Jadlog. Tel.: 3425-3285

SEGURANÇA: 
Grupo CiaSeg. 
Tel.: 3422-1076 e 3421-1117

BARTENDER: Amaral Bartender.  
Tel.: 9 8854-8975 (Amaral)

OUTDOORS: Minasdoor. 
Tel.: 3421-2312

EMISSORA DE RÁDIO: 
Band FM 101,1 do Sul de Minas.
Tel.: 3422-2718

TROFÉUS: Star Print. 
Tel.: 3422-9661 ou 3425-2999

SALÃO DE EVENTOS: 
Clube de Campo Pouso Alegre. 
Tel.: 3422-3366

Destaque 
para a estilista 

Cristina 
Lopes da 
The Hall

Store

O vestido de 
Luiza Dias foi 

desenhado 
por Cristina

Lopes. 
O terno 

de Italo é 
da Noite de 

Gala

Leandro
e Kátia,

líderes da 
Doctor

Xip. Eles 
sempre dão 

um show 
no evento, 
cantando 
a música 

Conquistando o 
Impossível

Luiza e Italo juntamente com Renata Pereira e o Staff  do evento

Italo e Luiza juntamente com o Edmundo e equipe da Destak Lei e João (Cabana Hall Buff et e Decoração), Luiza e Italo

A equipe de atendimento do Buff et Cabana Hall



Opinião
TOP 2018

dos Apoiadores
do

Trechos das entrevistas em vídeo que serão postados no canal TVDiasNews

Dra. Tereza Cristina
INAPÓS

Miguel Silva
Invicta

José de Oliveira
Hospitalar
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... “Eu sempre gostei muito do 
TOP, é um evento muito im-
portante para a cidade, é onde 
encontramos nossos colegas 
empreendedores. Estamos 
em um momento no País em 
que precisamos nos unir para 
apoiar e acreditar. Foi muito 
importante a fala do Prefeito 
Rafael Simões, porque 2018 
foi um ano muito pesado, de 
legislação e de difi culdades. 
Quando nos encontramos aqui, 
a gente sente o calor da união 
e a renovação da energia para 
continuar a lutar por Pouso Ale-
gre. Estou muito feliz e muito 
agradecida em poder participar 
deste evento.”

José Ângelo 
Padaria Cardeal

Lúcio Oliveira
Restaurante Fernandão

“O TOP é fora de comentário, 
pois reunir todas as pessoas, 
formadores de opinião e 
empreendedores, todo ano, 
sendo cada ano melhor, não 
é uma tarefa fácil. Fico muito 
feliz de estar participando 
novamente e sempre que 
encontramos com a Luiza e o 
Italo, trocamos muitas ideias, 
como por exemplo, há muito 
tempo eu sugeri para que o 
Jornal fosse totalmente colo-
rido  e isso fi cou muito mar-
cado nas nossas conversas. Eu 
sou muito parceiro e falo para 
eles que o que precisarem de 
nós da Óticas Diniz, estaremos 
sempre a disposição...”

“... A fase mais difícil de transição 
foi fazer uma adaptação de uma 
empresa familiar para a cultura 
de uma empresa de capital 
aberto americana, onde você 
tem um foco muito forte em 
resultados... Há 4 anos a minha 
base estava em São Paulo, eu 
voltei esse ano para Pouso 
Alegre, voltamos a participar do 
evento e fi quei muito feliz, per-
cebi que o formato está muito 
mais dinâmico, as pessoas estão 
interagindo mais, assim como 
os empresários, comerciantes 
e prestadores de serviços. O 
formato do evento está bem 
inovador, eu gostei bastante.”

O Restaurante Fernandão 
está conosco há 10 anos e 
hoje, a estrutura do nosso 
Grupo já conta com 9 casas, 
inclusive uma delas será 
inaugurada nesta semana 
em Delfi m Moreira. Então, já 
estamos há 22 anos no co-
mércio iniciado pelo meu pai 
... Temos que ser participati-
vos na política, no discurso 
do nosso atual Prefeito Rafael 
Simões, eu vi que a política 
é um espaço e esse espaço 
deve ser composto por pes-
soas do bem, senão, pessoas 
do mal vão entrar nele...

“Eu vejo a Hospitalar, como 
uma empresa que tem uma 
perspectiva de crescimento 
bastante acentuada. Em 
4 anos nós tivemos um 
crescimento exponencial, 
conquistamos o mercado 
pouso-alegrense e estamos 
fazendo atendimento em 
todo o estado de Minas. Te-
mos uma fi lial em Montes Cla-
ros e em breve teremos uma 
fi lial em Uberlândia e também 
um parceiro em Cambuí... Este 
evento vem agregar valor às 
empresas, prestigiar e elevar o 
nome delas, proporcionando 
uma maior visibilidade no 
mercado.”

“Nós estamos satisfeitos com 
os resultados da Cardeal, 
dentro de um cenário econô-
mico complicado. Podemos 
contar com o apoio do Jornal 
Dias News, com a fi delização 
dos nossos clientes e parcei-
ros. Este ano comemoramos 
30 anos da Padaria Cardeal, 
sempre com inovações, 
incluindo a nova sede e 
sempre oferecendo produtos 
diferenciados aos nossos 
clientes e um atendimento 
de qualidade. Agradecemos 
muito aos nossos colabora-
dores, clientes, parceiros e 
em especial ao Italo e a Luiza, 
que nos apoiam.”

Gera Borges
Óticas Diniz



Adarlan Rodrigues
Sicoob Copermec

Luiz Machado
Flamma Automotiva

Carmen Abrahão
Dermadia

Ana Carla de Castro
União RH MG

Dr. Jailson
Clínica Dr. Jailson Vieira

Armando Tessaroli
TOTVS Sul de Minas

“Em 2019 as perspectivas 
são muito boas em função 
da implementação de novas 
linhas de produtos, de novos 
processos e também das boas 
perspectivas da economia e 
da política... Esta edição do 
TOP está sendo a melhor das 
últimas edições. É um evento 
muito importante, assim como 
o jornalismo do Dias News 
para Pouso Alegre, apoiando o 
empreendedorismo e os em-
presários no comércio, indústria 
e serviços. Isso é um destaque 
para Pouso Alegre, pois algu-
mas cidades maiores não tem 
um jornal como o Dias News.”

“Estamos com sede nova e 
queremos convidar a todos a 
conhecê-la. Crescemos muito 
com a estrutura unida com a 
nossa matriz em São Paulo e já 
estamos fazendo um trabalho 
forte junto aos nossos clientes, 
nos aproximando cada vez 
mais deles... Nós fi camos 
muito agradecidos em poder 
participar do TOP. É um evento 
maravilhoso, fantástico! É a 
primeira de muitas que pre-
tendemos participar e apoiar 
sempre o trabalho do Dias 
News. Parabéns pelo evento 
e pelo trabalho. Obrigado por 
participar deste evento.”

“A excelência da Dermadia 
como empresa é o resultado 
de muito trabalho e dedicação. 
Acredito que vale a pena tudo 
que a gente busca com muito 
amor, priorizando sempre o ser 
humano em primeiro lugar, com 
a consciência de que estamos ali 
para isso, para fazer o melhor e 
prestar o melhor atendimento. 
Estamos sempre olhando o 
próximo com um olhar especial, 
tratando cada pessoa de forma 
especial, não só como mais uma 
pessoa, mas de forma individu-
al... Na minha opinião, a Luiza e 
o Italo, sempre se superam e o 
evento está muito bom.”

“O evento TOP já é um suces-
so! Ficamos muito felizes com 
essa experiência e principal-
mente por estarmos aqui, pois 
é um networking maravilhoso! 
O sucesso da Clínica Dr. Jailson 
Personal Nutri é consequência 
do trabalho, quando a gente 
tem um sonho, um objetivo, 
o Marketing é fundamental 
e se feito com seriedade e 
transparência, ele acaba sendo 
muito importante... Esse ano já 
ultrapassamos uma tonelada 
e meia de gordura eliminada, 
ou seja, é um marketing verda-
deiro e a gente fi ca muito feliz 
com isso!”

“Nós participamos do TOP 
há muitos anos e fi camos 
muito gratos em participar 
novamente, pois é o evento 
mais reconhecido na região e 
nós sabemos da importância 
das empresas que estão aqui. 
E como diz o ditado, quem não 
é visto não é lembrado. Nós 
estamos aqui para contribuir 
com o evento e parabenizar a 
Luiza e o Italo, pois o evento 
está maravilhoso! ... A União RH, 
é uma empresa que está há 25 
anos no mercado e estamos in-
vestindo muito em qualifi cação 
e mão de obra e especialização 
naquilo que a gente faz...”

“A Luiza e o Italo, além de 
serem profi ssionais sérios, 
fazem um trabalho extra-
ordinário em Pouso Alegre. 
Quero parabenizá-los pelo 
belíssimo trabalho, através 
de uma imprensa limpa e 
transparente. Este é um even-
to diferenciado. Para a nossa 
surpresa, há menos de 2 anos 
estando em Pouso Alegre, já 
fomos reconhecidos pelo tra-
balho do Sicoob Copermec e 
temos uma grande novidade 
para 2019, em nosso plano 
de expansão teremos uma 
nova agência aqui na cidade 
de Pouso Alegre.”

As entrevistas realizadas em vídeo produzidas pela equipe do Jornal Dias News, 
no dia 24/11/2018, onde o entrevistador foi o radialista Reginaldo dos Santos, 
foram transcritas em partes para esta Revista. A edição dessas entrevistas serão 
postadas no decorrer dos próximos meses na fanpage do Jornal Dias News no 
Facebook e no canal TVDiasNews® no YouTube. Desta forma, verifi que se você já 
curtiu a página Facebook.com/DiasNews ou se já se inscreveu no canal YouTube.
com/TVDiasNews, faça isso para receber os posts de cada nova publicação.

Assista
no decorrer dos próximos meses

as entrevistas editadas
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O casal de diretores 
proprietários do Jornal 
Dias News, Luiza Dias 
e Italo Barcellos sendo 
entrevistados pelo mes-

tre de cerimônias do TOP, 
Reginaldo dos Santos
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Em todas as edições do 
TOP®, os diretores do Jornal 
Dias News®, Italo Barcellos 
e Luiza Dias, realizam 
homenagens especiais. No 
TOP 2018, foram agraciados 
como Personalidades do Ano, 
Rafael Simões, Bilac Pinto 
e Dr. Paulo, pelo destaque 

Homenagens Especiais 
realizadas no TOP 2018

Rafael Simões 
Personalidade do Ano

Bilac Pinto
Personalidade do Ano

Dr. Paulo
Personalidade do Ano

Carmen Abrahão
Mulher Empreendedora 2018

nas Eleições deste ano no 
qual formarão um grupo forte 
que lutará muito por Pouso 
Alegre, a partir de 2019. A 
senhora Luiza Dias (Mãe) 
homenageou o empreendedor 
social Marcos Procópio; a 
empresária Carmen Abrahão, 
da Dermadia, foi escolhida 

Mulher Empreendedora de 
2018 e os empresários Lúcio 
Robson e Gilmar Prestes 
do Grupo Porteira, foram os 
clientes de destaque do Dias 
News no TOP 2018. 
Confi ra a seguir trechos das 
declarações realizadas pelos 
homenageados:

Declaração de Rafael Simões 
feito no Púlpito do Palco:
“Quero aqui iniciar, 
cumprimentando esse casal 
maravilhoso, casal de amigos, 
sempre muito bondosos comigo, 
o Italo, a Luiza Dias, na sua 
pessoa Luiza, cumprimento  
todas as mulheres aqui, que 
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vem de fato fazendo a diferença 
em nosso País. Dizem que junto 
com um grande homem, sempre 
temos ao lado uma grande 
mulher e a prova disso está aqui, 
vocês! Tivemos uma Eleição 
histórica este ano, conseguindo 
reeleger o Deputado Bilac Pinto, 
majoritário em Pouso Alegre. O 
reconhecimento da população 
de Pouso Alegre, por tudo que 
ele fez nos últimos quatro anos. 
Da mesma forma, conseguimos 
depois de muito tempo, eleger o 
nosso Deputado Estadual, meu 
Vice-Prefeito, Dr. Paulo. Somado 
tudo isso, tenho certeza que 
isso reflete uma aprovação da 
população em relação ao nosso 
governo, um governo sério, 
que tem lutado para que os 
pouso-alegrenses e aqueles que 
moram aqui tenham orgulho 
da nossa cidade. Ficamos muito 
satisfeito com os resultados. 
Tenho certeza de que 2019 e 
2020 serão anos diferentes, 
de prosperidade com o novo 
governo Bolsonaro. Torcemos 
para o Romeu Zema, para que 
ele tenha sucesso e o Estado 
volte a pagar os municípios, pois 
as coisas acontecem é onde nós 
moramos, não é em outro local. 
É aqui que o dinheiro tem que 
estar, é aqui que nós precisamos 
de investimentos.”

Declaração de Bilac Pinto
“Eu fico particularmente muito 
sensibilizado de receber essa 
homenagem, que vem do 
Jornal Dias News... E, ao lado 
do Prefeito Rafael Simões, que é 

para mim, um grande exemplo 
de homem público e de gestor. 
Ele tem feito a diferença em 
Pouso Alegre, e é uma grande 
referência como Prefeito em 
nossa Região. Agora, nós 
elegemos também o Dr. Paulo 
e Pouso Alegre depois de 16 
anos terá o seu representante, 
o seu Deputado Estadual. A 
Luiza e o Italo, através do 
Jornal Dias News,  estão de 
parabéns! Fico profundamente 
emocionado de ver aqui todos 
os segmentos produtivos, 
empresários e empresárias 
trabalhando ao lado do Jornal 
Dias News e participando 
de um evento como este.  
Quero parabenizar a Luiza 
e o Italo, pela excelência e 
as coberturas que fazem, 
trazendo realmente, notícias 
importantes, para que a 
sociedade possa ser cada vez 
mais esclarecida e formar sua 
opinião. Isso sim, é viver em 
um Regime Democrático de 
Direito, onde a imprensa tem 
uma participação fundamental. 
O Jornal Dias News cumpre 
efetivamente com a sua 
missão!”

Declaração do Dr. Paulo
“Agradeço ao casal Italo e Luiza 
Dias, amigos de longa data. 
Para mim é um prazer estar 
participando deste evento por 
vários anos e o agradecimento 
também, muito especial a todos 
vocês empresários, comerciantes 
que são os motivos de estarmos 
aqui hoje. Foram os empresários 

que no início da nossa gestão, 
participaram efetivamente do 
Projeto da Prefeitura de nome 
“Educar”, onde eles participaram 
ajudando as estruturas físicas 
das nossas escolas e das nossas 
creches. Isso é parceria, isso é 
Cidadania.
Contem comigo na Assembleia 
de Minas. Como bem disse o 
nosso amigo Dr. José Walter, 
presidente da FUVS, responsável 
também pelo nosso grande 
Hospital, a “nave mãe da 
saúde”, Pouso Alegre e Sul de 
Minas precisam de muita ajuda. 
Estaremos lá representando 
Pouso Alegre e toda a nossa 
região do Sul de Minas”.

Declaração de Carmen  
Abrahão da Dermadia 
“A Luiza e o Italo sempre se 
superam, comparando com os 
anos anteriores, o evento está 
muito bom. Foi emocionante, 
uma surpresa muito boa 
receber o troféu Mulher 
Empreendedora do Ano, 
concedido diretamente por 
eles. Tenho um carinho muito 
grande pela Luiza e o Italo, 
acho que isso é só o fruto de 
um bom trabalho e dedicação 
sempre. Acredito que tudo o 
que a gente busca com muito 
amor e priorizando sempre o ser 
humano, em primeiro lugar, com 
a consciência de que estamos ali 
para isso, para fazer o melhor e 
prestar o melhor atendimento. 
Estamos sempre olhando o 
próximo com um olhar especial, 
tratando cada pessoa de forma  

Marcos Procópio - Dona Luiza o homenageou por seu trabalho 
como voluntário há 26 anos com A Casa do Papai Noel do São Geraldo

Lúcio e Gilmar (Grupo Porteira) são homenageados como 
clientes de destaque do Dias News, por Italo Barcellos  Luiza Dias

individualizada”.

Declaração de Marcos 
Procópio
“Nem sei como explicar, pois 
há 26 anos eu faço isso [A Casa 
do Papai Noel do Bairro São 
Geraldo em Pouso Alegre] em 
prol da Comunidade da minha 
cidade. Agradeço a mãe da 
Luiza Dias de ter me dado esta 
oportunidade de receber esta 
homenagem. Espero que um 
dia, quem tiver oportunidade 
de visitar a Casa do Papai Noel 
no Bairro São Geraldo, serão 
todos muito bem vindos”. 

Declaração de Lúcio Robson
de Oliveira do Grupo 
Porteira, representando 
também seu pai, o 
empresário Gilmar Prestes...
“É um imenso prazer receber 
esta homenagem. Quero 
dedicar a nossa equipe, 
principalmente ao meu pai 
[Gilmar Prestes] que plantou 
essa semente que estamos 
colhendo hoje. Eu sempre 
me senti muito honrado 
de participar do TOP e de 
participar do Jornal Dias News, 
a Luiza e o Italo são pessoas 
maravilhosas, o evento reúne  
empresários da mais alta elite 
da região do Sul de Minas. Hoje, 
mais que ser participante, ser 
homenageado, é uma honra 
muito grande. Agradeço a Luiza 
e ao Italo, a minha equipe e 
ao meu pai, que iniciou tudo 
isso. É muito gratificante estar 
participando desse projeto.”



Resultado
fi nal

TOP 2018
da Pesquisa

“...É uma honra para nós 
fazermos parte desse evento 
pelo 2º ano consecutivo, 
ainda mais que recebemos 
o prêmio de 1ª lugar como 
Prestadora de Serviços. Não 
posso deixar de agradecer a 
cada um dos homenageados 
que aqui estiveram presentes,  
na hora da votação, na qual 
consideraram a Band FM 
como a melhor em Prestação 
de Serviços...  agradeço a 
Luiza Dias e ao Italo pela 
oportunidade. Eu sou 
suspeita para falar, pois tenho 
uma grande admiração pelos 
profi ssionais e pessoas que 
eles são.” 
Elaine Asbahr (Band FM)

“É muito gratifi cante receber 
esta premiação, pois a 
Faculdade de Direito do 
Sul Minas completou 59 
anos agora em 2018, isso 
refl ete todo um trabalho 
e uma história que vem 
sendo construída ao longo 
destes anos... ... O TOP é 
um evento de alto nível e 
o Dias News é um jornal 
que já está consolidado, 
de perfi l empresarial, que 
tem credibilidade... sou 
Jornalista e Coordenadora de 
Comunicação da Faculdade 
de Direito do Sul de Minas e 
sei o quanto é importante um 
meio de comunicação que 
tenha credibilidade. A Luiza e 
Italo estão de parabéns...”
Cristiane Moraes (FDSM)

“Agradecemos muito em 
estar participando do evento. 
Nós nos dedicamos muito 
para prestar um ótimo 
atendimento e sermos 
reconhecidos. Graças a Deus, 
hoje nós conseguimos ter 
esse mérito reconhecido, 
através do TOP e do Jornal 
Dias News”.
Yuri (CVC Viagens)

“Nós recebemos esse troféu, 
com muito orgulho. Ter 
uma marca de confi ança é o 
fruto de um trabalho muito 
sério, muito responsável, 
por vários caminhos que 
nós escolhemos para trilhar, 
como ética, respeito aos 

Em todas as edições do evento, a Eleição dos TOPs dos TOPs é realizada, tornou-
se tradição e é uma marca registrada no evento TOP Dias News®. Consiste 
em uma pesquisa entre os participantes do evento, em categorias genéricas, 
comuns a todas as empresas TOP Destaques, onde os TOP Apoiadores do 
evento votam, mas não concorrem a votação. O resultado fi nal é revelado 
somente no dia da confraternização. Confi ra nestas páginas a classifi cação fi nal, 
fotos e parte dos depoimentos dos agraciados em primeiro lugar.do
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nossos colaboradores e aos 
nossos clientes, conquistas 
de certifi cações que venham 
referendar nosso trabalho 
como marca de qualidade, 
isso implica em uma marca 
de confi ança”.
Márcia Camargo (Imune)

“A BRZ se enaltece 
e enobrece com tal 
premiação. Isso vem 
exaltar o trabalho que 
fazemos aqui, de buscar 
sempre a qualidade, 
inovação e a satisfação 
para nossos clientes... Este 
evento veio abrilhantar 
todas as empresas e 
empreendedores que são 
a força motriz em Pouso 
Alegre...”.
Wilson Pinto (BRZ 
Empreendimentos)

“Receber este prêmio hoje, 
é de suma importância 
para toda a nossa equipe, 
representa uma motivação 
maior para que todos nós 
possamos trabalhar em 
prol do consumidor e de 
todas as empresas que 
nós atendemos aqui em 
Pouso Alegre ... O Italo 
e a Luiza representam 
hoje um exemplo de 
empreendedorismo e 
dedicação ao trabalho. 
A minha história com 
eles começou quando 
estávamos montando a 
nossa loja aqui em Pouso 
Alegre, há 10 anos e 
um belo dia no meio da 
montagem, com toda 
aquela organização de 
material e com toda 
a correria, aparece 
aquele casal simpático, 
oferecendo para que nós 
anunciássemos no Jornal 
Dias News. A Luiza e o Italo 
nos proporcionaram essa 
divulgação no Jornal Dias 
News, que é um veículo 
fantástico onde realmente 
as empresas e as pessoas 
que importam, acabam 
recebendo e direcionando 
a marca da nossa empresa 
para o consumidor correto.”
Filipe Vargas (Clube da 
Casa)

Band FM FDSM

ImuneCVC Viagens

Clube da CasaBRZ
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Classifi cação fi nal da 
Eleição dos TOPs 

do TOP 2018

TOP 2018 - Prestação de Serviços:
1º LUGAR - Band FM
2º LUGAR - FDSM (Faculdade de  
                  Direito do Sul de Minas)
3º LUGAR - Auto-Escola Sapucaí

TOP 2018 - Comércio & Indústria:
1º LUGAR - Clube da Casa -        
                  A Construtora
2º LUGAR - BRZ Empreendimentos
3º LUGAR - Supermercados Alvorada

TOP 2018 - Empresa mais Inovadora:
1º LUGAR - BRZ Empreendimentos
2º LUGAR - FDSM (Faculdade de 
                  Direito do Sul de Minas)
3º LUGAR - Lemos Construtora

TOP 2018 - Marca de Confi ança:
1º LUGAR - Laboratório Imune
2º LUGAR - Supermercados Alvorada
3º LUGAR - Grupo Celinho

TOP 2018 - Empresa mais Admirada:
1º LUGAR - FDSM (Faculdade de  
                  Direito do Sul de 
                  Minas e 
    Supermercados Alvorada
2º LUGAR - Grupo Celinho
3º LUGAR - Laboratório Imune

TOP 2018 - Destaque em Marketing:
1º LUGAR - Grupo Celinho
2º LUGAR - Clube da Casa
3º LUGAR - BRZ Empreendimentos

TOP 2018 - Melhor Atendimento:
1º LUGAR - Grupo Celinho
2º LUGAR - CVC Viagens
3º LUGAR - Restaurante Porteira Grill

TOP 2018 - Novo Empreendimento:
1º LUGAR - Preferitta
2º LUGAR - Sorrisus Clínicas 
                  Odontológicas
3º LUGAR - Instituto Nacional da PNL 

TOP 2018 - Capa de Destaque:
1º LUGAR - CVC Viagens
2º LUGAR - Dra. Marcela Ferreira
3º LUGAR - Lemos Construtora

Os resultados descritos nas categorias 
acima foram gerados pela votação de 
todas as empresas participantes no TOP 
2018. Como regra básica: os Apoiadores 
votam, mas não participam como 
candidatos na votação e as empresas 
TOP Destaques não podem votar em si.
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“Boa noite! Para nós do Grupo 
Celinho é muito importante receber 
este prêmio, pois nós estamos aqui 
nesta casa, no meio de pessoas e 
gestores públicos e privados, que 
são os melhores da cidade! Parabéns 
Luiza e Italo pelo evento. Nós nos 
sentimos muito importantes e eu 
quero dedicar esse prêmio aos 
nossos colaboradores e em nome 
da Lidiane a nossa profi ssional de 
Marketing e o nosso gerente geral, o 
André, que estão aqui e através deles, 
quero dedicar esse prêmio a todos os 
colaboradores do Grupo Celinho.”
Sílvio dos Reis (Grupo Celinho)

“Estamos muito felizes em receber 
estes prêmios, pois são frutos de 
muito trabalho, força de vontade 
e honestidade, isso faz com que 
crescemos sempre... O evento e o 
Jornal estão de parabéns, estamos 
muitos satisfeitos de participar por 
mais um ano. Vocês são nota 10”.
Celinho (Grupo Celinho)

“Boa noite a todos! Eu gostaria de 
dedicar essa premiação a nossa 
equipe dos Supermercados Alvorada 
que está no dia-a-dia na nossa loja. 
Muito obrigado a todos.”
Ciro Maglioni 
(Supermercados Alvorada)

“Eu atribuo esta premiação, em 
princípio, a nossa equipe, que faz 
toda a mágica acontecer. Temos 
uma equipe especial que dedica 
todo carinho e empenho para 
que todos os nossos produtos 
saiam com mais sabor e qualidade. 
Também aos nossos parceiros que 
acreditaram no nosso sonho e estão 
colocando os nossos produtos em 
seus estabelecimentos e sabem da 
seriedade que nós temos com a 
parceria e o comprometimento com 
a qualidade dos produtos. Atribuímos 
também aos nossos clientes, que 
são especiais e que abraçaram 
também o nosso sonho... conheço 
há muitos anos o Jornal Dias News, 
além disso também o TOP, que eu 
tive oportunidade de participar 
uma vez, antes da Preferitta. 
Tenho muito carinho pela Luiza e 
o Italo, eles são pessoas íntegras e 
preocupados com a questão do fl uxo 
do empreendimento e botam para 
frente o empreendedor. O que eu 
mais gosto do Jornal Dias News, é 
a interatividade que eles tem com 
todos os empreendimentos que 
passaram por lá. Por exemplo, se 
eles visitarem um cliente e surgir 
o assunto gastronômico, eles vão 
aproveitar a oportunidade para 
indicar e elevar a marca da Preferitta, 
assim como fazem com os diversos 
segmentos que são clientes do 
Jornal.”
Clívio (sócio-proprietário da 
Preferitta Massas Artesanais)

Grupo Celinho

Grupo Celinho

Alvorada

Preferitta
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Trofeus do TOP 2018
Entrega dos
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Armando Tessaroli
TOTVS Sul de Minas

É uma honra,  realizarmos o 14º 
TOP Dias News®, de forma con-
secutiva e ininterrupta. Como 
fundamento, o evento possui 
um Cerimonial único e original, 
fruto da união e experiência de 
grandes profi ssionais, a exemplo 
da sincronia entre o Mestre de Ce-
rimônias Reginaldo dos Santos e 
a sonoplastia precisa de Leandro 
D´Avilla da banda Doctor Xip, 
em harmonia com as imagens 

dos telões e assistência de palco 
do staff  do Jornal, tudo coorde-
nado de perto por Luiza Dias 
e Italo Barcellos (diretores do 
Dias News). O Cerimonial, sempre 
compacto e dinâmico, é inspirado 
nas grandes cerimônias empresa-
riais, sendo que a apresentação 
de todas as empresas TOP Desta-
ques e TOP Apoiadoras para os 
convidados presentes é a tônica 
do evento, dirigido por Reginal-

do dos Santos, que realizou, com 
muita competência e sensibili-
dade, todas as cerimônias deste 
evento. “Os preparativos do pró-
ximo TOP iniciam quando acaba a 
edição anterior. Anotamos todas as 
correções e observações do que deu 
certo, repetindo os fundamentos 
bem sucedidos ou adotando novos 
padrões. A exemplo dos vídeos da 
recepção e músicas do cerimonial, 
reservamos um bom tempo do 

ano para pesquisar na internet, 
músicas novas e adequadas a cada 
momento”, revela a Diretora do 
Jornal Dias News, Luiza Dias. “O 
TOP Dias News® tem o propósito 
de ser uma vitrine para as empresas 
e os agentes públicos ou privados 
que fazem a diferença em Pouso 
Alegre e Região, gerando uma 
grande rede de relacionamentos 
do bem e projetando importantes 
empreendedores”, fi naliza Italo.

Empresas Apoiadoras do Trofeu do TOP 2018

Dr. Jailson 
Clínica Dr. Jailson Vieira

Miguel Silva
Invicta

Luiz Machado
Flamma Automotiva

José Ângelo dos Santos
Padaria Cardeal

Ana Carla de Castro
UNIÃO RH MG
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Dr. Jailson (Clínica Dr. Jailson Profi ssional Nutri, Apoiador), Maíra Lopes 
(Autoescola Sapucaí), Luiza Dias/Italo Barcellos (Diretores do Jornal Dias News)

Dr. Jailson (Apoiador), Alexandre e Elaine Asbahr (Band FM), 
Luiza Dias/Italo Barcellos (Diretores do Jornal Dias News)

Cerimônia de entrega dos Trofeus do TOP 2018

Dra. Tereza Cristina
Faculdade INAPÓS

Lúcio Robson de Oliveira
Restaurante Fernandão

Carmen Abrahão
Dermadia Manipulação

Gera Borges
Óticas Diniz

Adarlan Rodrigues
Sicoob Copermec

José de Oliveira
Hospitalar
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Cerimônia de entrega dos Trofeus do TOP 2018
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Armando Tessaroli (Diretor da TOTVS Sul de Minas, Apoiador), Vanderlei Ramos 
(Buff et Cabana Hall), Luiza Dias/Italo Barcellos (Diretores do Jornal Dias News)

Armando Tessaroli (Diretor da TOTVS Sul de Minas, Apoiador), João Carlos 
(Cabana Hall Decorações), Luiza Dias/Italo Barcellos (Diretores do Dias News)

Armando Tessaroli (Diretor da TOTVS Sul de Minas, Apoiador), Dr. Arlindo
(Ortoface), Luiza Dias/Italo Barcellos (Diretores do Jornal Dias News)

Luiz Machado (diretor da empresa Apoiadora, Flamma Automotiva), Yuri 
(CVC Viagens Hiper Baronesa), Luiza Dias/Italo (Dir. do Dias News)

Luiz Machado (diretor da empresa Apoiadora, Flamma Automotiva), Dra. Marcela 
Ferreira (representando a empresa Elmeco), Luiza/Italo (Diretores do Dias News)

Luiz Machado (diretor da empresa Apoiadora, Flamma Automotiva), Edmundo 
Mota (Destak Produções) e Luiza Dias/Italo Barcellos (Diretores do Dias News)

Miguel Silva (diretor da empresa Apoiadora, Invicta), Francisco José de Oliveira
(Faculdade de Direito do Sul de Minas), Luiza/Italo (Diretores do Dias News)

Dr. Jailson (Apoiador), Sudário Braga e Luciana Braga (Beryllos), 
Luiza Dias/Italo Barcellos (Diretores do Jornal Dias News)
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Cerimônia de entrega dos Trofeus do TOP 2018
TO
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Miguel Silva (diretor da empresa Apoiadora, Invicta), Dr. Luiz Roberto do 
Nascimento (Gastroclinic Nascimento), Luiza e Italo (Diretor do Dias News)

José Angelo dos Santos (sócio-proprietário da empresa Apoiadora, Padaria 
Cardeal), Robson Chiarini (Grupo CiaSeg), Luiza e Italo (Diretor do Dias News)

José Angelo (sócio-proprietário da empresa Apoiadora, Padaria Cardeal), Vander-
son e Carla Andrade (Instituto Nacional da PNL), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

José Angelo (sócio-proprietário da Padaria Cardeal), Danihely Estevan
 (Instituto de Beleza Clauzi Cunha), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

José Angelo (sócio-proprietário da Padaria Cardeal), Michele Valéria dos Santos 
(Isominas Saúde Empresarial), Luiza e Italo (Diretor do Jornal Dias News)

Ana Carla Ladeia de Castro (empresa Apoiadora União RH MG), Pedro Henrique 
Ribeiro do Prado (JP Ar Condicionado), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Ana Carla Ladeia de Castro (empresa Apoiadora União RH MG), 
Gilberto e Marcela Kian (Kids Point), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Miguel Silva (diretor da empresa Apoiadora, Invicta), Alexandre Camargo e 
Bruno Jung Miller (GAMA Gestão Condominial), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)
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Cerimônia de entrega dos Trofeus do TOP 2018
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Lúcio Robson de Oliveira (proprietário da empresa Apoiadora Restaurante 
Fernandão), Marcos Carvalho (Quantum Terapy), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Lúcio Robson de Oliveira (proprietário da empresa Apoiadora Restaurante 
Fernandão), Amanda de Moraes (Nova Minas), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Gera Borges (sócio-proprietário da empresa Apoiadora Óticas Diniz), Lílian e 
Fernando Maia (Sorrisus Clínicas Odontológicas), Luiza e Italo (Dir. Dias News)

Gera Borges (sócio-proprietário da Apoiadora Óticas Diniz), Cezar Bernardes 
(Vasquinho Radiadores e Ar Condicionado), Luiza e Italo (Dir. Dias News)

Carmen Abrahão (proprietária da empresa Apoiadora Dermadia), Adriano e 
Taíse Rodrigues (Visual Áudio), Luiza e Italo (Diretores do Jornal Dias News)

Carmen Abrahão (proprietária da empresa Apoiadora Dermadia), Luciano Pinhei-
ro (Aquesul Energia Solar), Luiza e Italo (Diretores do Jornal Dias News)

Carmen Abrahão (proprietária da empresa Apoiadora Dermadia), Wilson Pinto 
(BRZ Empreendimentos), Luiza e Italo (Diretores do Jornal Dias News)

Ana Carla de Castro (empresa Apoiadora União RH MG), Márcia de Souza 
Camargo (sócia-proprietária do Laboratório Imune), Luiza e Italo (Dir. Dias News)
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Cerimônia de entrega dos Trofeus do TOP 2018
TO
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José de Oliveira (sócio-proprietário da empresa Apoiadora Hospitalar), Filipe 
Vargas e Sabrina (Clube da Casa - A Construtora), Luiza e Italo (Dir. Dias News)

José de Oliveira (sócio-proprietário da empresa Apoiadora Hospitalar), 
João Amaral (Eurográfi ca), Luiza e Italo (Diretores do Jornal Dias News)

José de Oliveira (sócio-proprietário da empresa Apoiadora Hospitalar), 
Silvio e Celinho (Grupo Celinho), Luiza e Italo (Diretores do Jornal Dias News)

Dra. Tereza Cristina (proprietária da empresa Apoiadora Faculdade INAPÓS), 
José Ibrahim e Marinete Nogueira (Le Postiche), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Dra. Tereza Cristina (proprietária da empresa Apoiadora Faculdade INAPÓS), 
Sérgio Lemos (Lemos Construtora), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Dra. Tereza Cristina (proprietária da Faculdade INAPÓS), Guilherme Dias 
e Mário (Mercadão das Baterias), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Dra. Tereza Cristina (proprietária da Faculdade INAPÓS), Laura Melo e Tarcísio 
Garcia (proprietários da MR Sulminas Brindes), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)

Carmen Abrahão (proprietária da empresa Apoiadora Dermadia), Antônio Jésus
(Cervejaria Petrópolis), Luiza e Italo (Diretores do Jornal Dias News)



Adarlan Rodrigues (presidente da Apoiadora Sicoob Copermec), Ciro Maglioni 
(sócio-proprietário do Supermercados Alvorada), Luiza e Italo (Dir. do Dias News)
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Adarlan Rodrigues (presidente da Apoiadora Sicoob Copermec), Nei e Gilmar 
Prestes (proprietários do Restaurante Porteira Grill), Luiza e Italo (Dias News)

Tácio Prado 
(proprietário da 

empresa JADLOG)

Alex Rezende (proprietário da Rezende Comunicação Visual)

Giceli Pires 
(proprietária da em-
presa Terra Eventos 

e Comunicação)
juntamente com

seu esposo, o empre-
sário Maykel Senna

Adarlan Rodrigues (presidente da empresa Apoiadora Sicoob Copermec), Rubens 
e Rosângela Barreto (proprietários da Plastisulminas), Luiza e Italo (Dias News)

Júlio Diniz 
(proprietário da 
empresa Minas 

Door)

Clívio e Genésio 
(proprietários da 
Preferitta Mas-
sas Artesanais)





Luiza 
Dias

Curta nossa Fanpage: 
www.facebook.com/DiasNews

Esta colunista e 
meu esposo Italo 

Barcellos 

Armando Tessaroli (diretor da TOTVS Sul de Minas) e Vanessa Tessaroli, 
juntamente com Rita de Cássia e Cícero Pregnolato (diretor da TOTVS)

José Dias (meu tio), minha mãe, Luiza Dias (com um vestido da Noite de Gala) e Carina
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O evento TOP Dias News®, 
em sua 14ª edição, ganhou 
muita musculatura. Sempre 
muito prestigiado pelos em-
presários, nesta edição, con-
tou com a presença de im-
portantes autoridades, que 
fazem a diferença em Pouso 
Alegre e Região. Digo isto 
porque tivemos a honra de 
recepcionar os excelentíssi-
mos deputado federal Bilac 
Pinto, o deputado estadual 
eleito, Dr. Paulo, o presidente 
da Câmara de Vereadores de 

Pouso Alegre, Leandro Mo-
raes e o querido prefeito de 
Pouso Alegre Rafael Simões, 
que foi aplaudido efusiva-
mente  pelo público presente 
quando falou: ”Eu digo a vocês, 
em 2019, Pouso Alegre estará 
entre as 10 melhores cidades 
para se investir neste País. Isso 
vai se tornar realidade, porque 
eu sinto nas pessoas que todos 
passaram novamente a ter or-
gulho de dizer ‘eu moro em Pou-
so Alegre’, ‘a minha empresa é 
em Pouso Alegre’.” 
Com isso, consolidamos a 
ideia que reunir gente boa e 
proporcionar a eles a opor-
tunidade de estreitarem rela-
cionamentos é essencial para 
fomentar negócios e unir a 
sociedade com o foco no bem 
comum. 
Agradecemos muito a Deus 
pela saúde e disposição para 
tanto trabalho, aos TOP Des-
taques e TOP Apoiadores, pelo 
prestígio, e aos fornecedores 
do TOP, a exemplo da: Euro-
gráfi ca; Banda Doctor Xip; 
Visual Áudio; Cervejaria Pe-
trópolis; Cabana Hall Buff et 
e Decoração; Destak Foto e 
Vídeo; Grupo CiaSeg; Jadlog; 
Amaral Bartender; Rezende 
Comunicação; MR Sul Minas 
Brindes; The Hall Store; Noite 
de Gala; Band FM; Star Print, 
nossa equipe de staff  liderada 
pela competente Renata Pe-
reira e fi nalmente a diretoria 
e equipe da recepção do Clu-
be de Campo Pouso Alegre, 
presidida pelo Leandro. Para 
meus leitores queridos, desejo 
muita Saúde, Paz e Prosperida-
de para o ano de 2019!

José Aparecido (Nenê, assessor do deputado Bilac) e Karine Soares



Elegância e carisma 
são marcas registradas 

dos meus queridos 
amigos, a primeira 

dama de Pouso Alegre, 
Ana Simões e de 

seu esposo Rafael 
Simões prefeito da 
cidade. Rafael foi 
muito aplaudido 

em seu discurso no 
palco, quando ele, 
o deputado federal 

Bilac Pinto e o 
deputado estadual 

eleito, Dr. Paulo, 
foram homenageados 
como Personalidades 

do Ano.

Dra. Marcela Ferreira (articulista do Jornal Dias News) e seu esposo, Lúcio Olivei-
ra, proprietário do Restaurante Fernandão (empresa Apoiadora do TOP 2017®)

O belo Caio e seus pais, os empresários, Celmara Amaral e João Amaral 
(empresário da Eurográfi ca, que imprimiu os convites e esta bela Revista do TOP)

Fábia Danielle Barbedo Viana Matos e José Walter da Mota Matos (presidente da 
FUVS). A FUVS marcou presença com um lounge no TOP 2018 (leia na página 40)

Sabrina Lemos (Clube da Casa, parceira no espaço de fotos do TOP) e Filipe 
Vargas (presidente da ACIPA e que marcou presença com um lounge no evento)

O carisma do casal,  
Luiz Machado 

(diretor da Flamma) 
e sua querida esposa, 

Teresa Cristina
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Foi uma honra 
receber o deputado 
federal Bilac Pinto, 
em nosso evento.
Acompanhamos o 
trabalho dele, de 
perto, há 4 anos e 

somos testemunhas 
dos milhões em 

verbas parlamentares 
que ele destinou para 

Pouso Alegre e Região. 
Merecidamente ele 

juntamente com 
Dr. Paulo e Rafael 
Simões receberam 

a premiação, de 
Personalidade 

do Ano.

Evandro e sua esposa, a bela e grande empresária Dra. Tereza Cristina Rodrigues 
da Cunha, proprietária da Faculdade INAPÓS de Pouso Alegre (sou fã desta mulher)

O carismático casal 
Joselene Silva e seu 
esposo Miguel Silva 
(diretor da Invicta),
que voltou para o 

TOP em grande estilo
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• Tem mais de 1.000 opções de roteiros
   nacionais e internacionais;

• Tem passagens, diárias de hotel, aluguel de  
   carro, ingressos, passeios e seguro-viagem;

• Tem Central de Atendimento ao Viajante,
   24 horas por dia, 7 dias por semana;

• Tem SAC com apoio integral ao passageiro  
   antes e depois da viagem;

• Tem Vale-Viagem CVC, um cartão pré-pago  
   para você planejar suas férias com calma;

• Tem mais de 1.200 lojas em todo o Brasil.

A CVC tem mais do que viagens, tem tudo o que você precisa
para curtir dias de descanso sem se preocupar com nada. 

A CVC tem.

Que férias você

CVC HIPER BARONESA
(11) 3429-5700
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Foi marcante a presença 
do atual presidente da 
FUVS, Dr. José Walter 
no TOP 2018®. Primeiro, 
a FUVS se destacou atra-
vés de um lounge muito 
prestigiado pelos convi-
dados. Depois, Dr. José 
Walter fez uso da palavra 
no palco e explanou a 
todos sobre a atual situ-
ação de uma Instituição 
que há 50 anos realiza 
um trabalho fundamen-
tal, não só para Pouso 
Alegre, mas para toda 
a Região. Sentimos que 
o momento é de muita 
esperança e otimismo na 
FUVS e isto é bom para 
toda a sociedade. Dr. José 
Walter agradeceu o apoio 
da Câmara Municipal de 
Pouso Alegre, através de 
seu presidente, Leandro 
Moraes, pela aprovação 
de projetos importantes 
para a cidade. Agradeceu 
também ao prefeito Dr. 
Rafael Simões, “Rafael 
compreende a vocação de 
Pouso Alegre para o pro-
gresso e tem sido parceiro 
fundamental da FUVS”, 
declarou. Comentou da 
esperança de obter mais 
atenção para a FUVS, a 
partir de 2019, com a elei-
ção do Dr. Paulo para 
Deputado Estadual, acre-
ditando no esforço do 
nosso novo representan-
te, no sentido de junto ao 
novo Governo de Minas, 
regularizar a situação da 
dívida do Estado com a 
FUVS. Agradeceu o Depu-
tado Federal Bilac Pinto, 
que muito contribuiu para 
o Hospital Regional nos 
últimos anos. Enalteceu a 
união e ética do trabalho 
dos membros do Con-
selho da FUVS, citando 
os presentes, Vice-presi-
dente Eliéser Castro e 
o Conselheiro, jornalista 
Lucas Silveira.
Sobre o TOP Dias News® 
e o Jornal Dias News® 
Dr. José Walter, declarou 
que: “O TOP Dias News® 
já se tornou uma referên-
cia, não só em Pouso Ale-
gre, mas na Região, com 
a indicação das melhores 
empresas do comércio, 
indústria e prestadores de 
serviços. É um evento que 
dá visibilidade. A FUVS está 
muito feliz de estar aqui 
para poder prestar contas 
à população, dos trabalhos 
que estão sendo feitos”, 
fi nalizou.

Lounge
da Fuvs

Dr. José Walter 
da Mota Matos, 

Presidente da 
FUVS (Fundação 

de Ensino Superior 
do Vale do Sapucaí) 

O lounge da 
FUVS recebeu 

a ilustre 
presença 

da primeira 
dama, Ana 
Simões e 

do prefeito 
de Pouso 

Alegre, Rafael 
Simões

Dr. Arlindo (vereador), Leandro Moraes (presidente da Câmara de 
Vereadores de PA), Danielle Matos e Dr. José Walter (Presidente da FUVS)

Renata e 
seu esposo 

Lucas Silveira 
(Conselheiro 

da FUVS)

Eliéser Castro 
(vice-presiden-

te da FUVS) e 
sua esposa Ana 

Elisa Paiva

Reynaldo 
Simonini 
Amaral e 
Tatiana 

Rezende

Bilac Pinto (deputado federal majoritário nas Eleições em Pouso Alegre) e
Luiz Filipe Vargas (o competente e renomado atual Presidente da ACIPA)

Silvio e seu 
irmão Celinho 

(proprietários do 
Grupo Celinho)

A empresária 
Núbia Maglioni 

(Vacinas São 
Bento) e Ciro 

(Alvorada)

40 | Revista do TOP 2018®





42 | Revista do TOP 2018 ®

Já é tradição a parceria 
da Cervejaria Petró-
polis com o TOP Dias 
News® e como não 
poderia ser diferente, 
o evento foi marcado 
pela degustação da 
mais nova cerveja da 
fábrica, a Petra Puro 
Malte, que foi muito 
elogiada pelos convi-
dados após o evento. 
Conforme Antônio Jé-
sus de Carvalho, que 
representou a marca 
no TOP 2018, “o Grupo 
Petrópolis nada mais 
fez que acompanhar a 
tendência de mercado, 
com um crescimento 
expressivo nas pes-
quisas do Puro Malte, 
aproveitando a força 
de marca que a Petra 
já tinha nas linhas espe-
ciais, acabou lançando 
a Puro Malte que é um 
sucesso. É um produto 
totalmente puro, tem 
apenas 3 ingredientes: 
água, malte e lúpulo, 
então é realmente um 
produto muito bom, 
além disso, tem uma 
quantidade de lúpulo 
equilibrada, para não 
dar aquele amargor. É 
um  produto com uma 
qualidade incrível ! ”.
A distribuidora da Cer-
vejaria Petrópolis na 
região é gerenciada 
pela competente Ca-
rina Fontes e a fábrica 
novamente marcou 
presença no TOP, atra-
vés de um Lounge. A 
distribuidora também 
serviu sua refrescante 
água da marca Petra 
e os refrigerantes It! 
Guaraná e It! Cola. 
“A Luiza e o Italo nos 
deram a oportunidade 
de estarmos colocando 
o produto para todos 
os convidados degus-
tarem. Eu, em nome do 
Grupo Petrópolis e de 
toda a equipe, agra-
decemos essa parceria 
que só tem a se estender 
pelos próximos anos”, 
fi naliza Antônio.

Lounge

Puro Malte
da PETRA

Gisele e 
Alexandre dos 

Santos (Flamma 
Automotiva)

Adriano e sua 
esposa Taíse 
Rodrigues 

(Visual Áudio)

Ronise Cândido 
(Porteira Grill) e 

Marcelo Nogueira

Antônio Jésus 
de Carvalho da 

Cervejaria 
Petrópolis 

sendo entre-
vistado por 

Reginaldo dos 
Santos
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A gestão de Luiz Filipe Var-
gas, presidente da ACIPA 
(Associação do Comércio e 
Indústria de Pouso Alegre), 
elevou a Associação a um 
novo patamar. No evento 
TOP 2018®, a ACIPA se fez 
presente através de um 
lounge muito prestigiado e 
Filipe teve a oportunidade 
de falar no palco um resu-
mo das ações realizadas 
por ele e a nova diretoria, 
nesse primeiro ano de atu-
ação. Além desta fala, deu 
a seguinte declaração na 
área de entrevistas: “Pouso 
Alegre está numa situação 
diferenciada no contexto 
regional, mineiro e também 
nacional. Nós estávamos em 
2017 depois da octagésima 
posição em uma matéria 
da revista Exame, sobre as 
Melhores Cidades para se 
Investir no Brasil e em ape-
nas um ano, na nova edição 
que saiu agora, Pouso Alegre 
já é a 29ª cidade. O Prefeito 
Rafael Simões tem feito um 
trabalho excepcional nesse 
sentido e estamos convictos  
que a união de empresários e 
o meio público, Pouso Alegre 
será realmente uma cidade 
diferenciada para se investir. 
Pouso Alegre é a Capital dos 
Bons Negócios!”. Quanto ao 
lounge da ACIPA no evento, 
Filipe declarou, que “dentro 
da nossa diretoria, temos 
como ideologia servir o as-
sociado e não, ser servido 
por ele. Temos como objeti-
vo estar onde o empresário 
está. Neste sentido, é muito 
importante acompanhar o 
desenvolvimento e o TOP é 
um evento que enobrece o 
empreendedorismo e que 
homenageia o empreende-
dor pouso-alegrense, mo-
tivando a continuar nesse 
mercado tão difícil”.
No período que editamos 
esta Revista, os diretores 
do Jornal, Italo Barcellos 
e Luiza Dias, foram pesso-
almente registrar o lança-
mento do Natal da Acipa 
2018 em parceria com a 
Prefeitura de Pouso Ale-
gre, administrada por Ra-
fael Simões,  “podemos 
testemunhar a beleza do 
Presépio e a Casa do Papai 
Noel, montados na praça 
Senador José Bento, além da 
beleza das Luzes e Árvores 
de Natal que a Prefeitura 
instalou em vários pontos 
da cidade. Merece aplausos 
a união dessas duas institui-
ções, além da capacidade 
deles de colocarem em prá-
tica seus projetos”, fi nalizam 
os diretores.

44 | Revista do TOP 2018 ®

Lounge
da Acipa

Italo Rizzetto Castelo, Luciana Braga e Sudário Braga
(Beryllos Centro de Estética e Depilação)

Recepcionista 
do lounge da 
Acipa, Filipe 

(presidente Aci-
pa) e deputado 

Bilac Pinto

Tarcísio de 
Carvalho 

Garcia e Laura 
Loiola Melo 

(MR Sulminas 
Brindes)

Dr. Luiz 
Roberto do 
Nascimento 

e Lucete 
Nascimento 
(Gastroclinic 
Nascimento)

Lílian e Fernando Maia
(Sorrisus Clínicas Odontológicas)

José Ibrahim e Marinete
(Le Postiche)

Luiz Filipe Vargas, 
Presidente da 

ACIPA (Associação 
do Comércio e 

Indústria de Pouso 
Alegre) 

Ana e Rafael 
Simões (ele 

que é um forte 
parceiro da 

ACIPA)










