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GIOVANI GRANATO É O NOVO PRESIDENTE DA ACIA
POÇOS DE CALDAS

O comerciante assumiu o cargo no úl mo oito de dezembro, em concorrida solenidade
ocorrida no Cassino Resort, com a presença de diversas autoridades, para o mandato
2.022/2.023.
Em seu discurso, Giovani destacou a importância da Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária, no cenário econômico da cidade, e disse que seu principal obje vo é o
fortalecimento das lojas sicas, “pois é o comércio que gera impostos e empregos para a
população, e precisamos valorizar nossos lojistas”, disse ele, acrescentando que irá
trabalhar com sua diretoria e conselhos para dar con nuidade ao excelente trabalho
desenvolvido pelos ex-presidentes Carlos Cobra, Aníbal Togni, Benedito C. Almeida e
Waldir Miguel, presentes no ato.

CARLOS COBRA DEIXOU O CARGO
“COM MISSÃO CUMPRIDA”

Na solenidade de posse da nova diretoria e conselhos, o ex-presidente, Carlos H.D. Cobra,
agradeceu o apoio recebido por parte de seus diretores e conselheiros, e disse ter a
consciência de ter feito o melhor em prol da en dade, lembrando a diﬁculdade pela qual
passou que foi a pandemia, que provocou o fechamento de diversas empresas, e em
consequência disso as muitas cobranças em torno da Acia.
“Deixo o cargo com a missão cumprida, e desejo felicidades ao novo presidente e seus
diretores e conselheiros, e con nuarei atuando para fortalecer a nossa en dade, tão
importante para a classe empresarial da cidade”, acrescentou Cobra.

Salão de eventos do Cassino Resort, novo empreendimento da família Miguel, recebeu
empresários e personalidades poços-caldenses.

POSSE DIRETORIA E CONSELHOS
Também assinaram o Termo de Posse os vice -presidentes: Rodrigo Geraldi Rezende, Vanir
Siqueira e Vanderlei Aparecido Cardoso de Freitas; Secretários: Hamilton Loiola Junior e
Carlos Alberto Mar ns; Tesoureiros: Waldir Miguel e Márcio Roberto de Oliveira; Diretor
Jurídico: Leonardo Miguel Severini, e diretor Social: André Roberto Carneiro. Conselho
Fiscal: Antonio José de Souza, Douglas Andreani, Celso Tadeu Barbosa, Vitor Antonio
Camilo, Otorino Neri e Alopércio Dutra Teixiera. Conselho Delibera vo: Aníbal Camilo
Togni, Paulo Roberto Monteiro, Waldir Miguel, Benedito Cou nho de Almeida, Márcio
Roberto de Oliveira, Carlos H. D. Cobra, Antonio Carlos Molinari, Marco A. L. Sanches e
Rubens P. Barbosa.
Conselheiros: Carlos Farina, Orestes Marcel Correa, Sérgio Jacome de Melo, Carlos R. P.
Negrão, Clóvis P. Alves, Alexandre J. Bento Gonçalv es, Andriely de Brito, Isabel Cris na G.
R. Almeida, Le cia S. Loiola, Marina Loiola Kuehne, Edson Herrera, Liliana de Souza M.
Dutra, Alexandre Granato, Leonardo do Bem Venâncio, Adriana R. Borsato e Luiz A.
Cancian.

AUTORIDADES

Falando em nome dos empossados,
Waldir Miguel lembrou da importância
da Acia em representar o empresariado
perante os poderes Públicos.

Representando o Judiciário, o promotor
Dr. Glaucir Antunes Modesto enfa zou o
respeito das ins tuições com en dades
Representa vas, citando a ACIA como
exemplo.

O presidente da Câmara Municipal,
Marcelo Heitor da Silva, parabenizou
os novos diretores e conselheiros, e
disse que a Associação Comercial é
uma en dade par cipa va dos atos
do Legisla vo, sempre presente nas
discussões de diferentes temas na Casa

Falando em nome do execu vo, o prefeito
Sérgio A.C Azevedo destacou a parceria
com a ACIA, e disse que pretende realizar
diversas melhorias no centro da cidade
neste ano, e a Administração Municipal
conta com apoio e par cipação da ACIA
nos projetos, e desejou felicidades aos
novos empossados

HOMENAGEADOS:
Ainda durante a solenidade, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de
Caldas prestou homenagens a personalidades empresariais e de reconhecimento.

José Benedito Pedrilho
Inaugurou sua primeira loja em Poços
na Zona Sul, Pedrilho Supermercados,
em julho de 2.008, e depois no bairro
São José em 2.011. Ele recebeu a
homenagem das mãos do prefeito
Sérgio Azevedo.

EDMILSON RIBEIRO
Em 2.002 abriu a Padaria Ki Sabor, na
Avenida Espanha no Parque das Nações,
Zona Sul, e em 2.018 a ﬁlial no pon lhão
da Rua São Paulo. Doutor Glaucir
entregou a homenagem ao empresário.

Edna Franco Lemes Vilas
Boas
Em abril completará 20 anos que a
comerciante abriu a loja Karambollas
Brinquedos, no Conjunto Habitacional,
e em 2.017 fundou a Papelaria S llo, no
mesmo local na Zona Sul. Edna recebeu
a homenagem das mãos do VicePrefeito, Júlio César da Silva.

Walther Alvarenga
Jornalista Walther Alvarenga recebeu
a homenagem de reconhecimento
pelo trabalho social de apoio aos
emigrantes e familiares.

Cleiber Augusto Pomárico
Recebeu a homenagem pelos longos
anos de dedicação à Acia, sendo
inclusive o criador do serviço do SPC
na en dade, no ano de 1.972.

Orestes Alves Corrêa –
Homenagem póstuma
Desde os anos 70, “seo Orestes “
como era carinhosamente chamado,
sempre prestou relevantes serviços à
Acia. A esposa Bibiana Gomes Corrêa,
e o ﬁlho Mario Cesar Corrêa,
receberam a homenagem, das mãos
do empresário e conselheiro da Acia,
Antônio Carlos Molinari.

Otorino Neri
Além de conselheiro ﬁscal da Acia,
sempre par cipou representando a
en dade nos conselhos que
envolvam questões tributárias,
requisitados
pela
Prefeitura.
Otorino recebeu a homenagem das
mãos do Comandante da 18ª
Região PM, Coronel Ricardo
Geraldo de Oliveira

RUY ALVES
Par cipou de diversos conselhos da
Acia, e sempre abriu espaço no
Jornal da Man queira para
divulgação de no cias de interesse
do empresariado, e da comunidade
em geral. Ruy recebeu a
homenagem
das
mãos
do
Comandante
dos
Bombeiros,
Coronel Giuvane Barbosa Moraes.

