
Alexandre Poni é o novo presidente do Sincovaga-BH 

 

Em votação realizada no dia 17 de janeiro, o empresário supermercadista Alexandre Poni 

foi eleito presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Belo 

Horizonte (Sincovaga-BH). Ele assumiu o cargo no dia 21 de janeiro para um mandato 

que vai até 20 de janeiro de 2026.    

Alexandre Poni é diretor Comercial e sócio-proprietário do supermercados Verdemar, 

rede com 16 lojas em Belo Horizonte e em Nova Lima. Ele é presidente do Conselho 

Diretor da Associação Mineira de Supermercados (AMIS), entidade também 

representativa e defensora dos interesses do segmento supermercadista, incluindo 

empresas de todos os portes em todo o estado.  

Alexandre Poni sucede a José Luiz Oliveira, diretor do supermercado Roma Plus, que 

passa a compor a diretoria no cargo de primeiro secretário.  

Como vice-presidente do Sincovaga, foi eleito o ex-presidente do Sindicato e um grande 

defensor do varejo supermercadista em Minas Gerais, Gilson de Deus Lopes, diretor do 

2B Supermercados.   Gilson é Vice-Presidente do Conselho Superior da AMIS e delegado 

da entidade junto à Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).  

Extensão da base  

Em assembleia realizada no dia 5 de janeiro, o Sindicato do Comércio de Gêneros 

Alimentícios de Belo Horizonte (Sincovaga-BH) teve sua extensão de base territorial 

aprovada. Isso vai permitir a atuação em todo o território mineiro, exceto em municípios 

onde já existam sindicatos ecléticos do segmento estabelecidos. 

Com a nova base, a instituição passa a se chamar Sindicato do Comércio Varejista de 

Gêneros Alimentícios de Minas Gerais (Sincovaga-MG), o que atende um pedido, 

principalmente de pequenas empresas para a atuação nas áreas inorganizadas. Isto é, onde 

não havia atuação de sindicatos patronais que representassem as empresas do segmento.  

Abaixo, toda a diretoria eleita do Sincovaga-BH  

CARGO NOME  

Presidente Luiz Alexandre Brognaro Poni 

Vice-presidente Gilson de Deus Lopes 

1º secretário José Luiz de Oliveira 

2º secretário Luciana de Oliveira Amaral 

1º tesoureiro Giovanni Ribeiro Freitas 

2º tesoureiro Hallison Ferreira Moreira 

Diretor suplente Navarro Agostinho Candido 

Diretor suplente Adalmário Antonio Rodrigues  

Diretor suplente Paulo Henrique Rezende dos Santos 

Diretor suplente Junia Monteiro Mota de Castro 

Diretor suplente Pedro Alves Las Casas  

Diretor suplente Paulo Roberto da Silva  

Conselho fiscal efetivo Geraldo Salvador do Nascimento 



 Conselho fiscal efetivo Jose Otoni de Paula 

Conselho fiscal efetivo Paulo Henrique Gandini Silva 

Conselho fiscal suplente Willian de Lima Oliveira  

1º delegado efetivo - presidente Luiz Alexandre Brognaro Poni 

2º delegado efetivo – vice-presidente Gilson de Deus Lopes 

1º delegado suplente - 1º secretário José Luiz de Oliveira 

2º delegado suplente - 2º secretário Luciana de Oliveira Amaral 


