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Advogados Associados:
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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

Pouso Alegre e o 
Carnaval dos Blocos!

Fazer um Carnaval sadio e seguro para as 
famílias é “Fazer o Bem” e que bom que 
Rafael Simões, prefeito de Pouso Alegre, 
através de sua competente equipe, tiveram 
a inteligência de desde 2017 incentivar o 
crescimento dos Blocos Carnavalescos 
de Pouso Alegre, resgatando o Carnaval 
sadio e familiar. Na minha opinião, isto 
beneficia diretamente o povo, que não fica 
só assistindo os outros, as pessoas também 
são uma atração, desfilam e interagem uns 
com os outros. Veja nesta edição, na página 
8, a programação completa do desfile dos 
blocos do Carnaval 2018 de Pouso Alegre.
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Direito adquirido à 
aposentadoria, será 

que você tem?
 
Desde o início das discussões sobre 
a reforma da previdência um termo 
que vive pipocando por aí é o tal 
“direito adquirido” à aposentadoria. 
Mas o que é direito adquirido? Será 
que você tem?
Segundo o Prof. Rizzato Nunes, 
direito adquirido, como o nome 
sugere, é o que já se incorporou 
definitivamente ao patrimônio e/ou 
à personalidade do sujeito de direito. 
Ou seja, é aquilo que a lei garante ser 
seu, independente de posteriores 
mudanças. 
Mas quando falamos em aposenta-
doria, tem direito adquirido aquelas 
pessoas que já cumpriram os requi-
sitos para se aposentar pela regra 
atual. Ninguém é obrigado a fazer o 
requerimento da aposentadoria tão 
logo preencha os requisitos, a pessoa 
pode optar por continuar trabalhan-
do se quiser. Mas, uma vez que tenha 
cumprido todos os requisitos legais 
para a concessão da aposentadoria, 
nenhuma lei posterior pode modifi-
car o direito que foi adquirido. 
Para saber se você já tem direito à 
aposentaria (em qualquer uma das 
modalidades previstas em lei) é pre-
ciso procurar uma agência do INSS 
– Instituto Nacional do Seguro Social 
(ou o órgão responsável pelo Regime 
Próprio de Previdência no caso de 
funcionários públicos), munido de 
seus documentos para avaliar sua 
situação ou um profissional da sua 
confiança.

Insônia
 
A insônia é uma queixa bastante presente na 
saúde pública. Entre 6% a 10% das pessoas 
com essa queixa preenchem diagnóstico de 
transtorno de insônia. Em idosos, o número 
é ainda maior, podendo alcançar 75% dos 
indivíduos saudáveis. Ela é classificada em 
primária e secundária. A primária quando ela é 
a principal doença. Secundária quando ela for 
sintoma de outra doença. Além disso deve ser 
caracterizada em três principais aspectos: Se há 
dificuldade de iniciar o sono, se há dificuldade 
de manter o sono ou se o indivíduo dorme, mas 
acorda antes do horário desejado (despertar 
precoce). O diagnóstico é feito através de uma 

Letícia Hermenegildo Chaves, 
OAB/MG 177.444, 

leticia@kleberdantas.adv.br.

Dr. Munir Jacob Filho (CRM-MG 38337), Psiquiatra - Clínica Isominas - Av. Vicente Simões, 780. Jardim Guanabara- 
Pouso Alegre-MG - e-mail: munirjacob@isominas.com.br - Tel.: (35) 3421-3069 / (35) 9 8843-8698. Dr. Munir também 
é Médico do Trabalho, Sócio-Diretor da empresa Isominas Saúde Empresarial LTDA - Av. Vicente Simões, 780. Jardim 
Guanabara- Pouso Alegre-MG - e-mail: orcamento@isominas.com.br - www.isominas.com.br /  www.facebook.com/

IsominasSaudeEmpresarial - Tel.: (35) 3425-6828 / (35) 9 8843-8730

Parkinson

Nesta edição quero descrever sobre 
uma doença que atinge aproxima-
damente 200 mil pessoas, de acordo 
com informações da Organização 
mundial da Saúde (OMS).  Parkinson, 
doença crônica, neurológica e dege-
nerativa, que ocorre na maioria das 
vezes em pessoas acima de 65 anos. 
A doença não tem cura e nenhum 
método de prevenção, mas, com 
os cuidados necessários, é possível 
controlar os sintomas apresentados 
por ela. 
Dentre os principais sintomas da 
doença estão os tremores, perda da 
expressão facial, redução do piscar 
de olhos, alteração na fala, visão 
embaçada, incontinência urinária, 
entre outros. 
Além disso, o Parkinson também 
pode apresentar sinais não moto-
res como, por exemplo, demência, 
depressão, ansiedade e alucinações, 
por isso, o paciente com diagnóstico 
de Parkinson precisa de tratamentos 
contínuos para que a doença não 
evolua para estágios mais avançados. 
No quadro de tratamento para os 
que sofrem com esta doença, além 
da terapia medicamentosa, ocupa-
cional e psicológica, estão previstos 
fisioterapia e fonoaudiologia. 
A Hospitalar Enfermagem Domiciliar 
têm uma equipe multidisciplinar 
pronta para atender os pacientes 
com a doença de Parkinson no con-
forto do seu lar. 
Entre em contato conosco e saiba 
mais: (35) 3423-7389.

Rudson da 
HospitaLar

Rudson Oliveira é enfermeiro e proprietário 
da Hospitalar Enfermagem Domiciliar. 
A Hospitalar Enfermagem Domiciliar 

está comprometida com o seu bem estar.
 Conheça todos nossos produtos e serviços: 

www.hospitalarenfermagem.com.br

Dr. Munir 
Jacob

Dra. Letícia
Chaves

anamnese detalhada para que se entenda a 
cronicidade e o padrão da insônia, analise não 
apenas dos sintomas noturnos, mas também 
dos diurnos que envolvem desde cansaço até 
alterações cognitivas com comprometimento 
da atenção e concentração, avaliar a presença 
de doenças associadas, questões em rela-
ção à higiene do sono e a dinâmica da vida 
profissional e social. As principais causas de 
insônia secundária são a ansiedade, depressão, 
doenças clínicas, medicamentos, nicotina, ál-
cool e distúrbios do sono, entre eles, a apneia 
obstrutiva do sono. Quando há suspeita de 
apneia obstrutiva do sono é necessário realizar 
exame de polissonografia. O Tratamento é 
realizado através de orientações sobre higiene 
do sono, terapia cognitiva comportamental, 
tratar a patologia que está causando a insônia 
e medicamentos. Seguem algumas dicas para 
ter uma boa noite de sono: Ter uma rotina de 
horário de dormir, ir para a cama quando sentir 
sono, desligar aparelhos eletrônicos antes de 
deitar, evitar cochilar durante o dia, não ficar 
controlando o passar das horas no relógio 
e no celular, procurar dormir em um local 
silencioso, evitar comer chocolate ou tomar 
café antes de deitar, manter o quarto limpo 
e organizado, manter o quarto o mais escuto 
possível, tranquilizar os pensamentos antes de 
deitar, no jantar opte por alimentos mais leves, 
exercícios físicos devem ser feitos até 3 horas 
antes de dormir. No caso de persistência dos 
sintomas procure um profissional médico para 
avaliação e orientação.
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A Bike BMX se transformou em 
uma grande bikeshop, que se torna 
referência em Pouso Alegre e re-
gião. O novo ponto fica na mesma 
Rua João Basílio, onde há 12 anos 
o empresário Charles Beraldo 
conquistou, com muito trabalho 
e dedicação, uma clientela fiel de 
ciclistas e amantes das “magrelas”. 
“Contratamos um arquiteto de Poços 
de Caldas, que é apaixonado por bike, 
especialista na concepção de lojas de 
varejo e com experiência em projetos 
para bikeshop, então reformamos 
totalmente o novo ponto, foram 
planejados instalações e mobiliário 
novo e ampliamos o leque de pro-
dutos oferecidos”, inicia a entrevista 
Charles. De fato, a nova Bike BMX 
é muito bonita ampla e aconche-
gante e é destinada para todos os 
públicos que usam bicicleta, tanto 
para trabalho, quanto laser e com-
petição. Para isto, a empresa con-
tinua com sua oficina constituída 
de ótimos serviços e profissionais 
e vendendo peças, mas agregou a 
venda de roupas e equipamentos 
e acessórios em geral (veja fotos). 
“Queremos promover a democrati-
zação do ciclismo na cidade e região, 
pois acreditamos que todo mundo 
pode ter uma bike bacana e o hábito 
de pedalar somente traz vantagens 
para vida das pessoas, como saúde,  
sociabilização, enfim, pedalar faz 
bem para o corpo, mente e espírito”, 
finaliza Charles. Visite a nova loja 
da Bike BMX que fica na Rua João 
Basílio 282, Tel.: (35) 3422 0821, 
e-mail: bikebmxpousoalegre@
hotmail.com

Bike BMX se transformou em 
uma bikeshop referência na região
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Uma loja concebida com o propósito de atender todos os públicos!

A nova Bike BMX
lança em Pouso 

Alegre a tendência 
mundial das 

bikeshops!



Luiza 
Dias

Muito obrigada!
Comemorei meu aniversário 
(dia 1/2) em um local bem 
isolado, propositalmente lon-
ge do computador, do Face, 
e-mail, e longe dos “proble-
mas”, tendo meu merecido 
descanso ao lado do meu es-
poso, Italo. A despeito de tudo 
de negativo que rola nas redes 
sociais (fofocas, fakenews, lixo 
eletrônico, etc), fico feliz quan-
do ela é utilizada para fazer o 
bem. Um exemplo claro disto 
é a satisfação de me deparar, 
quando voltei, com muitas 
mensagens no meu perfil do 
Facebook.
Nestes últimos dias estou 
paralelamente agradecendo 
cada uma das mensagens, 
com muito gosto. Enche-me 
de emoção receber o carinho 
destas pessoas a qual admi-
ro muito também, e que com 
tanta correria da vida se dis-
põem a dar um minuto do seu 
tempo e carinho para alguém. 
Muito obrigada! Um abraço 
bem apertado no coração de 
cada um de vocês.

Facebook.com/Diasnews

O brinde mais que especial neste 
mês de fevereiro, dia 11, é para 
meu querido e amado esposo 
Italo Barcellos.  Expor a forma 
especial de lhe desejar mais do 
que muitas coisas boas e espe-
ciais na vida, é uma simples for-
ma de agradecer, também, pelo 
seu companheirismo de tantos 
anos juntos. 
Nossa vida, às vezes, é um leque 
de surpresas, com um monte 
de coisas positivas e outras que 
exigem o melhor de cada um de 
nós! 
Acontece que somos um só e 
tudo vira facilidade na hora de 
resolver qualquer problema, 
qualquer desafio. Desejo que 
seu dia seja repleto de boas sen-
sações com a lembrança que o 
amor que nos une, se fortalece 
sempre!
Parabéns, feliz aniversário e que 
Deus abençõe este novo ano de 
vida que se inicia.

Saudades do 
querido casal 
Ricardo e Vanes-
sa Zaniboni da 
TOTVS. Ela que 
cuida dos filhos 
que estão nos 
EUA e o Ricardo 
se divide na ponte 
aérea administran-
do a TOTVS Sul 
de Minas (líder 
no segmento de 
software de ges-
tão na região e na 
América Latina).

O querido Tarlis Vilela (centro) estará de aniversário dia 22/2. Na foto ele a 
bela Mariana, seu pai, o querido Omar (sócio do Supermercados Alvorada).

Destaque para Ana Márcia Arreguy e seu esposo Ênio Costa, proprietário da 
empresa Mosaico Ladrilhos Hidráulicos. Estes dias estava pensando o quan-
to uma casa valoriza se tiver um passeio bonito e novo. A Mosaico fica no lado 

da Magsul, Fátima 3, e a vantagem é que você compra direto da fábrica!

Merece
Aplausos!

Merece
Risos!

* O publicitário, Juninho Flamarion, o 
Juninho da Villa do Pão de Queijo, es-
tes dias falou que o pai dele conheceu 
um libanês e perguntou como ele tinha 
conquistado tanta riqueza. O libanês fa-
lou que “não foi pelos altos ganhos que 
teve, mas pelo trabalho árduo e o pouco 
que ele juntou”. Acho que é uma filosofia 
que todo o brasileiro deveria seguir, se 
fosse assim, nosso País seria outro!

* Descobri onde estão os Leões do Hor-
to. Estrearão no Carnaval de Pouso 
Alegre este ano, com o bloco Leões do 
Horto. Veja na pág. 8 desta edição  : - )
* Merece risos os críticos que disseram 
que o prefeito Rafael Simões não abri-
ria licitação do transporte público de 
Pouso Alegre. Qual outra lorota eles vão 
inventar? Aliás, é ano eleitoral e, fique 
atento, haverão muitos Fakenews!



nas oficinas do

LEGENDAS
1 - 2017 ficou marcado pelo des-
taque do competente consultor 
empresarial Jorge Ruiz. Ele que 
tem amplo conhecimento em 
vários fundamentos empresa-
riais e está contribuindo e muito 
para o sucesso de seus clientes. 
Na foto Jorge, juntamente com 
sua esposa, a querida Nádia 
que aniversaria dia 15/02.

2 - Destaque para o empresário 
Ibrahim Nogueira, proprietário 
da loja Le Postiche de Pouso 
Alegre. Ibrahim é um gentle-
man e foi professor por anos 
na cidade de São Gonçalo do 
Sapucaí-MG. Na foto, ele e o 
amigo Sérgio Lemos da Lemos 
Construtora, juntamente com 
Ruth Totti.

3 - Destaque na área de Direito 
Empresarial para o competen-
te advogado Dr. Dimas Araú-
jo, que na foto está ao lado de 
Antônia Siebra, sua simpática 
esposa.

4 - Marcelo e Valéria Kian, ela 
que aniversaria dia 22/2. O ca-
sal juntamente com a Adriana, 
irmã do Marcelo, estão colhen-
do os frutos do sucesso da aca-
demia TOP Life em Pouso Ale-
gre, na qual são sócios.

5 - Brindes dia 18/2 para Wag-
ner  Rezende que na foto está 
ao lado de sua esposa Maria 
Rita (minha amiga de Face). 
Eles são pais dos empresários 
Thales e Thiago proprietários 
da THV.

6 - Meus queridos amigos, Di-
tinha e o Bira, da RR Joias de 
Pouso Alegre. Eles que com 
muito trabalho conquistaram 
uma clientela fidelizada. Minha 
aliança de casamento foi feita lá, 
há quase 20 anos. Como o tem-
po passa! Mas, pelo menos te-
nho muita história para contar 
e isto dá uma grande satisfação!

1

3

2

4

5 6
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A alegria do Carnaval em Pouso Ale-
gre mais uma vez ficará por conta 
dos blocos independentes, que pre-
tendem levar às ruas as tradicionais 
marchinhas e a irreverência de seus 
integrantes.
Os blocos independentes vão assegu-
rar a folia e prometem muita anima-
ção no período do reinado de Momo. 
Conforme o roteiro estabelecido na 
Superintendência Municipal de 
Cultura, durante todos os dias haverá 
desfile de blocos no centro. 
A Prefeitura vai apoiar os blocos com 
instalação de banheiros químicos, 
tenda na concentração, ambulância e 
fechamento do trânsito no itinerário 
do desfile. A Polícia Militar e Guarda 
Civil Municipal vão se encarregar da 
segurança para que o folião e mora-
dores possam se divertir com tranqui-
lidade.
Conforme programado pela superin-
tendência e diretorias dos blocos, as 
entidades vão sair a partir de sábado 
(10/02). O roteiro estabelecido é este:
Bloco Leões do Horto - É estreante 
no Carnaval da cidade. Abre a folia no 
sábado às 14 h e vai até às 21h. Sua 
concentração será na Av. Prefeito Tu-
any Toledo, no bairro Fátima.
Bloco Ashpa - Enquanto os Leões 
abrem o carnaval no Bairro Fátima, o 
Bloco Ashpa inicia a folia no centro 
da cidade, a partir das 14 h de sábado 
(este bloco retorna à avenida na segun-
da-feira). Seus 100 foliões partem da 
Rua Adalberto Ferraz e ganham a Av. 
Dr. Lisboa, com encerramento marca-
do para às 22 h.
Bloco da Vaca - Também conhecido 
como Bloco da Gertrudes, tem sa-
ída marcada para às 12 h de domin-

Confira programação do animado 
Carnaval de Pouso Alegre

go em frente ao Barracão do Mandu 
(Rua José Ferreira Funchal, próximo 
ao Posto Ipiranga) e vai até às 16 h. 
Segue pela Av. Vicente Simões, sobe a 
Dr. Lisboa e tem concentração frente 
ao Uyrapuru. É presença tradicional 
no Carnaval pouso-alegrense. Mar-
ca pela irreverência dos integrantes, 
com os homens vestidos de mulher 
e mulheres vestidas de homem. Uma 
vaca estilizada comanda a folia. Pos-
sui cerca de 700 componentes.
Bloco dos Reis - Sai da Rua São José 
(centro) na tarde de domingo (16 h e 
vai até às 22 h). Segue pela Rua Adal-
berto Ferraz até a Casa da Cultura e 
sobre pela Av. Dr. Lisboa, retornando 
depois para a Rua São José onde se 
concentra até às 22h. Este bloco teve 
início quando um grupo familiar re-
solveu reunir os amigos para resgatar 
o Carnaval de marchinhas, sempre 
com o lema de “resgatar o carnaval fa-
mília”. Possui cerca de 1 mil integran-
tes.
Bloco Ashpa - Chega à avenida na 
segunda-feira (12/02) às 14h e vai até 
às 22h. Concentra na Praça Josino de 
Araújo, em frente à Casa da Cultura e 
parte da Rua Adalberto Ferraz. Possui 
cerca de 100 integrantes.
Durante os dias de desfile, de sábado 
até terça-feira, a Av. Dr. Lisboa estará 
interditada ao tráfego de veículos a 
partir do meio-dia. Também parte do 
último quarteirão da Rua Adalberto 
Ferraz, do estacionamento até a jun-
ção com a Dr. Lisboa (trecho da Aca-
demia Ana Maria) e não será permiti-
da a passagem de veículos.

Texto: ASCOM da Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre.

mude sua vida
Após o Carnaval

com o apoio da Autoescola Sapucaí

O Brasil ainda tem uma alta taxa de desempre-
go, mas se analisarmos friamente, o que mais 
o País necessita é de mão de obra qualificada 
para atender as vagas abertas no mercado. 
Um bom exemplo é quando uma empresa 
exige do candidato a carteira de habilitação e 
se ele não tiver, ele pode ser mais preparado 
em outros fundamentos, mas perde a vaga 
por não preencher este pré-requisito.
Pensando nisto, a Autoescola Sapucaí, o 
mais renomado e tradicional Centro de For-
mação de Condutores de Pouso Alegre, com 
unidades na cidade e na região, vem realizan-
do há mais de quatro décadas um trabalho 
sério, que vem sendo reconhecido pelo mer-
cado em prol de condutores preparados e um 
trânsito mais seguro.
Milhares de pessoas já conquistaram sua 
Carteira Nacional de Habilitação através 
da Sapucaí é se você ainda não tem cartei-
ra, não esqueça que eles são preparados para 
atender todo tipo de público e necessidades 
(como por exemplo, alguém que tem medo 
de dirigir, ou quer conquistar uma carteira de 
categoria mais profissional, para dirigir cami-
nhões, entre outros).
Mais informações pelo telefone (35) 3422-
2733 ou Facebook: autoescolasapucaí ou no 
www.cfcsapucai.com.br

Fotos de arquivo
Texto: Italo Barcellos e Luiza Dia

Foto de uma das unidades da Autoescola Sapucaí

Comodidade no atendimento

Salas de aula com toda infraestrutura

Uma empresa focada nos seus clientes
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Decore Cortinas e Persianas
destaque pela credibilidade

Todo mundo que se aventura em construir, 
reformar ou decorar uma casa, apartamento 
ou escritório sabe: tratar com fornecedores 
e prestadores de serviço é difícil. No entanto, 
em Pouso Alegre há boas referências em mui-
tos setores, a exemplo da área de cortinas e 
persianas, onde a empresa Decore Cortinas 
e Persianas, do empresário Willian Dias, já 

conquistou uma grande clientela em Pouso 
Alegre e região. Por este motivo, em 2017 a De-
core recebeu do Dias News a premiação TOP 
2017, momento em que marcou presença na 
confraternização do evento com sua querida 
esposa, Elaine Cristina. Aliás, ela é uma pessoa 
que sempre deu total apoio ao Willian, em sua 
jornada empreendedora. 

Willian Dias (Decore 
Cortinas e Persianas) 

e  sua esposa 
Elaine Cristina

O brasileiro cada vez mais 
valoriza produtos de qualidade!

Silvana Raposo (gerente da loja de Móveis Trevisan em Pouso Alegre), 
 Leandro Trevisan e Irineu Trevisan (sócios-proprietários da marca) e Carolina Trevisan.

Desde o início da semana já está em ativida-
de em Pouso Alegre o Consultório de Rua, 
que integra a política de atenção básica da 
Secretaria Municipal de Saúde. Ele atende 
especificamente as pessoas que vivem nas 
ruas, resgatando, encaminhando para cui-
dados, em situação de desnutrição e uso de 
álcool e drogas. Segundo a secretária muni-
cipal de saúde Silvia Regina Pereira, a ação 
visa ampliar o acesso da população em situ-

ação de rua aos serviços de saúde. Com isso 
a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 
pretende ofertar atenção à saúde para esse 
grupo da população em situação de vulnera-
bilidade social, muitas vezes com os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados. O 
Consultório de Rua é formado por equipe 
multiprofissional que desenvolve ações inte-
grais de saúde frente às necessidades dessa 
população. As atividades são realizadas de 

Assistência à saúde da Prefeitura de Pouso 
Alegre chega também aos moradores de rua

forma itinerante e, para isso a equipe dis-
põe de um veículo para sua locomoção. Em 
Pouso Alegre é formada por sete profissio-
nais da área de saúde, que são: 1 médica, 1 
assistente social, 1 psicólogo, 1 enfermeiro, 2 
técnicos em enfermagem e 1 técnico em saú-
de bucal. Durante cinco dias da semana, de 
segunda-feira à sexta-feira, a equipe vai de-
senvolver ações integrais de saúde frente às 
necessidades dessa população. As atividades 

são realizadas de forma itinerante e, quando 
necessário, desenvolvidas em parceria com 
as equipes das Unidades Básicas de Saúde 
do território e ainda com outros equipamen-
tos da rede como Albergue, Centro Pop, 
CRAS, CREAS e CAPS.

Texto e Fotos:  ASCOM da Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre

A Secretária Municipal de Saúde Silvia Regina Pereira, e equipe do Consultório de Rua

Integrante 
da equipe do 

Consultório de 
Rua em ação

A alta tecnologia e investimento em design 
criativo possibilitou com que marcas consagra-
das sempre oferecessem produtos de extrema 
qualidade em escala industrial. A Móveis Tre-
visan, fábrica e marca de lojas referência em 
móveis de alto padrão na região, tem resulta-
dos positivos a cada ano, através de ações e 
investimento lastreados nestes focos. Aliado 

a mudança de  consciência do brasileiro que 
agora busca adquirir produtos de qualidade, 
a Trevisan possui loja em Pouso Alegre geren-
ciada pela competente Silvana Raposo. Na 
foto, o Dias News teve a honra de receber no 
13º evento empresarial TOP Dias News®, dois 
de seus proprietários, os elegantes irmãos Le-
andro Trevisan e Irineu Trevisan.
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O escritório, há mais de qua-
tro décadas iniciou suas ati-
vidades em 1972, através do 
fundador KLEBER DANTAS. 
A equipe jurídica é composta 
por cinco membros, entre eles: 
Kleber Dantas Junior, Larissa 
Balsamão, Alessandra Cas-
tro, Leticia Chaves, Thiago 
André Balbino, além da equi-
pe de apoio (duas secretarias), 
cada um desenvolvendo tare-
fas específicas em sua cadeia 
produtiva, em profunda siner-
gia com os interesses dos nos-
sos clientes. Apesar de jovem, 
seus profissionais são altamen-
te competentes e dedicados, 
resultando num trabalho de 
profícua qualidade. 
Dentro da política de quali-
dade que tem como norte o 
respeito ao meio ambiente, o 
escritório, em parceria com a 
Prefeitura de Pouso Alegre, 
firmou convênio de adoção 
da praça Simone Ribeiro da 
Silva no Bairro Medicina. O 
intuito é ser parceiro da admi-
nistração pública no tocante a 
limpeza e conservação deste 
espaço de lazer, pois cabe a 
todos guardar, conservar, res-
peitar e limpar as praças e ruas 
como se fossem extensão de 
nossas casas.
“Instalamos coletores de lixo e 
semanalmente a praça é limpa 
por nossos funcionários. Cons-
cientizamos os vizinhos quanto 
ao horário do armazenamento 
do lixo para depositar próximo 
ao horário da coleta. Plantamos 
grama e flores que infelizmente 
foram furtadas ao final do ano. 
Mas tão logo serão replanta-
das”, comenta a sócia Dra. La-
rissa Amorim.
Junto ao Terceiro Setor através 
de advocacia pro bono, o escri-
tório desenvolve trabalho com 
instituições de caridade, tais 
como: Fazenda da Esperança, 
Mosteiro de Nossa Senhora 
do Guadalupe, Educandário 
Nossa Senhora de Lourdes, 
Asilo Bethânia da Providen-
cia, Educandário Nossa Se-
nhora Auxiliadora e APAE.
“Nossa trajetória ainda está em 
construção, sabendo que há 
muito para ser feito. Procura-
mos de uma forma ética, res-
ponsável e equânime da justiça 
a quem dela se socorra para que 
possamos todos viver em um 
ambiente de profunda paz so-
cial, razão maior do DIREITO”, 
finaliza Dr. Kleber Dantas Ju-
nior.

Kleber Dantas Júnior (Advogado - 
sócio-proprietário), Thiago André 
Balbino (advogado), Alessandra 

Castro (advogada), Lyliane Pitarello 
(secretária), Vanessa Gonçalves Matos 

(secretária), Letícia Hermenegildo 
Chaves (advogada), Larissa Balsamão 
Amorim (sócia e advogada), na Praça 

Simone Ribeiro da Silva,no Bairro 
Medicina em Pouso Alegre

Kleber Dantas Advogados Associados
dá exemplo de Responsabilidade Social

Perspectivas da Praça 
Simone Ribeiro da Silva, 

no Bairro Medicina 
localizada na frente do 

escritório Kleber Dantas 
Adv. Associados. A 

primeira foto está a praça 
com o escritório ao fundo 
e a segunda foto a visão 

de quem está no escritório 
para a Praça.

Responsabilidade Social
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