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Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza
Dias

(Mãe)

Conheça várias
Campanhas de 

Agasalho
Gostaria de destacar, duas campanhas de 
agasalho que estão sendo realizadas em 
Pouso Alegre. Uma delas é a da loja de 
móveis planejados, DALMÓBILE, do meu 
querido amigo Welington Silva, que lem-
brando o momento de Copa do Mundo, 
tem o seguinte lema “Craque é assim: limpa 

Transtorno de estresse 
pós-traumático (TEPT)
 
O Transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) 
é um distúrbio de ansiedade que se desenvolve 
após o portador ter passado por um evento extre-
mamente traumático, como por exemplo assal-
tos, acidentes graves, abuso sexual, entre outros. 
Após o evento o portador de TEPT apresenta um 
conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos 
e emocionais em decorrência de o portador ter 
sido vítima ou testemunha de atos violentos ou 
de situações traumáticas que, em geral, represen-
taram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. 
Quando se recorda do fato, ele revive o episódio, 
como se estivesse ocorrendo naquele momento e 
com a mesma sensação de dor e sofrimento que 
o agente estressor provocou. Essa recordação, 
conhecida como revivescência, desencadeia 
alterações neurofisiológicas e mentais.
Sintomas
São divididos basicamente em três categorias:
a) Revivescência do trauma: pensamentos recor-
rentes e intrusivos que remetem à lembrança do 
trauma, flashbacks, pesadelos;
b) Esquiva e isolamento social: a pessoa foge 
de situações, contatos e atividades que possam 
reavivar as lembranças dolorosas do trauma;
c) Hiperestimulação psíquica e psicomotora: 
taquicardia, sudorese, tonturas, dor de cabeça, 
distúrbios do sono, dificuldade de concentração, 
irritabilidade, hipervigilância.
É comum o paciente desenvolver comorbidades 
associadas ao TEPT.
Diagnóstico
O primeiro requisito é identificar o evento 
traumático (agente estressor), que tenha repre-
sentado ameaça à vida do portador do distúrbio 
ou de uma pessoa querida e perante o qual se 
sentiu impotente para esboçar qualquer reação. 
Os outros levam em conta os sintomas caracte-
rísticos do TEPT.
Tratamento
Consulta com o Psiquiatra para avaliação e pres-
crição de medicamentos e encaminhamento para 
Terapia Psicológica.

Dr. Munir Jacob Filho - Psiquiatra - CRMMG 
38337 - Clínica Isominas  - Av. Vicente Simões, 

780. Jardim Guanabara. Pouso Alegre-MG - 
e-mail: munirjacob@isominas.com.br - Telefo-

nes: (35) 3421-3069 / (35) 98843-8698

A importância do 
Serviço de Remoção

 
Além do serviço de Enfermagem Domi-
ciliar (Home Care), a Hospitalar Enferma-
gem Domiciliar também oferece a seus 
clientes o serviço de remoção, por isso, 
apresento nesta edição o serviço que 
vem sendo muito procurado por fami-
liares de pessoas acamadas.

Rudson da 
HospitaLar *

Dr. Munir 
Jacob *

O serviço de remoção envolve desde o 
atendimento pré-hospitalar em domi-
cílio até o transporte de pacientes, para 
realização de exames e procedimentos 
cirúrgicos e de rotina, com máxima se-
gurança e responsabilidade.
A Hospitalar hoje conta com ambulâncias 
para remoção simples e remoção em 
UTI, além de assistência de enfermeiros 
e médicos especializados, para que o 
deslocamento do paciente ocorra com 
tranquilidade e confiança nas mais di-
versas situações. 
O diferencial do nosso serviço de remo-
ção da Hospitalar está em sua localização 
já que a empresa se encontra há dois 
minutos do Hospitalar Renascentista, 
Centro Médico e Innefro e somente 150 
metros do Hospital das Clínicas Samuel 
Libânio. 
Ressalto ainda que o serviço de remoção 
abrange não somente a cidade de Pouso 
Alegre, mas também diferentes localida-
des e estados.
Se você necessita de transporte médico 
ou possui algum familiar acamado, entre 
em contato conosco e saiba mais sobre o 
serviço de remoção.

Dra. Letícia 
Hermenegildo 

Chaves

Pensão por morte
A pensão por morte é um benefício pago 
aos dependentes do segurado do INSS, 
que vier a falecer ou, em caso de desa-
parecimento, tiver sua morte presumida 
declarada judicialmente. Podem ser con-
siderados dependentes do segurado:
• O cônjuge;
• A companheira e o companheiro;
• Filho não emancipado, de qualquer 
condição;
• Filho menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelec-
tual ou mental ou deficiência grave;
• Os pais;
• O irmão não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou inválido ou que tenha deficiência in-
telectual ou mental ou deficiência grave.
Atenção: Para ter direito ao benefício, 
o falecido precisa possuir qualidade de 
segurado do INSS na data do óbito. Além 
disso, a pensão por morte tem duração 
máxima variável, conforme a idade e o 
tipo do beneficiário.
Novidade: Em recente decisão, o juiz da 1ª 
Vara Cível de Aquidauana (MS) determi-
nou o pagamento de pensão por morte 
a um menino que estava sob a guarda 
da avó. O menino foi diagnosticado com 
Síndrome de Down e os pais não tinham 
condições financeiras de criá-lo. 
Segundo a decisão, “... ao ser colocado sob 
a guarda judicial a criança é equiparada a 
condição de filho, e, como tal, pode e deve 
usufruir de todos os direitos legais a estes 
conferidos e assegurados, inclusive o de 
ser aceito como dependente obrigatório 
e natural, para todos os efeitos e fins de 
direito, inclusive previdenciário...”.

Rudson Oliveira é enfermeiro e proprietário da Hospitalar Enfermagem Domici-
liar. A Hospitalar Enfermagem Domiciliar está comprometida com o seu bem es-
tar. Conheça todos nossos produtos e serviços www.hospitalarenfermagem.com.br

a gaveta”, com #todoscontraofrio. Deixe sua 
doação até  16/6 na Dalmóbilie que fica na 
Av. Prefeito Tuany Tolede, 100 - Bairro Fátima 
1, em Pouso Alegre.
A outra campanha de destaque foi da Fa-
culdade INAPÓS, da Dra. Tereza Cristina, 
intitulada: “Aqueça seu coração e doe 
um agasalho”. Liderada pelo professor 
Dionísio Ailton Pereira a campanha visa 
valorizar o gesto de doação e empatia com 
o próximo, buscando criar a oportunidade 
para os alunos fazerem o bem. A ideia foi 
que todos os acadêmicos exercitassem a 
proatividade colaborando com doações de 
agasalhos, calças de moletom e cobertores, 
em bom estado de conservação. Foram 
arrecadadas 545 blusas; 208 calças, 50 co-
bertores, 4 cachecóis, 13 pares de tênis, 5 
bolsas totalizando 825 peças. Essas peças 
foram entregues para o responsável pelo 
CRA Sr. Benedito Silva da Cunha e serão dis-
tribuídas igualmente para todos os Centros 
de Referências de Pouso Alegre.
Ou seja, você pode participar ou criar uma 
campanha, estas duas iniciativas são exem-
plo de que é possível ajudar o próximo, pois 
como há 15 anos falo nesta coluna: “Fazer o 
bem faz muito, mas muito bem !!!”

* Letícia Hermenegildo Chaves
OAB/MG 177.444

leticia@kleberdantas.adv.br
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A gestão de Rafael Simões, juntamente com o seu 
vice-prefeito, o Dr. Paulo, está fazendo história. Em 
apenas um ano e meio de mandato Rafael teve a 
coragem de realizar e iniciar obras, que há déca-
das a população almejava. A base desta afirmação 
é muito sólida, pois basta andar e ver as ações da 
atual administração espalhadas pelos quatro can-
tos de Pouso Alegre. São quilômetros de ruas as-
faltadas e iluminadas; praças e escolas reformadas 
e inauguradas; área da saúde revitalizada; o traba-
lhador e população rural atendidos; os servidores 
públicos municipais com melhorias nas condições 
de trabalho, enfim, ações importantes executadas 
por todas as secretarias de Governo. Um trabalho 
reconhecido pela população, confirmado pelo alto 
índice de popularidade da atual gestão, inclusive 
por quem visita nossa cidade, que normalmente 
comenta que “Pouso Alegre é um canteiro de obras”. 
Acompanhando a administração desde o início, 
este sucesso muito se deve a visão e capacidade 
de execução de Rafael com o auxílio do Dr. Paulo. 
Rafael em entrevista, afirma que o fato deles terem 
feito uma campanha sem conchavos com grupos 
políticos, possibilitou o enxugamento da folha de 
pagamento, a redução dos cargos de comissão e 
a economia foi investida em obras e na infraestru-
tura da Prefeitura, que estava sucateada. Dr. Paulo 
complementa dizendo que “além disto, o Rafael e 
uma pessoa muito competente, dedicado e um exí-
mio gestor em tudo que faz, para mim é um aprendi-
zado diário. Eu me sinto privilegiado em poder estar 
aprendendo e auxiliando na gestão de nossa cidade”. 
Ambos são afinados mesmo, Dr. Paulo procura es-
tar presente em reuniões, para ficar inteirado com 
todo o processo administrativo da cidade, acompa-
nhando as obras e programas realizados pelas se-
cretarias e também recebe as pessoas para auxiliar 
e orientar sobre a gestão.
Coragem de enfrentar problemas complexos é ou-
tra característica do atual prefeito e seu vice, como 
por exemplo:
- TRANSPORTE PÚBLICO - desde o primeiro dia de 
mandato está sendo encarada a difícil missão de li-
citar o transporte coletivo de Pouso Alegre. Rafael 
e Dr. Paulo nos relataram sobre as dificuldades de- Fo
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Rafael Simões e Dr. Paulo: exemplo 
de administração pública, séria, 

responsável e corajosa

“

“

Sim, eu 
sou pré

candidato a 
Deputado
Estadual 

para 
defender

Pouso 
Alegre e 
região.

Com muito bom humor em relação a nossa insistência, reconhecendo nosso trabalho como 
imprensa. Momento em que questionamos Dr. Paulo se ele é pré-candidato a Deputado 
Estadual para representar a cidade e região na Assembleia de Minas Gerais.

EXCLUSIV
O

Dr. Paulo

Luiza Dias em entrevista exclusiva com 
Rafael Simões e Dr. Paulo (prefeito e 

vice-prefeito de Pouso Alegre)
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correntes do processo licitatório, “as empresas 
se digladiam na concorrência e acabam atra-
sando o processo”, afirmam. Mas asseguraram 
que a licitação será realizada, com exigências 
de qualidade de serviços que beneficiarão o 
usuário do transporte público.
- ZONA AZUL - A Prefeitura rescindiu o precá-
rio contrato de serviço prestado pela empresa 
que operava a Zona Azul na cidade, porque a 
forma como estava era totalmente desfavorá-
vel ao município. Uma nova licitação está em 
andamento.
- CAMPO DA LEMA - Há quanto tempo havia 
o problema do Campo da Lema e ninguém re-
solvia? Eles resolveram e o Esporte e a Saúde 
de Pouso Alegre ganharam este jogo (veja 

foto e legenda explicativa abaixo). 
- ESTRADA DO PANTANO - Há décadas o cal-
çamento da estrada da região que leva até o 
distrito rural do Pantano era só promessa nas 
eleições. A atual administração já iniciou a 
obra de calçamento, o que levará ainda mais 
desenvolvimento para aquela importante re-
gião econômica da cidade.
- ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS E GERAÇÃO DE 
EMPREGOS - A instalação da fábrica e cen-
tro de distribuição da indústria farmacêutica 
BIOLAB, que gerará cerca de 800 empregos 
diretos, é um dos exemplos de empresas que 
anunciaram investimentos na cidade.
Rafael comentou que “Pouso Alegre pode 
avançar ainda mais se tivéssemos um deputado 

estadual trabalhando de fato pela nossa cidade 
e região”. Aproveitamos que o prefeito comen-
tou sobre o tema perguntamos diretamente 
para o próprio Dr. Paulo se são verdadeiros 
os comentários que ele seria pré-candidato a 
deputado estadual, e ele falou, “sim, sou pré-
candidato a Deputado Estadual. Penso que 
nossa região do Sul de Minas e principalmente 
nossa cidade de Pouso Alegre precisa de uma 
maior representação na Assembleia Legislativa 
do Estado. Hoje Pouso Alegre e várias cidades 
circunvizinhas nada tem recebido do Estado 
e em ano eleitoral quando lembram de nós, fi-
camos apenas com as sobras dos recursos para 
nossa região. Quem mais sofre são as cidades 
pequenas que na maioria das vezes dependem 

quase que exclusivamente dos repasses do Esta-
do. E nesses últimos anos da atual gestão esta-
dual, esses municípios estão deixando de honrar 
até mesmo com os salários dos servidores muni-
cipais pela ausência do Estado com suas obriga-
ções. Diante desse cenário que, urgentemente, 
precisa ser mudado, coloco meu nome e meu 
trabalho para representar nossa população de 
Pouso alegre e região Sul Mineira”.  Logo depois 
da declaração do Dr. Paulo, Rafael, sorrindo, 
complementou dizendo que, caso Dr. Pau-
lo seja eleito, cobrará muito dele projetos e 
emendas que beneficiem nossa região. Este 
é o jeito Simões de administrar, com: visão 
ampla e empreendedora, rápido raciocínio e 
pragmatismo.

GRANDES O
BRAS

SAÚDE

EDUCAÇÃO

RUAS ASFA
LTA

DAS

NOVAS IN
STA

LAÇÕES

CAMPO D
A LEMA

EMPREGO

Obras de 
asfaltamento, 

limpeza urbana e 
revitalização de 

praças estão nos 
quatro cantos de 
Pouso Alegre. Há 
décadas a cidade 
não recebia um 

investimento amplo 
em infraestrutura 

como agora e nunca, 
na história, a cidade 
recebeu um volume 

tão grande de 
obras no primeiro 
ano e meio de um 

mandato.

Projeto da Prefeitura já aprovado pela Câmara, 
orçado em R$ 30 milhões para construir a 

Via que liga bairros da região do Faisqueira 
até a Maria Fumaça (desafogando o trânsito 
por lá) incluindo a revitalização da extensão 

da Av. Perimetral, ligando a Av. Dr. Lisboa e  
terminando na Av. Duque de Caxias.

Inaugurações de 
UBS, investimento 
na infraestrutura, 
medicamentos, 

recursos humanos, 
da SAÚDE e ações 

como desta foto, que 
foi o MUTIRÃO DA 
CATARATA, onde 
foram realizadas 

centenas de 
cirurgias, de pessoas 
que aguardavam na 
fila desde 2014. São 

exemplo de ações na 
SAÚDE reconhecidas 

pela população 
carente.

Escolas reformadas, professores capacitados e investimentos na 
merenda mais nutritiva entre outras ações na EDUCAÇÃO, a exemplo 

da inauguração da Escola Municipal Jandyra Tosta de Souza (foto).

Proporcionar conforto para o contribuinte 
e dignidade de trabalho para os servidores 

é um dos focos da gestão, a exemplo da 
CENTRAL DE ATENDIMENTO, que centraliza 

os principais serviços em um só lugar.

A aquisição do CAMPO DA LEMA deu 
condições de um futuro melhor para o 

Pouso Alegre Futebol Clube e a cidade 
receberá no local uma Unidade de Pronto 
Atendimento exclusiva para Pouso Alegre.

O investimento de R$ 450 milhões de reais 
em uma fábrica e centro de distribuição da 
BIOLAB em Pouso Alegre, que gerará 800 
empregos diretos, é um dos exemplos de 

ações da atual gestão para gerar emprego.
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Luiza 
Dias

Não se anule 
votando nulo!

Cheguei a uma conclusão, in-
felizmente para o Brasil mudar 
é preciso que nós, eleitores, 
mudemos. Existe um sábio di-
tado que diz: “sem embate não 
há liderança”, então pergunto, 
como votando NULO alguém 
pode pensar que está mudan-
do a política no Brasil? Votar 
nulo NÃO muda uma Eleição, 
pelo contrário, ajuda os maus 
políticos, que tem seus “votos 
de cabresto” garantidos. Votar 
nulo, anula sim: aquele que 
vota nulo, que agem como 
crianças mimadas para cha-
mar atenção, mas na verda-
de estão ajudando a enterrar 
ainda mais nosso País. Não 
adianta dizer que é impossível 
mudar, balela!, é possível sim! 
A política não é algo ruim, os 
maus políticos é que são e te-
mos exemplos de vários novos 
bons políticos que estão fazen-
do a diferença. Nosso papel é 
nos informarmos muito. Não 
basta assistimos um noticiário, 
assista vários deles para poder 
chegar as suas próprias con-
clusões. Depois é necessário 
ter muita paciência. Ou você 
acha que um Pais é reconstru-
ído em um estalar de dedos?

Facebook.com/Diasnews

Merece
Aplausos!

Ninguém
Merece!

* Nossa seleção de futebol 
merece aplausos! Pelo menos 
assisti o último amistoso e per-
cebi que os jogadores estão 
jogando mais sério, à la Titi. To-
mara que estreiem muito bem 
neste domingo dia 17/6.  Já 
comprei KIT Copa para torcer.
* Fiquei surpresa com a reper-
cussão e o alcance das entre-
vistas em vídeo que fiz da nova 
diretoria da TOTVS em nosso 
Facebook e no canal do jornal 
no Youtube.com/TVDiasNews

* Vindo de São Paulo, percebi 
quando chegava em Pouso 
Alegre, uma fumaça de quei-
mada e antes que ela entrasse 
no carro, fechei a entrada de ar. 
Aí fiquei pensando, foram 200 
km, é só quando chegamos a 
Pouso Alegre tinha fumaça. Eu 
não entendo por que parte da 
nossa população é aficionada 
por queimar coisas. Veja bem, 
estamos em um clima seco, 
queimada é crime ambiental e 
um atentado a saúde pública.

José Ângelo dos 
Santos da Padaria 
Cardeal de Pouso 
Alegre aniversaria 
dia 20/6. Na foto 

ele está ao lado de 
sua querida esposa, 

a Angela Santos. 
Zezinho, como 

carinhosamente nós 
e seus fiéis clientes 
o chamam, junta-

mente com o Mar-
quinhos, seu sócio, 
fizeram da Cardeal 

referência na cidade, 
principalmente em 
qualidade de aten-

dimento, produtos e 
preços justos!

Camila e Thiago Rezende do Grupo THV, pais da linda 
Olívia, casal que torço muito pelo sucesso pessoal e 

profissional, sou cliente da THV e testemunha de todo 
o carinho e prestatividade dos trabalhos prestados por 
eles e seus funcionários. Construimos juntos a eles uma 
bela amizade. Muitos brindes para Thiago, que dia 27 

de junho está comemorando mais um ano de vida bem 
vivida, com muito trabalho e dedicação. Conheço este 

“jovem” desde que montou a Soluções D’Água! Quantas 
vezes presenciei ele dirigindo para baixo e para cima seus 
caminhões pipa, e agora, depois que adquiriu a THV, está 

colhendo os frutos de um trabalho honesto.

Dia 17 de junho é o aniversário da querida Elaine 
Asbahr (conhecida como Elaine da Band). Conhe-
ço ela há anos. Estes dias estava organizando meus 
arquivos de fotos de mais de 20 anos e vi a foto dela 
com o Alexandre, seu marido, novinhos, ela loirinha 
no lançamento do meu site, na época da Danceteria 
Maracanã.  Era algo muito “must”, pouca gente tinha 

acesso a internet. De lá para cá, tivemos contatos 
esporádicos, no entanto ela brilhou na Band e reali-
zando os mais badalados shows de artistas famosos 

nacionalmente em Pouso Alegre e região. Nos 
últimos dois anos, no entanto, com o advento do 
Facebook e pelo fato dela fazer parte da Tropa de 
Elite na equipe de confiança do prefeito de Pouso 

Alegre, Rafael Simões, estreitamos nosso relaciona-
mento. Elaine, parabéns pelo seu aniversário, conti-
nue esta mulher aguerrida, autêntica, falando o que 

pensa e desejo para você muita saúde, sabedoria, 
prosperidade, paz e fé.

Dia 18/6 é o aniversário da iluminada Joana, 
benfeitora de Pouso Alegre que atua em 

várias instituições filantrópicas como: a Crech 
Foch, Projeto Chama e a casa espírita Irmãos 
Alexandre. Fico pensando se cada um de nós 

fizesse um pouquinho do trabalho que ela 
faz, nosso mundo, País e cidade seriam muito 
melhores. Porque, qualquer lugar no mundo, 

tenham certeza, não vive só em função do que 
alguns governos fazem. Este desprendimento 
de Joana em ser esta voluntária para fazer o 

bem a tornaram muito admirada. Hoje em dia 
em que os famosos são referência por coisas 
menos importantes,  ela é uma prova viva de 

que é possível acreditar nas pessoas, acreditar 
no bem, que é possível mudar o mundo para 
melhor. No seu aniversário, Joana, desejo os 

seus mais profundos desejos, pois sei que são 
os mais elevados possíveis.
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LEGENDAS 
 
1 - Dia 17 de junho é o aniversário 
de Renata Jóia, esposa do Dr. Paulo, 
vice-prefeito de Pouso Alegre. Ela, 
sempre muito elegante nos eventos 
que participa, atua como o pilar de 
apoio  do Dr. Paulo, que aliás, con-
forme informação dada em primeira 
mão na entrevista que fizemos com o 
prefeito Rafael Simões, Paulinho é 
pré-candidato a Deputado Estadual, 
para defender os interesses de Pouso 
Alegre e Região na Assembleia de 
Minas.

2 - Dr. Kleber Dantas ladeado por 
esta colunista e meu esposo Italo, na 
ocasião a qual entregamos as chaves 
do imóvel alugado onde morávamos. 
Dr. Kleber nos confidenciou que logo 
lançará uma grande novidade para o 
mercado imobiliário. Aguardem!

3 - Tenho o prazer de destacar a em-
presária Núbia Maglioni, proprietária 
da clínica Vacinas São Bento. Uma 
mulher empreendedora que merece 
muitos aplausos e que tornou sua 
clínica referência em Pouso Alegre 
no seu segmento. Eu mesma sou 
cliente dela e admiro os investimen-
tos, profissionalismo dela e de toda 
sua equipe!

4 - Dia 22 de junho é aniversário do 
competente odontólogo Dr. José 
Antônio Rodrigues, que na foto está 
ao lado de sua esposa, a competente 
Dra. Salete Rodrigues, ambos pro-
prietários da Clínica Rodrigues.

5 - Brindes para a Maria Eunice 
Cherbele, que aniversaria dia 16 de 
junho e na foto está ao lado de seu 
esposo Hélio.

6 - Felicidades para o jovem  Bill 
Gouveia, que aniversariou dia 22/5. 
Ele que é um grande exemplo de jo-
vem carismático, honesto e dedicado.

7 - 10 anos trabalhando para uma 
mesma empresa é sinal de muita com-
petência. Este é o perfil de Clayton, 
consultor e designer da Dalmóbile 
(loja que anteriormente representava 
a Todeschini). Parabéns Clayton por 
seu profissionalismo e dedicação.

8 - Luiz Nascimento da Estilo Au-
tomóveis e Posto Estilo, comemora 
aniversário dia 16/6.

3 4
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Em um clima de muita emoção e gratidão foi 
realizada a posse e transmissão de cargo do 
novo reitor da Universidade do Vale do Sa-
pucaí (Univás), dia 29 de maio, no Anfitea-
tro da Unidade Central. Junto do novo reitor, 
Antônio Carlos Aguiar Brandão, também 
tomaram posse o novo vice-reitor, diretores e 
vice-diretores acadêmicos das unidades Fáti-
ma e Central da Univás, que comemora neste 
ano meio século de existência.
Antônio Carlos Brandão, que foi eleito para 
o quadriênio 2018/2022, falou com emoção 
de sua trajetória, que começou na peque-
na cidade de Ipuiuna. “Agradeço a confiança 

Antônio Carlos Aguiar Brandão toma 
posse como novo reitor da Univás

daqueles que me fizeram seu representante e 
peço a Deus sabedoria, discernimento e humil-
dade no exercício de tão importante e necessá-
ria função”, discursou. No início do evento so-
lene, o reitor Carlos de Barros Laraia fez seu 
discurso de despedida demonstrando toda 
gratidão pelas pessoas que fizeram parte de 
sua gestão. 
Após o discurso, a leitura de posse foi feita 
pela secretária geral da Univás, Janua Coeli 
Faria. Em seguida, o reitor cessante colocou 
a pelerine no reitor empossado e fez a entre-
ga do capelo, símbolos do poder executivo 
máximo da Universidade. Depois da assina-

tura de posse feita por Antônio Carlos e vice
-reitor Luiz Roberto Martins Rocha, Carlos 
Laraia e Antônio Carlos trocaram de lugar 
na mesa de honra.
Em seguida tomaram posse os diretores e 
vice-diretores da Unidade Central e Fátima, 
Félix Carlos Ocariz Bazzano, Rodrigo Lima 
Nascimento e Guilherme Luiz Ferrigno 
Pincelli. Também tomaram posse os pró-rei-
tores Antônio Mauro Vieira (Graduação), 
Andrea Silva Domingues (Pós-Graduação 
e Pesquisa) e Antônio Homero Rocha de 
Toledo (Extensão e Assuntos Comunitários).
A cerimônia de posse contou com a presen-

O novo reitor da Univás Antônio Carlos Aguiar Brandão 
e o vice-reitor empossado, Luiz Roberto Martins Rocha

ça da presidente interina da Fundação de 
Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS), 
Andréia Silva Adão Reis, que homenageou 
com flores todos os novos empossados. O 
padre Celso Antônio Lélis Diogo fez uma 
bênção especial para que sejam frutíferos os 
trabalhos da nova reitoria.
Em um gesto terno e singelo, a esposa do ex
-reitor, Marilda de Castro Laraia, entregou 
uma lembrança para esposa do novo reitor, 
Maria José Junqueira Brandão. 

Texto: Resumo de texto da ASCOM FUVS.
Fotos: ASCOM FUVS.

Dr. Carlos Laraia, recebeu da presidente interina da FUVS, Andreia Silva Adão 
Reis, flores em homenagem ao trabalho realizado como reitor da Univás. Diretores e vice-reitores da UNIVÁS que foram empossados.
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Mulher de
Destaque

Carmen Abrahão, proprietária 
da farmácia de manipulação 

Dermadia é uma das 
mulheres empresárias de 
maior destaque em Pouso 
Alegre. Ela simplesmente 

tornou a Dermadia referência 
em qualidade e bom 

atendimento do seu setor. 
Passo a passo, com muita 
determinação e elegância 

de uma empresária que sabe 
o que quer, conquistou o 

ISO 9001 (mais importante 
sistema de qualidade voltado 
a serviços); contemporânea, 

faz uso e dá importância 
a novas tecnologias, tanto  

usadas para o atendimento 
aos seus clientes, quanto 

na manipulação dos 
medicamentos em seu 

laboratório. Toda esta atitude 
empreendedora só gera 

resultados positivos e agrega 
ainda mais valor a uma marca 

que é um grande sucesso!

Carmen 
Abrahão Marcia Camargo

Presidente da Acipa Mulher

Acipa Mulher - lança 
concurso cultural - 
Histórias de Mãe

A Acipa Mulher volta as suas origens, 
resgata seu maior propósito. Isto se deve 
muito a volta da querida empresária Már-
cia Camargo a sua presidência e a monta-
gem de uma equipe renovada, de mulhe-
res notáveis de nossa sociedade  em vários 
segmentos de atuação. Um exemplo de 
ação criativa é o concurso cultural Histó-
rias de Mãe, lançado pela ACIPA Mulher. 
O objetivo é contar o quanto as mães são 
especiais, guerreiras e dedicadas. As 50 
melhores histórias serão publicadas em 
um livro exclusivo que a Acipa produzirá. 
Além da publicação do texto no livro, os 
cinco primeiros classificados receberão 
valiosos prêmios. Para participar e saber 
mais sobre estas premiações, entre no site 
da Acipa, www.acipa.com.br e consulte o 
regulamento. Você encontrará lá uma fi-
cha de inscrição, que deve ser preenchida 
e entregue, junto com a história, na sede 
da Acipa, localizada à Praça Senador José 
Bento, 118, no centro de Pouso Alegre. As 
inscrições vão até 22 de junho de 2018. 
Para maiores informações ligue 35 3449-
8909. 

Fonte de informação: Acipa Mulher
Foto: Arquivo do Jornal Dias News.
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