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Med Center Vital Brazil: 

Leia na página 5

Sérgio Lemos,
proprietário da

Lemos Construtora

primeiro empreendimento da renomada
Lemos Construtora em Pouso Alegre

TV Dias News® entrevista, através de
Luiza Dias, a Dra. Tereza Cristina

Leia na pág. 8Luiza Dias (diretora do Jornal Dias News) entrevista Dra. Tereza Cristina
(CEO da Faculdade INAPÓS, nota máxima no MEC).
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* Envie no e-mail abaixo notícias 
completas de eventos beneficentes: 

diasnews@diasnews.com.br

Fazer 
o Bem
Faz
Bem!

Luiza Dias
(Mãe) *

Hoje e amanhã são 
os últimos dias da
Feira das Nações 

Acontece de 13 a 16 de Setembro de 2018, 
no pátio da Rodoviária de Pouso Alegre/
MG, a 19ª edição da Feira das Nações 2018. 
Considerada a maior e mais tradicional 
feira gastronômica e cultural da região, a 
Feira das Nações contará esse ano com 8 
barracas temáticas a saber: 
Alemanha, Japão, Espanha, México, Esta-
dos Unidos, Brasil, França e Itália com suas 
respectivas comidas de cada país.
Além disso, contará com apresentações 
artísticas de diversas bandas regionais, 
bingo de prendas, barraca de brinquedos 
infantis e muito mais.
Toda renda obtida através da venda de 
comidas e bebidas, será revertida em prol 
da manutenção de projetos sociais das 
entidades assistenciais da cidade.
O valor do ingresso é R$ 6,00 e os portões 
estarão abertos das 19h às 23h30 (de quin-
ta a sábado). No domingo os portões serão 
abertos mais cedo, a partir das 18h.
Mais informações acesse a página no Face-
book.com/feiradasnacoes

Informação: Alex Rezende - Coordena-
dor de Marketing FENAPA 2018

Vacine seu bichinho
Você aí que tem um cão ou gato, a Prefei-
tura de Pouso Alegre, liderada pelo Prefeito 
Rafael Simões, está realizando a segunda 
etapa do  Programa de Esterilização de 
Cães e Gatos para tutores (a forma que eles 
chamam os donos dos bichinhos) de baixa 
renda, ONGs e protetores independentes.
A cirurgia é gratuita e na primeira etapa, 
foram realizadas 340 castrações.
Para mais informações: 
www.pousoalegre.mg.gov.br

Dra. 
Larissa 

Amorim *

Terceirização na 
reforma trabalhista

 
A última semana de Agosto foi marca-
da por uma decisão do STF de grande 
impacto no âmbito do direito do tra-
balho. O STF por 7 votos a 4 declarou 
constitucional a terceirização de ser-
viços na atividade-fim das empresas. 
A terceirização ocorre quando uma 
empresa decide contratar outra para 
prestar determinado serviço sem que 
haja contratação direta dos emprega-
dos pela tomadora do serviço.

Portanto, o entendimento prevale-
cente foi no sentido de que não se 
pode violar a livre-iniciativa e a livre 
concorrência, uma vez que há prin-
cípios que asseguram às empresas 
liberdade em busca de melhores 
resultados e maior competitividade e 
também o fato de que a Constituição 
Federal não veda a terceirização.
A discussão estava pautada na Sú-
mula 331 do TST que proibia a tercei-
rização na atividade fim e do outro 
lado, a lei nº 13.429, de 31 de março 
de 2017 que prevê a possibilidade de 
terceirização para todas as atividades 
das empresas. Deste modo, com a 
decisão do STF que permite a ter-
ceirização também na atividade fim, 
vários processos estavam parados 
aguardando a decisão do STF sobre 
assunto poderão ter andamento.

* Larissa Balsamão Amorim. 
OAB/MG: 144.432 

larissa@kleberdantas.adv.br

O STF por 7 votos a 4 
declarou constitucional a 

terceirização de  serviços na 
atividade-fim das empresas.

É um absurdo aonde chegou a política bra-
sileira, ao assistirmos na TV e internet um 
ato tão covarde e intolerante, quanto foi o 
que ocorreu com Jair Bolsonaro, candidato 
à presidência nas Eleições 2018 no Brasil.
Se a liberdade de expressão é um direito do 
cidadão protegida pela Constituição Bra-
sileira, a única classificação que podemos 
dar para este ato bárbaro é que ele foi: um 
atentado terrorista, realizado sim, por 
motivação política e ideológica.
Esta ação poderia ocorrer com qualquer um 
dos candidatos e continuaria sendo um gol-
pe direto no Estado Democrático de Direi-
to Brasileiro, o único pilar que ainda sus-
tenta nosso País. E vale uma pergunta para 
reflexão: não é estranho que este agressor 
tenha tão rápido quatro advogados fazendo 
sua defesa?
A questão é que “a verdade” é relativa em 
uma eleição, cada um tem a sua. Mas, infe-
lizmente falar o que se pensa no Brasil nos 
últimos tempos é estar disposto a se sentir 
ameaçado e ser classificado como extremis-
ta, por uma minoria de gente que empunha 
uma bandeira, bem diferente da bandeira 
verde e amarela.
Criaram no País uma guerra ideológica fútil, 
separando as pessoas, fugindo do deba-
te que interessa e que é mais relevante no 
momento: qual a agenda e propostas que 
os candidatos possuem para tirar o Bra-
sil da atual crise de confiança econômica, 
da guerra civil da insegurança pública, do 
atraso da educação e das condições precá-
rias da saúde? Se estivéssemos bem nestes 
setores, você acredita que os brasileiros es-
tariam com os nervos tão aflorados nesta 
Eleição?
Esta guerrilha ideológica é provocada prin-
cipalmente por instituições partidárias ne-
fastas, por parte da grande mídia e uma ala 
de empreiteiros corruptos que se sentem 
ameaçados por ideias que possam acabar 
com seus benefícios atuais. Não há pudor 
destes grupos em deturpar a ideia que se 
tem de honestidade, do certo e do errado, 
ou fazem vista grossa a corruptos quase 
confessos, ou idolatram presidiários conde-
nados pela justiça brasileira (justiça que gra-
ças a sua ação independente, esta semana, 
contribuiu para elevar o Brasil a uma posição 
bem melhor dentro do ranking de países que 
mais combatem a corrupção).
Quais os agentes que manipulam o sub-
consciente coletivo no País, para pior?
- A grande maioria dos políticos brasileiros 
corruptos ativos ou passivos, acostumados 
a trocarem apoio por cargos, favores e ou-

Atentado contra Bolsonaro.
Editorial - Carta aos Leitores

tros benefícios ilícitos.
- Os bandidos comuns. Afinal, a inseguran-
ça no Brasil é chefiada por quadrilhas com 
ramificações em todos os segmentos so-
ciais, esta gente teme ações mais enérgicas 
contra a criminalidade.
- Empresários corruptos (a exemplo de em-
preiteiros envolvidos nas operações da PF, 
como o Mensalão e a Lava Jato e aqueles que 
ainda não foram descobertos).
- Parte da grande mídia brasileira, que vive 
a custas de milhões de verbas publicitárias 
advindas dos governos e que trabalham de 
todas as formas, diretamente ou nas entre-
linhas, para desmoralizar qualquer um que 
possam ameaçar seus interesses.
O brasileiro consciente e honesto não 
aguenta mais, o discurso inerte de formado-
res de opinião tendenciosos, empresários 
corruptos e políticos da aberração chama-
da “política centro-esquerda-brasileira” 
(que é um movimento de fachada, ditos de 
coalisão, que nada tem a ver com a esquerda 
de Países civilizados, como os EUA, Suíça, Ja-
pão, Alemanha, entre outros que deveríamos 
nos espelhar). Na verdade o projeto de po-
der sempre foi de manipulação de massas, 
comandando o povo pela “barriga”, pregan-
do “apologia a ignorância” e incentivando 
o ódio das ditas “minorias” contra tudo e 
contra todos. Um  projeto que está desmo-
ronando, motivo pelo qual seus manipulá-
veis integrantes estão partindo para atos 
bárbaros como este atentado. A máscara do 
discurso contraditório realizados por “comu-
nistas com cartão de crédito no bolso” caiu no 
total descrédito. Os mesmos grupos que 
negaram a liberdade do povo de pensar e 
prosperar, não através das migalhas que ca-
íram de suas mesas (leia-se projetos sociais 
aprisionadores, onde os mesmos milhões de 
beneficiados ainda continuam na miséria), 
mas pelo que eles deixaram de fazer: dar 
oportunidade para o povo humilde de pros-
perar através da educação e pela formação 
de uma consciência que o próprio esforço e 
o mérito, transformam vidas.
O Dias News defende a democracia, meri-
tocracia e valores éticos superiores. Nós não 
temos partido, somos sim, a favor de mulhe-
res e homens de bem, que estão em todos 
os setores da sociedade brasileira (político 
ou não político), que pensam na coletivida-
de e não em interesses próprios e escusos.
Precisamos rever nossos valores, abandonar 
o individualismo e pensar seriamente  em 
nosso País. Acreditamos no Brasil e vamos 
continuar lutando por tudo de bom que 
conquistamos como nação!

“O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”
                  Martin Luther King

Luiza Dias e Italo Barcellos - Diretores do Jornal Dias News
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Dra. Marcela realiza curso em 
parceria com Dr. Elsimar Coutinho
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Clauzi Cunha brilha no evento  
Expo Noivas Preview 2018

Um dos mais tradi-
cionais e renomados 
salões de beleza da 
Região, o Instituto de 
Beleza e Barbearia 
Clauzi Cunha, foi des-
taque no evento Expo 
Noivas Preview 2018, 
realizado no SerraSul 
Shopping em Pouso 
Alegre. Clauzi Cunha, 
com toda sua simpatia 
e carisma, brilhou no 
evento. Ela que man-
tém uma equipe de 
profissionais compe-
tentes e atende o públi-
co feminino (no primei-
ro andar) e masculino 
(em uma barbearia no 
segundo andar). Seu 
empreendimento fica 
na Rua João Basílio 
22, Pouso Alegre-MG.

Clauzi Cunha
 (na frente/centro)

A renomada gineco-
logista e obstetra de 
Pouso Alegre e região, 
a querida Dra. Marce-
la Ferreira, articulista 
deste jornal, realizou, 
em Salvador na Bahia, 
um importante curso de 
manejo de Implantes 
Hormonais (da empre-
sa ELMOCO) com o Dr. 
Elsimar Coutinho, fir-
mando uma sólida par-
ceria com o objetivo de 
realizar estes procedi-
mentos de saúde na re-
gião. Siga a Dra. Marcela 
nas redes sociais, com 
a descrição: @doutora-
marcelaferreira - E-mail: 
dra.marcelaferreira@
hotmail.com. Ela atende 
na Clínica Corpus - Tel.: 
(35) 3427-6100.  

Dra. Marcela Ferreira 
e Dr. Elsimar Coutinho

Grupo Celinho recebe premiação 
no 15º Mérito Lojista em Itajubá

Silvio e Celinho, através 
do trabalho exemplar de 
sua loja do Grupo Celi-
nho de Itajubá, recebe-
ram mais um prêmio Mé-
rito Lojista. A premiação 
foi concedida pelo CDL 
(Clube de Diretores Lo-
jistas) daquela cidade, 
e está na sua 15ª edição. 
O Grupo Celinho foi 
destaque como Loja de 
Autopeças, em uma pes-
quisa de mercado que 
envolveu nove lojas con-
correntes, conquistando 
mais de 55% dos votos, 
tendo uma diferença 
de 34,64% do segundo 
colocado. O Jornal Dias 
News parabeniza os em-
presários, por mais este 
merecido reconhecimen-
to.

Silvio e Celinho
recebendo o prêmio

Filipe Vargas foi destaque no
evento de educação na FDSM

Em um evento que recebeu oitocen-
tos profissionais da educação de Pouso 
Alegre, no Salão Nobre da Faculdade 
de Direito do Sul de Minas (FDSM) em 
Pouso Alegre, Filipe Vargas, sócio pro-
prietário do Clube da Casa e atual pre-
sidente da Acipa, marcou presença com 
seu discurso em prol da educação. Não 
poderia ser diferente, Filipe é um ávido 
leitor e a sua educação formal contínua 
e autodidata impulsionou sua carreira 

Filipe Vargas e os autores de livros 
infantis, Mary e Eliardo França

internacional como executivo da Nestlé, 
quando morou na Suíça e em vários paí-
ses, antes de se basear em definitivo em 
Pouso Alegre. Em seu discurso, o ponto 
mais alto foi quando ele solicitou uma 
salva de palmas para os professores. Não 
poderia ser mais justo, pois é uma classe 
que necessita ser muito mais valorizada. 
O evento contou com a ótima palestra 
dos autores de livros infantis, Mary e 
Eliardo França.
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Lemos Construtora: excelência 
em acabamentos e credibilidade

 Excelência em aca-
bamentos são as palavras 
que resumem o trabalho da 
Lemos Construtora, empre-
sa do empreendedor Sérgio 
Lemos, que entregou seu 
primeiro empreendimento  
imobiliário em Pouso Alegre, 
voltado à área da saúde: o 
Med Center Vital Brazil.
Traduzindo o que há de mais 
moderno em arquitetura, ma-
teriais e técnicas construtivas, 
o empreendimento, agora 
pronto, se revela inovador, 
pela preocupação desde sua 
concepção, pela forma como 
ele se conecta com a cidade 
de Pouso Alegre. Ele não é 
apenas um edifício isolado, 
mas um novo equipamento 
urbano para a população.
 Projetado por um 
escritório de arquitetura es-
pecializado apenas na área da 
saúde, o Med Center foi idea-
lizado para ser um novo mar-
co em Pouso Alegre. Oferece 
salas médicas de alto padrão, 
com circulação, condições tér-
micas, ventilação e iluminação 
naturais ideais. Além disto, 
possui na sua excelente loca-
lização, situado a apenas três 
quadras do Hospital Samuel 
Libânio e facilidade de esta-
cionamento, dois diferenciais 
que foram decisivos para seu 
sucesso de vendas.
 O empreendimento 
atende a todas as exigências 
da ANVISA, que aliada a suas 
características bem plane-
jadas tornam as consultas 
médicas menos desgastantes, 
sendo um espaço acolhedor 
em todos os ambientes. “O 
projeto propociona um clima 
interno agradável, com menor 
impacto ao meio ambiente e 
promove a sustentabilidade a 
longo prazo, pois alia estética e 
economia de recursos”, comen-
ta o Sérgio Lemos, proprietá-
rio da Lemos Construtora.
 Entregue dentro do 
prazo contratado, o empreen-
dimento disponibiliza algu-
mas salas para aluguel. “Minha 
maior satisfação, sinceramen-
te, foi ver nos olhos de quem 
comprou o empreendimento, a 
felicidade em ter feito um ótimo 
negócio, esta emoção não tem 
preço”, revela Sérgio.

Sérgio Lemos mostra 
em primeira mão, uma 

das salas de espera 
do empreendimento 

imobiliário mais 
comentado do ano.

Ao entregar seu primeiro empreendimento, empresa se prepara para lançar um “GIGANTE DA SAÚDE”, na frente do espaço onde era o Ceasa de Pouso Alegre

Para as pessoas que não tiveram oportunidade de 
adquirir uma sala no Med Center Vital Brazil no 
seu lançamento, poderão adquirir em um novo 
empreendimento anunciado por Sérgio Lemos. 
O empreendedor nos revela em primeira mão que 
já iniciou o projeto de um “gigante da saúde”, um 
grande centro médico, quatro vezes maior do que 
o atual, na frente do espaço onde era o Ceasa 
de Pouso Alegre-MG. O novo empreendimento 
corresponde a dois blocos de prédios, com três 

pavimentos de 500 m² cada, divididos por uma 
área de conveniência, sendo que o bloco da 
frente será destinado à cerca de 60 salas de con-
sultórios de 25 e 40 m², com estacionamento no 
subsolo para 110 vagas de veículos e o bloco do 
fundo para empresas de exames clínicos. Além 
disto, a área total de 6 mil m² possibilitará que 
o empreendimento funcione como um Hospital 
Day. Com fila de espera para compra das salas, 
Sérgio nos revelou que está negociando tam-

bém com laboratórios e clínicas renomadas 
especializadas em exames corriqueiros ou de 
alta complexibilidade. A ideia é oferecer para 
Pouso Alegre, em até no máximo 30 meses, 
outro empreendimento de excelência na área 
da saúde. As vendas de lançamento do novo 
empreendimento começarão na primeira 
semana de outubro/2018. Contato pelos tele-
fones (35) 3421-5045 ou (35) 9 8822-0059. 
E-mail: sergio@lemosconstrutora.com.br

Empresário Sérgio Lemos revela que construirá um novo 
empreendimento em frente onde era o Ceasa de Pouso Alegre

Um dos consultórios
decorados do Med 
Center Vital Brazil

Exclusivo



Rolando Brandão 
(diretor de Turis-
mo da Acipa), um 
dos responsáveis/
idealizadores do 

Grande São João 
de Pouso Alegre, 
juntamente com 

o Presidente 
da Acipa, Filipe 

Vargas, e a minha 
linda e querida 
amiga Sabrina 

Lemos, esposa do 
Filipe, durante o 
show da banda 
Falamansa no 

evento que, sem 
dúvida, será muito 
grande em 2019!

Luiza 
Dias

Por que é necessário 
debater a política?

Para o brasileiro amadurecer 
politicamente é necessário um 
debate profundo sobre política 
e história moderna do que nos 
levou a ser o que somos: um País 
que ainda procura identidade 
nesta questão.  O ideal é que es-
tudemos não só o discurso dos 
candidatos, mas entendamos 
também um pouco, pelo menos, 
de economia, direito, de ges-
tão pública e das malícias mais 
comuns que os maus políticos 
usam para tentar nos enganar. 
O “analfabetismo político” cria 
os ultra radicais. E ser alfabeti-
zado politicamente não implica 
levantar uma bandeira, mas ter 
consciência da verdade na prá-
tica. Estes dias alguém falou que 
minha coluna esta mais politiza-
da e crítica quanto as questões 
que acontecem politicamente 
no País ou localmente.  Mas, cá 
entre nós, se as pessoas do bem 
não se preocuparem com o bem 
do País e da nossa cidade, quem 
se preocupará? Se as pessoas do 
bem, não ocupar o espaço na 
política, serão os corruptos que 
ocuparão. E é isto que deseja-
mos? Acredito que não. Então, 
precisamos reagir e assumir a 
responsabilidade de mudar para 
melhor o nosso País.

Facebook.com/Diasnews

A competente diretoria da Acipa com o líder/vocalista do Falamansa. Depois 
de arrumar os pilares da Acipa, estão mostrando seus inovadores projetos!

Leandro (presidente da Câmara), Rafael Simões (prefeito de Pouso Alegre) e Filipe 
Vargas (presidente da Acipa) uma união que faz a diferença em Pouso Alegre, cujo resul-
tado são eventos de sucesso como foi o “Grande São João de Pouso Alegre”. Um evento 

que veio para somar, pois a ideia ao longo dos anos é atrair turistas de todo o Brasil.

Merece
Aplausos!

Ninguém
Merece !

*** Este espacinho ficou peque-
no para o Ninguém Merece 
mais relevante da quinzena, que 
foi o atentado terrorista contra 
o Bolsonaro. Então, o jornal 
se manifestou em editorial na 
página 2.
E ainda tem gente que justifica 
falando que o Bolsonaro é que 
estava errado em ter ficado no 
meio do povo. Mas gente, em 
que País estamos? Onde não 
podemos mais andar na rua 
porque um lunático pode vir e te 
esfaquiar pelo que você pensa  
ou deixa de ser, cadê o Estado 
Democrático de Direito?

*** Merece aplausos o evento 
“Maior São João do Sul de Minas”, 
realizado pela ACIPA, Sindipa, 
com apoio da Prefeitura e Câma-
ra de Vereadores de Pouso Alegre. 
O show do Falamansa foi muito 
bom e fizemos uma cobertura 
completa com cerca de 50 fotos 
no www.facebook.com/DiasNews. 
Parabéns para o presidente da ACI-
PA, o empresário Filipe Vargas e 
sua diretoria. Parabéns para o pre-
feito Rafael Simões e o presidente 
da Câmara, Leandro Morais, e 
vereadores pela sensibilidade de 
apoiar eventos como este (veja 
fotos ao lado --->). 

Os renomados irmãos, sócios proprietários, Cibele, Omar, Toninho e Ciro 
Maglioni estão construído, em imóvel próprio, a 13 ª loja da Rede de Super-
mercados Alvorada. Eles fazem por merecer! Sigo e acompanho há décadas 
a evolução desta querida família cujas palavras de trabalho, dedicação e ho-
nestidade são as tônicas que edificam o nome forte que é o Alvorada e que 
temos orgulho de tê-los como amigos, clientes e referência empresarial. Vi o 
projeto em primeira mão, enviado pelo Fernando Maglioni (filho do Toninho 
e competente diretor do Supermercado) para o celular do Ciro, o qual eu estava 
tendo uma reunião com ele. É uma loja moderna, concebida do zero, com o 
que tem de melhor em operação e logística de supermercados, com estacio-
namento coberto, entre outros. É bom ver gente boa prosperando cada vez 
mais! É este o País que quero para 2019! 
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Legendas
 
1 - Tomei a liberdade e procurei no 
Facebook uma foto do Alex Rezende 
(da Rezende Comunicação), da FE-
AER (Feira Aérea de Pouso Alegre) 
que ocorrerá nos dias 29 e 30 de 
setembro em Pouso Alegre. O evento 
está na sua segunda edição e foi em 
2017 um sucesso de público e este 
ano estará ainda melhor, uma ótima 
oportunidade de instituições e em-
presas divulgarem suas marcas (saiba 
mais na página 3 desta edição).

2 - Brindes dia 27 de setembro para 
o querido Omar, sócio-proprietário 
do Supermercados Alvorada, que 
na foto está ao lado de sua bela 
esposa, Cynthia.

3 - Dia 25 de setembro é aniversário 
do renomado psiquiatra e médico 
do trabalho,  Dr. Munir Jacob. Ele 
que na foto está ao lado de sua bela 
esposa, a médica pediatra, Dra. 
Alessandra Jacob.

4 - Muitos brindes no dia 18 de 
setembro para a querida Thaíse 
Rodrigues da Visual Áudio que na 
foto está ao lado de seu esposo, o 
Adriano Rodrigues da Visual e os 
filhotes em um momento comemo-
rativo da família!

5 - O empresário Sérgio Lemos, da 
Lemos Construtora (capa desta edi-
ção) aniversaria dia 20 de setembro.

6 - Muitos brindes para o atuante 
vereador Adelson do Hospital, no 
dia 27 de setembro.

7 - Dr. Arlindo da Motta Paes, outro 
atuante vereador de Pouso Alegre, 
aniversaria dia 18 de setembro. Ele 
que como dentista, estará com no-
vidade este ano em seu consultório.

8 - Dia 25 de setembro é o aniversário 
do belo Jair Rafael, que está na foto 
com sua mãe, a empresária Fabiana 
Prado, esposa do empresário Célio 
Prado da JP Ar Condicionado.

3 4

7 85
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TV Dias News® entrevista  
Dra. Tereza Cristina da INAPÓS
Assista as três PARTES da entrevista completa no Youtube.com/TVDiasNews, compondo 

uma série de entrevistas realizadas com personalidades e empresários da região.

A TV Dias News ® pertence ao:

Em uma entrevista exclusiva e inédi-
ta para o canal de vídeos do Jornal 
Dias News (Youtube.com/TVDias-
News, que agora é marca registrada 
no INPI - através do IDET Pesquisas), 
Dra. Tereza Cristina, CEO da Facul-
dade INAPÓS de Pouso Alegre fala 
sobre sua vida, desde sua infância, 
quando era jogadora de vôlei, sobre 
sua passagem quando lecionou 
e morou nos EUA, até agora, no 
ápice do sucesso de sua faculdade, 
a INAPÓS, que é nota máxima no 
MEC no curso de Odontologia. A 
entrevistada fala de forma franca 
sobre vários assuntos, entre eles, a 
recente liberação indiscriminada de 
cursos de graduação no modelo EAD 
(Educação à Distância) no Brasil e 
todas as consequências negativas 
desta medida. Descreve como foi sua 
passagem como odontóloga para o 
mundo da educação, como fundou 
sua faculdade, a INAPÓS, e se tor-
nou uma das gestoras e mulheres 
empreendedoras mais aclamadas na 
região. Além disto, ela nos revelou, 
que foi credenciada como avaliadora 
do MEC, ou seja, ela já está avalian-
do outras faculdades pelo Brasil.

A entrevistada fala sobre 
suas experiências interna-
cionais:
“... a gente tem um background, 
através do curso de pós-gradua-
ção, também conhecemos muitas 
faculdades fora, como meu dou-
torado em Toronto no Canadá... 
quando lecionei dois anos nos 
EUA, fiquei no dia-a-dia da Uni-
versidade da Flórida... aprendi 
muita coisa e trouxe muito conhe-
cimento para cá, porque, você não 
consegue sonhar com o que não 
conhece, pois para você sonhar 
e projetar é preciso ter visto em 
algum lugar, ter um tino de alguma 
coisa... por isso que viajo muito, 
vou sempre buscar conhecimento 
e os três últimos países que fui, que 
acho muito relevantes, foram: a 
Rússia, Israel e a Austrália, esta úl-

tima foi muito importante, pois me 
fez acreditar de novo que o Brasil 
pode melhorar, pois a Austrália tem 
muito menos que a gente, no en-
tanto tem educação para qualquer 
pessoa daquele País. Por exemplo, 
se você trabalha em serviços gerais 
e seu filho quer fazer medicina, 
o governo banca sua medicina e 
você só paga quando tiver renda 
para isto. 
Dra. Tereza Cristina falou 
sobre sua infância em PA:
“... Eu sou muito orgulhosa em 
dizer que sou pouso-alegrense! 
E é muito gostoso lembrar da 
minha infância, pois minha mãe 
morava em frente ao correio e 
era uma época que éramos muito 
alegres, tínhamos muito amigos, 
andávamos pela cidade inteira 
de bicicleta, tomávamos sorvete 

na avenida, nada era perigoso, ia 
na sua casa, que era em frente do 
Supermercados Freitas (risos). Sin-
to muito orgulho e dá uma força 
muito grande... a gente tem aquele 
amor pela cidade, afinal, meu avô 
foi vereador e fundador do Clube 
Literário e toda uma história. So-
mos da época que o chão aqui era 
de terra, que o Fátima I não existia 
e era uma fazenda! ...”
Sua opinião sobre educação 
no Brasil:
“... Sinceramente estou muito 
preocupada com a educação em 
nosso País. Por exemplo, o curso 
EAD, veio para acrescentar, por 
vários motivos, mas o que aconte-
ce? Tem empresa de educação no 
Brasil que estão poderosíssimas, 
com milhões de alunos, principal-
mente com cursos EAD.... e agora 

tem um grupo que está tentando 
passar um projeto pelo qual os 
alunos não consigam identificar 
se o curso é EAD ou presencial, 
então, no diploma não pode ter 
nada, quem for contratar também 
não saberá e infelizmente pela 
legislação que lançaram no ano 
passado, qualquer curso, até de 
medicina, poderá ser em EAD !!! 
Mensagem da Dra. Tereza 
Cristina para os jovens:
“... Eles não podem desistir dos seus 
sonhos, precisam saber que nada 
é de graça na vida e não podem 
achar que as coisas caem do céu, 
... nós temos que fazer nossa parte 
de correção, entender que precisa-
mos nos dedicar: se precisar fazer 
uma vez, faça, se precisar fazer dez 
vezes, faça, se precisar esperar um 
ano, espere, mas nunca desistir... ”

Curta nossa fanpage no Facebook.com/DiasNews e receba nos próximos dias, as postagens das 3 PARTES da entrevista em vídeo com Dra. Tereza Cristina, na sua linha de tempo.

www.youtube.com/TVDiasNews
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Empresa pouso-alegrense Bebê 
Ateliê é sucesso entre famosos

O Bebê Ateliê, famosa empresa especializada 
em enxovais de bebês, com venda para todo 
o Brasil, tendo como clientes famosos da TV, 
comemora quatro anos. 
A empresa possui showroom em Pouso Alegre 
onde estão expostos produtos feitos à mão e 
personalizados. A linha de produtos é composta 
por itens à pronta entrega, que variam desde: 
saída da maternidade, roupinha para recém 
nascido, kit higiene, enxoval portátil (fralda de 
boca e de ombro, babador bandana, necessaire, 
porta fralda e lenço umedecido, saquinho de 
roupa suja, toalha fralda, trocador portátil, toalha 
de tecido felpudo com forro de fralda) e objetos 
de decoração. 
Conforto, proteção, segurança e carinho são 
palavras básicas quando o assunto é preparar o 
enxoval do bebê. “Jamais abrimos mão da qua-
lidade dos produtos e de um ótimo atendimento, 
além disto, temos uma seleção de fornecedores 
escolhidos a dedo, com uma  linha de enxoval e 
decoração diferenciada”, revela a proprietária 
Suziane Siqueira Cavalcante Honório. 
No Bebê Ateliê, a futura mamãe pode fazer a 
decoração e o enxoval completo do seu bebê. 
O Ateliê está localizado na R. Eduardo Souza 
Gouveia 655, bairro Jd. Olímpico (casa da esqui-
na no cruzamento do Estádio do Mandu com o 
Rosão) - Tel: 35 99251-8900 (whatsapp). Aberto 
de seg. à sex. das 13 às 18 h e sáb. das 9 às 14 h.

Silvio Tadeu Valim

ARQUITETO E
PERITO JUDICIAL

Tel.: (35) 9 8417-2662

www.arquitetopousoalegre.com.br

* ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
* PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais)
* PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional

Av. Vicente Simões 780, Jardim Guanabara, Pouso Alegre-MG
orcamento@isominas.com.br ou agendamento@isominas.com.br

(35) 3425-6828 ou (35) 9 8843-8730

TE
L.

:
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Dia 25 de agosto, aconteceu em Pouso Alegre, o evento de entrega da clínica Med Center Vital Brazil, um empreendimento especialmente planejado e voltado a classe médica em Pouso Alegre, 
uma verdadeira excelência em construção e logistica voltada a saúde (veja mais na reportagem de capa). Abaixo flashes do anfritrião, o empresário Sérgio Lemos, e investidores do empreendimento.

Jantar de lançamento do primeiro 
empreendimento da Lemos Construtora em PA

Giane/Dr. Sávio dos Reis juntamente com Sérgio Lemos, Silvio dos Reis e 
Inês (Sílvio foi um dos primeiros investidores e adquiriu dois consultórios)Dr. Munir Jacob, Laura, Dra. Alessandra e Munir Sérgio Lemos ladeado ao centro com o casal de empresários 

Marinete e José Ibrahim (proprietários da Le Postiche) e convidados

Convidados e investidores do Med Center Vital Brazil

Convidados e investidores do Med Center Vital Brazil

Convidados especiais do Med Center Vital Brazil

Sérgio Lemos juntamente com Beto, esposa e filho Sérgio, Padre Celso (que deu a bênção) e convidados

Convidados e investidores do Med Center Vital Brazil

Sérgio Lemos juntamente com amigos e convidados Amigos e familares de Sérgio Lemos

Sérgio Lemos juntamente com família de investidor
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