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Beto Dória (sócio 
proprietário), em 

frente da construção 
do empreendimento 

imobiliário Scenarium

SCENARIUM

Presente em
toda região.

Cordislândia
(35) 3244 1299
Rua Henrique Araujo, 51

Pouso Alegre
(35) 3449 4800
Rodovia JK / BR 459, Km 103

São Gonçalo do Sapucaí
(35) 3241 1427
Rua Cel. Pedro Machado, 75
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ESCOLA 
DA SERRA 

POUSO 
ALEGRE 
se revela 

ótima opção 
de ensino 

particular em 
Pouso Alegre

Páginas  6 e 7

Mariana Boschi 
(pedagoga e proprietária 
da unidade da Escola da 

Serra Pouso Alegre)

Com apenas cinco andares para chegar no 
topo, apresenta apartamento modelo!

tvDiasNews R

Reportagem também 
em vídeo no Youtube!

Principais lideranças políticas da Região e de Minas 
se comprometeram com a construção do novo 
HOSPITAL ONCOLÓGICO DE POUSO ALEGRE
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BETACAROTENO
 
Você que está se preparando para o 
verão e deseja ter um bronzeado sau-
dável, agora é a hora de investir nos 
Carotenoides! Os carotenoides são os 
pigmentos responsáveis pela cor da 
maioria das frutas e vegetais, que pode 
variar desde o amarelo até o vermelho 
vivo. O corpo humano não produz estas 
substâncias, por isso precisamos adqui-
ri-las através da nossa alimentação ou 

Saúde 
e Bem
Estar

* Carmen Abrahão é graduada em Farmácia pela Unifal - Alfenas-MG. Pós-graduada em Farmácia 
Magistral pelo Instituto RACINE-São Paulo e em homeopatia pelo Instituto Paulista de Homeopatia 

(APH). Proprietária da Dermadia Manipulação - R. Afonso Pena 241. Pouso Alegre - Tel.: (35) 3423-7500

Carmen
Abrahão*

suplementação! O mais importante 
dos carotenoides é o BETACAROTENO. 
O betacaroteno é um super antioxi-
dante que age como protetor solar oral 
(não substitui o uso do protetor solar) 
reduzindo os danos causados pelos 
raios ultravioletas além de auxiliar no 
processo de bronzeamento e na manu-
tenção da cor, pois a vitamina A (sinte-
tizada a partir do beta caroteno), auxi-
lia na formação da melanina, pigmento 
responsável pelo bronzeamento da 
pele quando exposta à luz solar. Para 
obter esses benefícios é necessário 
consumir esses alimentos com maior 
frequência, ou fazer uma suplemen-
tação, por algumas semanas (média 
de 30 dias) antes de se expor ao sol, e 
durante a exposição, visto que é neces-
sário o acúmulo desses pigmentos na 
pele. Porém, se consumido em excesso, 
o betacaroteno pode provocar uma co-
loração amarelada na pele, principal-
mente na palma das mãos e na planta 
dos pés. Entre em contato com nossa 
equipe Dermadia e garanta o seu!  Tele-
fone: (35) 3423-7500 / WhatsApp: (35) 
98856-1283.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 4030 - Paraiso - Pouso Alegre-MG

PA Pet
Center

A PA PET CENTER oferece: Clínica Geral - Cirurgia Geral 
Cirurgia Oncológica - Consulta Veterinária com Ênfase em 

Doenças Hepáticas - Clínica com Internação 
Pet Shop - Farmácia Veterinária Completa. 

(35) 3423-9917 (35) 9 9810-7501zap /papetcenterf /pa_petcenter

24 
HORAS

COZINHA NA CASA se prepara para dar 
show de gastronomia na Ceia de Natal 

Para você aproveitar os momentos 
que realmente importam neste Na-
tal 2021, a Cozinha na Casa ela-
borou um cardápio delicioso para a 
para seus clientes. Fernando Gon-
çalves e Juliane Carrozza estão se 
preparando com muito carinho para 

servir uma comida saborosa, saudá-
vel e prática. Mais informações pelo 
What’sApp: (35) 9 8411-9280 ou pelos 
Facebook e Instagram: Cozinha Na 
Casa.

Texto/foto: Jornal Dias News
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SCENARIUM 
apresenta seu 
Apartamento 

Modelo

Foi surpreendente a res-
posta do mercado em relação 
ao empreendimento imobiliário 
Scenarium, localizado em Pouso 
Alegre-MG. Com apenas 19 me-
ses de obra, eles atingiram a con-
quista de ter vendido 60% das 
unidades e, agora, apresentam 
um belo Apartamento Mode-
lo (veja fotos), com perspecti-
vas de atrair uma nova seara de 
clientes, composta na sua maio-
ria por investidores.
Também não poderia ser diferen-
te, o potencial de retorno é su-
perior a muitas formas de inves-
timento. Primeiro, se optar em 
morar, existe a valorização natu-
ral do imóvel, se decidir alugá-lo, 
poderá fazê-lo pelo aplicativo do 
empreendimento ou platafor-
mas como AirBnB, Hotels.com, 
Booking.com, pois o Scenarium 
terá a opção de alguns serviços 
encontrados em hotel, ou seja, 
você compra um residencial com 
retorno de um imóvel comercial.
Usado para morar ou alugar, será 
um prédio moderno, o mais alto 
da cidade, muito bem localizado 
no centro, perto de tudo. Possui 
uma área de lazer com 2300 m2, 
perspectivas de valor de con-
domínio muito baixa (pois terá 
energia solar e espaços comerciais 
para abater no valor mensal, além 
de outras características inteligen-
tes para mitigar gastos), espaço 
de co-working, muita vagas na 
garagem, que também será rota-
tiva, entre outras comodidades, 
que você pode saber detalhada-
mente pelo site ScenariumPa.
com.br. Por esta singularidade, 
que não encontramos no setor 
imobiliário local, o empreendi-
mento, definitivamente, repre-
senta um ótimo investimento, 
“a expectativa de lucratividade 
de aluguel mais valorização do 
imóvel será um retorno de 20% 
ao ano,”, estima Beto Dória, só-
cio proprietário do Scenarium. 
O empresário comemora o fato 
de ter um índice muito grande 
de satisfação de seus clientes, 
tanto que muitos adquiriram 
mais de uma unidade. A estru-
tura da obra tem previsão para 
finalizar seus 25 andares em fe-
vereiro/2022, quando iniciará a 
fase de acabamento, sendo que 
a previsão para a entrega total da 
obra é para meados de 2023.

Fotos/Texto/Vídeo Youtube: 
Italo Barcellos e Luiza Dias

Visite o estande e Apartamento Modelo do Scenarium na 
Rua Adalberto Ferraz 45, Centro de Pouso Alegre-MG scenariumpa scenariumpa (35) 3425-0370

Com obras aceleradas 
e 60% das unidades 

vendidas, empreendimento 
tem seu sucesso 

consolidado.

Beto Dória (sócio 
proprietário), no 

apartamento modelo 
do Scenarium

tvDiasNews R

Assista entrevista em vídeo no Youtube.com/
TVDiasNews. Inscreva-se no canal, acione o sininho e  

aguarde mensagem quando a entrevista for postada.

Perspectivas de ambientes do Apartamento Modelo, veja mais visitando no endereço abaixo.

Através de uma ação 
de responsabilidade 
social, o empresário 
anunciou que o 
Scenarium fará 
uma reforma de 
revitalização na 
Casa da Cultura 
de Pouso Alegre, 
que fica próxima ao 
empreendimento.
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Brindes!
by Luiza Dias

Muitos brindes, dia 7/12 para o querido Professor Aldo Morelli, 
Diretor Financeiro da FAI, uma das mais renomadas faculdades 

brasileiras, localizada em Santa Rita do Sapucaí-MG.

Quem disse que alto 
funcionário público não é 

dinâmico e empreendedor? 
Pois, estas virtudes são 

encontradas no carismático 
e querido Dr. Michel 

Lopes Teodoro, Delegado 
Regional da Receita 

Federal, que comemora 
mais um ano de vida dia 
11/12. Parabéns Michel 
e conte com nosso meio 
de comunicação sempre 
que for necessário, pois 

admiramos muito o 
trabalho da RF.

A bela Nathália e seus pais: Carlos Arrelaro e Vanda Monroe 
do Pier Cantina e Pizzaria.  Carlão e Vanda comemoram 
aniversário no mesmo dia, 2/12. Parabéns e muita saúde!

Parabéns para o empresário 
Télcio Lopes da InatúhViv 

Brasil, cafeteria e loja 
de produtos naturais e 
saudáveis, que está de 

aniversário dia 12/12. Além 
da Inatúh, Télcio possui 

um novo negócio voltado 
a seguros, financiamentos, 
aliás, ele tem novidades em 
relação a pessoas que tem 
saldo no FGTS e queiram 
retirar parte dele, graças 

a uma lei de retomada do 
crescimento do governo 

Bolsonaro.

O renomado nutricionista, Dr. Allan Silvério e sua bela esposa, 
Ana Cristina, que brinda aniversário no dia 2/12. Allan é muito 

conceituado por tratar de especialidades da nutrição.

O casal de empresários sócios do Supermercados Alvorada, 
Marcos Alvin e Cibele Maglione. Brindes para ela que 

aniversaria dia 3/12 e comemora o grande sucesso da rede.

Em um processo de 
retomada da economia, 

os setores ligados à 
moda e eventos estão 

voltando a operar. 
É o caso do Atelier 
Cristina Lopes (da 

Cris Lopes) que tinha 
inaugurado loja na Av. 
Tuany Toledo, depois 
com a pandemia fez 

um recuo estratégico e 
vital para home-office e 
agora inaugurou atelier 
em novo endereço, na 
Avenida da Antártica, 
ao lado da pizzaria do 

Rafael “Conde”. Ela 
que é especialista em 
vestidos de noivas e 

festas, também possui 
roupas casuais, com 
variadas formas de 
compra ou aluguel. 

Cris brinda niver em 
13/12 e me falou que as 
expectativas para 2022, 

estão a todo vapor, 
dado o represamento 
de casamentos, entre 
outras comemorações 

que não foram 
realizadas em 

2020/2021. 
Sucesso Cris!

O querido casal, que sempre encontro passeando com os 
filhos no Fátima 1. Patrícia e Cesar “Vasquinho” (Vasquinho 
Radiadores). Brindes para ele que comemora niver dia 4/12.

Brindes para o querido Alexandre Asbahr, que aniversaria 
dia 3/12. Na foto, sua esposa, a famosa Elaine “da Band”, 

Superintendente de Lazer e Turismo da Prefeitura de PA.

Brindes dia 12/12 para 
a conceituada médica 
Dra. Salete Mariosa 
Rodrigues, ela que é 

uma das referências em 
Pouso Alegre na área 

de otorrino e atende na 
Clínica Rodrigues. É muito 

interessante analisar o 
padrão de conduta de 

médicos que se destacam, 
como ela, a compreensão 
e respeito ao sofrimento 

humano é uma constante 
neles, sem falar do sincero 

carinho que nos tratam.

Gosto muito do 
Guilherme Cheops 

Lima Dias, proprietário 
da redes de lojas de 
baterias da Região, 

Mercadão das 
Baterias. Ele que 

aniversaria dia 4/12, é 
casado com a querida 
Pabrini Swerts, com 

a qual possui adorável 
casal de filhos, a bela 

Bianca e o sapeca 
Bento. Sigo o casal nas 
rede sociais, admiro-os 
porque trabalham duro 

e não é em vão que o 
Mercadão é líder no 
seu segmento, mas 

também vivem bem a 
vida. Guilherme, por 
exemplo, tem como 
hobby a aviação (ele 
pilota), e o casal viaja 

para espairecer a alma, 
a exemplo da que 

fizeram para o Egito, 
onde Guilherme 
pôde aprofundar 

conhecimentos sobre 
seus antepassados.
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AST Consultoria 
chega a Pouso Alegre

A AST Consultoria, em-
presa com sede em São 
Paulo, é referência em Re-
cursos Humanos, tendo 
mais de 30 anos de mer-
cado e atualmente com 13 
unidades espalhadas pelo 
Brasil, entre elas uma re-
cém-inaugurada em Pouso 
Alegre -MG. A empresa é 
focada em trabalhar com 
recrutamento e seleção 
de pessoal, mão de obra 
temporária e terceirizada. 
Seus processos seletivos 
são conduzidos por pro-
fissionais experientes que 
traçam o perfil do candi-
dato e da vaga, realizam 
avaliações psicológicas e 
selecionam pessoas cer-
tas para os cargos certos, 
diminuindo o turnover da 
empresa, seus custos com 
contratação e treinamen-
tos, aumentando assim, a 
qualidade e produtividade 

Felipe Moreira 
(comercial da AST) 
e Danielle Ferreira 

(Coordenadora e 
Psicóloga)

dentro da empresa.
“Sabemos o quanto é difícil 
se recolocar no mercado de 
trabalho, então cada can-
didato é tratado com muito 
respeito por nós, auxiliamos, 
damos dicas, e tratamos as 
pessoas com compaixão e 
esperança para não desa-

nimarem“, declaram Felipe 
Moreira e Danielle Ferrei-
ra, responsáveis pelo escri-
tório da AST Consultoria 
em Pouso Alegre. Infor-
mações: (35) 3647-5386 
ou (35) 9 9180-0032. Fa-
cebook: AstConsultPA, 
www.astconsult.com.br

Capa
DESTAQUE

de

Sempre é uma grande satisfação realizar 
reportagens cobrindo as grandes ações 
da ACIPA (Associação do Comércio e 
Indústria de Pouso Alegre).
Na última oportunidade divulgamos a 
mais nova informação que a instituição 
está montando sua unidade na próspera 
região do Foch em Pouso Alegre.

Na entrevista podemos comprovar o em-
preendedorismo do atual grupo de dire-
tores (na foto grande parte deles), lide-
rado pelo seu atual presidente, Ibrahim 
Kallás, a iniciativa é nobre e atenderá 
uma gama de comerciantes que lá estão 
abrindo suas lojas. Aliás, aquela região é 
ótima para se investir.

Destaque Empresarial



Luiza 
Dias

Estamos vivendo um momen-
to áureo da política local e 
regional. É a apoteose da boa 
política. Descolada de rótulos, 
como diz Guilherme Fiuza “a 
política daqueles que trabalham 
e não daqueles que só parasi-
tam o Estado”. E isto só é possí-
vel porque somos dotados de 
ótimas lideranças, a exemplo 
de Pouso Alegre, onde temos 
o prefeito Rafael Simões, que 
nos últimos anos, extrapolou 
as expectativas do que seria 
uma ótima gestão e com mui-
to êxito, vem compartilhando 
esta prosperidade com lideran-
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do HOSPITAL 
ONCOLÓGICO 

DE POUSO 
ALEGRE é lançada 

com presença 
do Presidente 
do Congresso, 

Senadores, 
Deputados, 

Prefeitos, entre 
outras autoridades 
e personalidades.

ças e prefeitos da região, que 
focam no mesmo propósito. O 
ápice desta união se materiali-
zou dia 19/11/2021, em um im-
portante evento realizado no 
Pátio da Rodoviária de PA, que 
reuniu o Sul de Minas no lança-
mento da pedra fundamental 
do Hospital Oncológico de 
Pouso Alegre. O prestígio foi 
muito, mostrando nossa força 
política, tendo a presença do 
Presidente do Senado Fede-
ral, senador Rodrigo Pache-
co, que em sua fala declarou 
“compromisso pessoal com a 
construção do novo hospital”. 

Além dele, estiveram presen-
tes: o senador Antônio Anas-
tasia, deputado Bilac Pinto, 
deputado Dr. Paulo, deputa-
do Dalmo Ribeiro. Inspirados 
por palavras que parecem não 
mais lhe pertencerem, Rafa-
el proferiu um de seus mais 
eloquentes discursos, ao seu 
estilo olhando “olho no olho” 
para prefeitos e vereadores da 
região presentes, falou que “o 
novo hospital é de todos eles”. 
Em um momento que o emo-
cionou, falou de sua saudosa 
mãe e agradeceu a homena-
gem de o nome dela, Daisa de 

Paula Simões, ser denomina-
ção da nova UPA do Município. 
Também admitiu em fala indi-
reta, a ideia de se desligar da 
Prefeitura de Pouso Alegre no 
ano que vem. Supostamente 
acreditamos, que ele será pré-
candidato no sufrágio eleitoral 
de 2022. Em um momento em 
que importantes lideranças 
políticas se alinham em prol 
de fazer coisas boas, espero 
sinceramente que nossa cida-
de e região acelere ainda mais 
a vocação de definitivamente 
ser a constelação mais fúlgida 
do Brasil.

Ápice do evento, quando foi descerrada a placa da pedra fundamental da construção do Hospital Oncológico de Pouso Alegre, destaque para Professor 
Pitágoras, Bruno Dias, Dep. Dr. Paulo, Sen. Rodrigo Pacheco, Rafael Simões (prefeito de Pouso Alegre), Sec. Silvia Regina, Sen. Anastasia e Dep. Bilac.

Em uma bela homenagem, a UPA localizada ao lado do HCSL recebeu o 
nome da saudosa Daisa de Paula Simões, mãe do Pref. Rafael Simões

Ladeando Dep. Dr. Paulo e Rafael Simões, a competente cúpula da 
FUVS: Igor, Dr. Alexandre, Dr. Elísio e prof. Pithágoras (pres. da FUVS)

Dep. Dr. Paulo e Rafael Simões ladeando Bruno Dias (Pres. da Câmara de 
Vereadores de PA, atuante em aprovações para o novo hospital)

Presença marcante do prefeito com a primeira dama, Ana Maria 
Simões, e uma das filhas do casal, a médica Dra. Isabella Simões

Ver. Elizelto Guido, Ângela (assessora do Dr. Paulo), Jair da 
Agropecuária e o Bruno Dias, Presidente da Câmara de Ver. de PA

Prof. Ms. Claudinei Ferreira Moscardini Chavasco (Pres. Conselho Acipa), 
Marcelo Assist (Direto da Adient e o renomado Dr. Amauri Ludovico

Dr. Alexandre e Rafael apresentam o equipamento de última geração 
doado por verba parlamentar do Deputado Bilac Pinto ao HCSL.



Destaque para o prestígio do Presidente do Congresso, Sen. Rodrigo 
Pacheco, que se comprometeu pessoalmente com o novo Hospital.

A ACIPA marcou presença. Na foto: Silvio dos Reis, Dr. Elias Kallás, 
Ibrahim Kallás (Pres. Acipa), Dr. Omar Furtado e Silvestre Turbino.

Dr. Paulo e Rafael Simões ladeados pelos gestores do Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio, com destaque para Dr. Alexandre Hueb

Rita, o deputado estadual Dr. Paulo, o prestigiado vereador de Pouso 
Alegre, Prof. Dionisio e o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões.

A recepção deste evento que atraiu lideranças da região, os líderes 
da Banda Doctor Xip, Kátia e Leandro, tocaram belas canções.

Rafael e Dr. Paulo prestigiaram os alunos do curso de Enfermagem da 
UNIVÁS, profissionais muito citados nos discursos das autoridades

Marcaram presença Rudson 
Oliveira (proprietário da 

Hospitalar) e Ellen (Asses. de 
Comunicação da empresa)

Amigos de longa data, o 
Prof. Ms. Claudinei Ferreira 
Moscardini Chavasco e o 

Senador Rodrigo Pacheco.

Dois queridos, o atuante  vice-
prefeito de PA. Cel. Dimas e o 

Dr. Eduardo Magalhães, muito 
paparicado no evento.

Esta colunista não poderia 
também deixar de registrar 

uma foto com o querido 
prefeito Rafael Simões!

Dentro da campanha VEM PRA POUSO ALEGRE, o evento contou com 
a exposição de empresas e degustação de produtos do município

Entrevistas 
realizadas por 

Luiza Dias 
para o canal no 

Youtube: TVDias 
News, realizadas 

no evento de 
lançamento da 

pedra fundamental 
do Hospital 

Oncológico. De 
cima para baixo, 
Rafael Simões 

(prefeito de Pouso 
Alegre), senador 

Rodrigo Pacheco 
(presidente do 
Congresso), Dr. 

Paulo (deputado 
estadual de Pouso 

Alegre e região) 
e Bilac Pinto 

(deputado federal 
que representa o 
Sul de Minas em 

Brasília).

www.youtube.
com/TVDiasNews

Acesse, siga o canal, 
acione o sininho e 

aguarde mensagem 
quando as entrevistas 

abaixo forem postadas.

tvDiasNews R



27/11/2021 Edição 450 2ª Quinzena de Novembro/2021Destaque na Educação

Escola da 
Serra se 
destaca 

como uma 
ótima opção 

de escola 
particular

A Escola da Serra 
tem um trabalho consoli-
dado e há 17 anos atua com 
uma proposta pedagógica 
inovadora em Belo Horizon-
te. Em 2021 chegou a Pouso 
Alegre, onde foi constru-
ída com espaços amplos, 
arejados e planejados para 
proporcionar conforto, se-
gurança e muita aprendi-
zagem, visando estimular a 
criatividade, criar contextos 
para interações e facilitar as 
relações! 
Quem trouxe esse projeto 
inovador para o Sul de Mi-
nas foi a pedagoga Maria-
na Boschi. Paulistana, com 
mais de 15 anos de experi-
ência em educação, traba-
lhou na Escola Britânica de 
São Paulo e outras escolas 
com metodologias inova-
doras. 
Motivou-se a empreender 
e inaugurar uma escola 

Empresa, com origem em Belo Horizonte, apresenta 
uma proposta pedagógica inovadora em Pouso Alegre, 

visando estimular a criatividade dos alunos.

Fachada da Escola da 
Serra Pouso Alegre

com práticas construtivistas 
quando percebeu que sua 
filha não teria uma opção 
similar na cidade a partir do 
Ensino Fundamental.  
Segundo ela: “O modelo tra-
dicional de sala de aula com 
carteiras enfileiradas, ensino 
padronizado e apostilado 
não atende às necessidades 
e competências do século 
XXI. Nossa proposta é centra-
da no estudante e nos seus 
desafios reais – presentes e 
futuros – para que cresçam e 
aprendam com autonomia e 
responsabilidade”.
A Escola da Serra Pouso 
Alegre atende crianças da 
Educação Infantil a partir 
de 1 ano e em 2022 irá inau-
gurar as turmas do Ensino 
Fundamental 1. A escola 
oferece turno matutino, ves-
pertino e integral.
A escola fica o lado da CI-
MED na Av. Cel Armando 
Rubens Storino, 2660. What-
sApp: (35) 9 9905-3818.

Mariana Boschi (pedagoga e proprietária da 
unidade da Escola da Serra Pouso Alegre)

Fundos da Escola da 
Serra Pouso Alegre

Recepção da Escola da 
Serra Pouso Alegre

Salas de aula da Escola 
da Serra Pouso Alegre
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Dia 29/11 será o aniversário de Rafael Si-
mões, prefeito de Pouso Alegre, cuja im-
portância como autoridade não se deve 
apenas a este título, mas por ter sido ou-
torgada democraticamente pela maioria 
dos eleitores pouso-alegrenses que, na 
primeira oportunidade “apostaram” em 
uma mudança radical, elegendo um em-
presário de sucesso para administrar a 
prefeitura. Depois, comprovada a excelen-
te gestão que desempenhou, conduziu-o 
para o segundo mandato, com a expressi-
va aprovação de 80% dos votos.
É curioso o exercício de imaginar qual se-
ria o melhor presente de aniversário para 
alguém dotado de atributos tão raros de 
encontrar em um mesmo líder: o pragma-
tismo de saber executar e a exímia capaci-
dade como estrategista, para transitar nos 
sinuosos caminhos da política.
Talvez no seu mais singelo desejo, seria 
gratificante sair às ruas no dia 29/11 e 
receber o agradecimento da população 
humilde e trabalhadora de Pouso Alegre, 
foco do seu trabalho. Seria um impulso 
extra para que ele continue tomando de-
cisões corajosas, focadas no bem coletivo.
Muitos não o conhecem intimamente e 
poucos se perguntam como foi forjada 
uma persolidade tão ímpar. Seria injusto 
apontar apenas um fator que justificasse 
seu jeito de ser, mas ele mesmo confessa 
que os bons conselhos de sua saudosa 
mãe, foram fundamentais para ele dar tan-
ta importância ao conceito real e prático 
da palavra: SOLIDARIEDADE.
Depois foi lapidado pela força das cir-
cunstâncias da sua origem humilde, que o 
forçou a trabalhar até como instalador de 
antenas para viver e pagar seus estudos, 
o que não o impediu de se formar Advo-

gado, exercer a profissão com maestria e 
se tornar muito bem sucedido em vários 
outros negócios.
A força de uma mulher com fortes convic-
ções, como sua esposa Ana Maria Simões, 
e a alegria da interação com seus filhos, 
convívio com amigos leais, sua experiên-
cia no Hospital Regional e dois mandatos 
atuando como prefeito da cidade, tam-
bém contribuíram e muito para formar o 
atual Rafael, que podemos dizer que vive 
em um momento áureo na sua vida. Este 
momento único inclui sua notória influ-
ência com prefeitos da região do Sul de 
Minas, atuando principalmente através 
da presidência na CISAMESP, consórcio 
de prefeituras que focam em ações para a 
melhoria da saúde de seus munícipes.
Para atingir o céu é preciso subir degrau 
por degrau, construir uma grande obra, 
tijolo por tijolo. Ao aventar pela cidade, 
através de importantes lideranças políti-
cas, que Rafael se descompatibilizará da 
prefeitura de Pouso Alegre para ser pré-
candidato a algum cargo nas Eleições de 
2022, particularmente pensamos, que 
para Pouso Alegre alçar voos ainda mais 
altos é necessário ainda mais representa-
tividade, e se isto se consolidar, desejamos 
boa sorte para o prefeito.
Rafael, parabéns pelo seu aniversário e 
nunca deixe de seguir nosso velho conse-
lho, no intervalo de suas batalhas arranje 
um tempo para descansar, afinal, nosso 
corpo, mente e espírito têm limites e pre-
cisamos de você inteiro para muitas bata-
lhas que, inevitavelmente, Pouso Alegre 
terá que enfrentar no futuro.

Texto/Foto: 
Italo Barcellos e Luiza Dias.

RAFAEL 
SIMÕES 

comemora 
aniversário 
dia 29/11, 

com muitas 
conquistas 
para serem 

comemoradas

Fazer o 
Bem Faz 
Bem

Dr. Elias Kallás recebe 
honraria do CRM-MG

O CRM-MG (Conselho Regional de Me-
dicina), através de seu conselheiro, o 
Prof. Dr. Mário Benedito, concedeu ao 
renomado médico, Prof. Dr. Elias Kallás, 
a Comenda Honra a Ética. Uma honraria 
focada em prestigiar médicos que são re-
conhecidos pela excelente conduta ética 
na profissão. Dentre as pessoas que ad-
miro, o Dr. Elias está no andar de cima, 
tenho muitas histórias que provam sua 
bondade, aliás, esta é outra homenagem 
que ele deveria receber! 
Como ele bem falou em vídeo divulgado 
na Internet na cerimônia de entrega do 
Diploma de Honra à Ética (acompanha-
da de um pingente e caneta alusiva a esta 
honraria) realizada na residência do Dr. 
Elias, com uma vídeo-transmissão com 
representante do CRM-MG: “baseei toda 
minha atuação no que está no juramento 
de Hipócrates, ‘primeiramente é não fazer 
mal a ninguém’ e também no meu desejo 
pessoal de fazer o bem... esta homenagem 
é a mais importante que eu recebi até hoje 
e sou eternamente grato ao CRM e aos co-
legas do Sul de Minas”.

Luiza Dias
(Mãe)*

Em cerimônia mista, presencial e virtual, Prof. Dr. Elias Kallás, juntamente com sua família e sua 
querida esposa, Lydia Kallás, recebeu das mãos do Conselheiro do CRM-MG do Sul de Minas, Prof. 

Dr. Mário Benedito, o Diploma de Honra à Ética (acompanhado de pingente e caneta alusiva à 
rara honraria) concedida pelo Conselho Estadual de Medicina sediado em Belo Horizonte-MG. 

Diploma de Honra à Ética entregue para o Prof. 
Dr. Elias Kallás, pelo conselheiro do CRM-MG, 

através do Prof. Dr. Mário Benedito.
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ISO 9001 e ISO 37001. 
SDV Advogados obtém 

certificações internacionais
Stussi de Vasconcellos Advogados entra 
para seleto grupo de escritórios corporativos 
ao obter a Certificação em Gestão da Quali-
dade (ISO 9001) e Antissuborno (ISO 37001). 

As certificações ISO refletem a confiança e a 
credibilidade dos processos e da ética.

Segundo Rodrigo Stussi de Vasconcellos, 
advogado e consultor de empresas em pla-
nejamento tributário, societário, sucessório e 
patrimonial, as vantagens da certificação vão 
muito além do comprometimento com o pa-
drão de qualidade.

“As certificações permitem análises e visão clara 
de riscos e oportunidades, auxiliando na toma-
da de decisões”.

Ao priorizar a qualidade e a segurança na ges-
tão dos processos internos, há um incremento 
significativo na prestação de serviços jurídicos.

“Todo o trabalho valeu a pena. Meus sinceros 
agradecimentos a todos os envolvidos para 
que pudéssemos trazer mais essa conquista aos 
clientes, nossa razão maior”.

O escritório trata a certificação como efetiva 
ao mundo corporativo, onde a exigência do 
cumprimento de requisitos legais e normati-
vos é obrigatória para alguns segmentos.

“O escritório agiu proativamente para se ade-
quar e nivelar às melhores normas implantadas 
internacionalmente para demonstrar o compro-
misso pela Qualidade e Integridade em toda a 
sua prestação de serviços e no relacionamento 
com todas as partes interessadas, temáticas e 
práticas atuais tão prezadas no relacionamento 
empresarial”, analisa o advogado.

Texto e fotos: Alessandro Manfredini - Artesa-
nia Comunicação Jurídica.
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