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VOZ DE
QUEM SABE
A melhor maneira de conhecer sobre
uma empresa, é saber o que falam
dela. Aqui estão alguns depoimentos
de pessoas que fizeram parte desta
caminhada e contribuíram para
que este sucesso acontece.

“Cumprimento
ao MDTG Advogados
Associados pelos 20
anos de história,
dedicação, trabalho
e empreendedorismo.
É uma empresa
de Sucesso, pois
atua com ética e
qualidade na busca
de soluções jurídicas,
contemplando
sabedoria e legalidade.
Desejo que continuem
evoluindo, por
muitos e muitos anos.
Parabéns aos sócios e
funcionários. Abraço.”

Sônia Regina
Hess de Souza,

“Desde que conheci Paulo Iász de Morais e essa
competente empresa ganhei dois grandes amigos:
Paulo para tomar vinho e jogar conversa fora
e, a MDTG Advogados Associados para cuidar
da minha vida profissional com total segurança.”

Gustavo Rosa, Artista Plástico – pintor,
desenhista e gravador – Estúdio Gustavo Rosa

“ Em meados de 1996, logo que abri o meu escritório
(1995) após 12 anos como advogado interno de
empresas, recebi a ligação de um advogado de São
Paulo, que lia os relatórios feitos por mim para
um cliente trabalhista (empresa de estacionamento
em shopping) a quem ele também atendia.
Disse que gostava da forma como eu cuidava dos
processos e que tinha um cliente para me indicar, um
caso também trabalhista muito complexo e de altíssimo
valor, em fase avançada de execução.
A partir desse cliente (de Guarulhos), que se tornou
comum por muitos anos, estreitamos relação
profissional a ponto de nos tornarmos parceiros e
correspondentes, sem contar a amizade perene por já
quase 20 anos. Nesse período, além de vários clientes
“trocados”, ambos casamos (de novo), tivemos filhos e
nem isso afastou nossa parceria profissional e amizade.
Com o Paulo aprendi, de cara, a enxergar o lado
comercial da profissão, quase um estranho para
mim aos 37 anos e formado já há 13 anos. Com ele
desenvolvi habilidades que não sabia que possuía no
trato com os clientes e futuros clientes.”

“O que posso dizer?... Há uma frase de Ortega y Gasset
que diz o seguinte: ‘eu sou eu e as minhas circunstâncias’. Sendo assim,
ter integrado a equipe de advogados liderada pelo Dr. Paulo José Iász
de Morais, durante os primeiros cinco anos de minha carreira
(1995-2000), propiciou-me as melhores circunstâncias
para o enriquecimento de minha vivência profissional. Tenho um
carinho muito especial por este escritório cuja constante ascensão
é também motivo de orgulho para mim. Parabéns a todos
da MDTG Advogados Associados! Grande abraço.”

Alexandra Pericão Nogueira Pinto, Advogada

Armando Miceli, Advogado,
Armando Miceli Advogados – Rio de Janeiro (RJ)
“Congratulo-me com o escritório
MDTG Advogados Associados,
pelos 20 anos comemorados
e festejados com justiça,
posto que são duas
décadas de serviços
à advocacia e à
cidadania. Destaco
a figura do sócio Dr.
Paulo Iász de Morais, que
trouxe seu talento ao nosso
Conselho Secional da OABSP, felicitando-o. Parabéns!”

Presidente –
Dudalina S/A

“Nossa parceria data de longos anos, sempre pautada pela seriedade
e ética, e que, com o passar do tempo, transformou-se em amizade,
da qual muito me orgulho. Quero aproveitar a oportunidade para
parabenizar a todos os que fazem parte do escritório, Advogados e
Funcionários, e desejar que continuem com o espírito de luta que
sempre os caracterizou. Espero continuar ter a honra de ser parceiro
desse magnífico escritório, prestando meus serviços aqui em Brasília,
Capital da República. Meus cordiais cumprimentos a todos.”

Chauki El Haouli, Advogado, Brasília - OAB/DF 13.865.

Luiz Flávio Borges D’Urso
Ex-Presidente da OAB-SP, Conselheiro Federal e
Diretor de Relações Institucionais da OAB-SP

"Nossas paixões sempre se justificam.
É por isso que há pessoas como
vocês do MDTG Advogados Associados
que creem com paixão. Parabéns
a toda a equipe!!!"

Marcelo Sampaio Soares
Conselheiro da OAB e Diretor
Administrativo da OABPrev

“Não sei se sou a única, mas quando preciso
dos serviços de um escritório de advogados,
fico sempre inquieta por se tratar de uma área
cheia de leis (que às vezes se contradizem) com
meandros de interpretação, além de ser um
campo totalmente desconhecido para mim.
Quando precisei do escritório MDTG Advogados
Associados tive uma relação não só profissional,
mas também me senti amparada por amigos;
o que fez toda a diferença para mim.”

Sônia Menna Barreto, Artista Plástica

“A vida nos proporciona surpresas; pude conhecer o Paulo Iász de
Morais no Grupo Líderes Empresariais (LIDE). O nosso convívio
tem sido importante pelas oportunidades que se ofereceram. Mais
do que isso, pela amizade que ganhamos. Certamente nos próximos
anos, nosso relacionamento se estreitará e será mais forte. Pessoas
como você fazem a diferença Parabéns pelos 20 anos de trabalho.
Poucas são as empresas tão duradouras. Abraços!”

“Quero parabenizar aos profissionais que compõem o
escritório MDTG Advogados Associados pelos 20 anos
de história, essencialmente a atenção, a ética e o carinho
com que conduzem este delicado trabalho.
Minha experiência com este escritório foi de cunho
social e recebi, no caso, do Dr. Paulo Iász de Morais,
completa assistência, disponibilizando tempo e grande
esforço para resolver da melhor maneira possível o
serviço solicitado. Agradeço de coração a todos e desejo
um futuro de muito sucesso e grandes realizações,
fazendo bem todo bem que deve ser feito.”

Osmar Zogbi

Elba Ramalho

Vice-presidente do Instituto Ayrton Senna e
sócio-proprietário do Shopping Cidade Jardim

Cantora
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“Trabalhar no MDTG Advogados Associados (na época, Morais Advogados
Associados) nos anos de 2007 e 2008 foi uma experiência muito valiosa. Composto por
equipe de profissionais sérios e dedicados, o escritório possibilitou-me oportunidade
no ramo do Direito Tributário, onde pude advogar nas searas consultiva e contenciosa.
Outro diferencial que encontrei foi a liberdade para atuar em outras áreas
(sobretudo na cível e na societária) e a confiança depositada em meu trabalho. O
escritório também proporcionou a mim, e a outros colegas, capacitação, fundamental
para atuar em um mercado competitivo como o jurídico. O mais impressionante,
no entanto, foi o grau de comprometimento e de dedicação com os clientes, sejam
eles empresas ou pessoas físicas. Gostaria de registrar meus agradecimentos aos Drs.
Paulo Iász de Morais, Fábio Morais, Celina Toshiyki, Domenico Donnangelo e Alex
Gonçalves, bem como à equipe de colaboradores, que muito contribuíram para uma
gratificante e enriquecedora passagem pelo escritório.”

Gerson Gimenes Cruz, Diplomata

“ Difícil escrever, mas tenho um carinho muito grande pelo Paulo Iász
de Morais, e agora, por toda a equipe do MDTG Advogados Associados,
o que facilitou a idealização do projeto do novo escritório. Obrigado por poder
dividir dessa etapa do escritório e fazer parte da trajetória. A arte de projetar
se completa quando temos sonhos e a nova sede do MDTG reflete os anseios
de uma equipe que nos permitiu, não apenas explorar o design e a
funcionalidade da arquitetura, mas participar da criação de uma nova empresa
com ideologias tão contundentes quanto antes!”

Maurício Karan
Arquiteto e Urbanista – MK Arquitetura

"Desde 1993, o MDTG Advogados Associados
consolidou-se pelos serviços jurídicos de alta
qualidade, pela ética e atenção que oferece aos
clientes. Parabenizo Paulo Iász de Morais e equipe
pelos 20 anos de muito trabalho e sucesso".
João Doria Jr,
Presidente do LIDE - Grupo de Líderes
Empresariais; Apresentador e Empresário

“Ninguém chega aos 20 anos de atividades sem competência. Isso é uma
lógica. Mas, meu depoimento tem que ser pessoal e intransferível. O
profissionalismo com que meu amigo Paulo Morais, ao lado de seus sócios,
Domenico Donnangelo Filho, Celina Toshiyuki, Alex Araújo Gonçalves
e Paulo Iász de Morais, rege o seu negócio, é irrepreensível. Sempre que
necessitei, o MDTG Advogados Associados conduziu as dúvidas de minha
empresa pelo caminho mais assertivo à luz das ciências jurídicas. Grato por
isso e que vocês continuem nesta trilha para sempre.

Amaury Jr.
Apresentador, Jornalista e Empresário

“O Paulo Iász de Morais entrou na minha vida
para somar como, aliás, ele faz na vida de todos
que o cercam. Ele viu que eu fazia vários trabalhos
sociais, mas usava recursos próprios, para beneficiar
instituições. Como um excelente advogado que
é, absolutamente apaixonado pela profissão, me
chamou para formalizar uma entidade, que cuida
de prevenção do câncer de mama, além de mulheres
em tratamento. Pronto! Nasceu pelas nossas mãos
e de mais alguns amigos o Instituto Arte de Viver
Bem, que acaba de inaugurar a Casa da Mulher. O
escritório MDTG Advogados Associados abraçou
a nossa causa, tanto que nos ajuda a publicar as
cartilhas sobre os direitos que as mulheres com câncer
de mama possuem, mas desconhecem. Os advogados
são extremamente competentes, que levantam dados,
revisam as informações contidas na cartilha antes
de cada lançamento. Enfim, tudo o que é muito
complexo de saber, eles colocam em uma linguagem
simples, didática, que todos nós podemos entender.
Eu acredito muito no tratamento humanizado de
qualquer profissão, seja de médico, dentista, advogado,
faxineiro... Os advogados do escritório MDTG
Advogados Associados atuam em defesa dos seus
clientes de uma forma muito humana, que não nos
sentimos um número lá dentro. Parabéns
a todos vocês, que sabem exercer com primazia
a profissão de advogado. Que venham mais 20 anos
de muito sucesso!”

Valéria Baraccat Gyy
Jornalista, Presidente e Fundadora
do Instituto Arte de Viver Bem

“Os primeiros 20 anos do escritório MDTG Advogados
Associados merecem ser comemorados em grande estilo!
Assessorados por atenciosos colaboradores, o trabalho realizado
pelos doutores Paulo Iász de Morais, Fabio Morais, Domenico
Donnangelo Filho, Celina Toshiyuki e Alex Araújo Gonçalves,
que tive o prazer e a honra de acompanhar, é marcado pelo
comprometimento com o cliente. A qualidade dos serviços
prestados, o empenho e cuidado de seus titulares no atendimento
personalizado fazem desse escritório referência no campo
jurídico. Por sua atuação em tantas causas e processos bem
sucedidos, competência e dedicação profissional, estou certo que
novas conquistas virão nessa trajetória de sucessos, cumprindo
papel essencial no campo da advocacia de nosso país.
Um abraço carinhoso aos caros amigos.”

José Roberto H. Maluf
Presidente da Spring Editora-Produtora Ltda./
Spring Publicações Ltda.

“O trabalho desenvolvido
pelo escritório MDTG
Advogados Associados
para o Instituto Passe de
Mágica foi uma cesta de
três pontos. Tivemos a
honra de trabalhar com
uma equipe competente,
eficiente e séria.”

Paula Gonçalves
“Ao longo dos 20 anos desta jornada, o escritório MDTG Advogados Associados,
de especialmente a Dr. Paulo Iász de Morais, sempre se destacou pela postura
profissional, ética e correta em defesa de seus representados; tendo conduta
leal, profissional e transparente nas atuações e causas em que participou.”

Dr. Roberto Livianu, Promotor de Justiça

Ex-jogadora de basquete –
Campeã Olímpica
Diretora Executiva e
idealizadora do Instituto
Passe de Mágica

“Desde 1996 sou cliente do escritório jurídico; sempre
obtive, no meu entendimento, a melhor e mais eficiente
assistência jurídica. Ações civis e criminais que tive
de responder, em função de minhas atividades em
diversos Estados, não prosperaram devido a proteção
de advogados altamente qualificados, dotados de muita
ética e saber jurídico. Minha gratidão ao escritório
MDTG Advogados Associados.”

George Samuel Sanguinetti Fellows
Professor das Faculdades de Medicina e
Direito da Universidade Federal AL. Especialista
em Medicina Legal. Médico-legista.

“Primeiramente, gostaríamos de parabenizá-los pelas duas
décadas de atividade exercida com sucesso por esse grupo de
advogados empreendedores, ressaltando que as tratativas com
o referido escritório foram sempre permeadas de gentileza e
profissionalismo. Destacamos, especialmente as figuras dos Drs. Paulo
Iász de Morais e Alex Gonçalves, a quem nos reportamos com mais
frequência, sendo que apenas o primeiro tivemos a oportunidade
de conhecer pessoalmente e, foi uma grata surpresa, na hora
demonstrada, a sua jovialidade. Não podemos esquecer, também, o
sucesso da revista que o Dr. Paulo Iász de Morais comanda, com
seriedade e foco, trazendo sempre à baila assuntos palpitantes e
entrevistas de alto nível com pessoas que realmente fazem a
diferença. Aproveitamos do ensejo para demonstrar o apreço e
admiração a todos os profissionais que compõem o escritório MDTG
Advogados Associados.”

Sandra Marta C. Nogueira,
Advogada, Escritório Nogueira Advogados – Salvador (Ba)

