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Foco no
Direito
Empresarial

A importância do
Planejamento Tributário
Planejamento tributário é uma ferramenta de gestão que busca a melhor forma de
gerir os tributos e seus reflexos na organização empresarial. Em outras palavras, o
planejamento tributário ajuda a empresa
a economizar, reduzindo licitamente a
carga de impostos, taxas e contribuições.
Durante o estudo é analisado o melhor
enquadramento para recolhimento dos
tributos (simples nacional, lucro presumido ou lucro real), analisa-se também o
melhor regime para reconhecimento dos
gastos e das receitas (regime de caixa ou
competência), verifica-se a possibilidade
de incentivos fiscais e regimes especiais
de acordo com a atividade da empresa ou
dos produtos comercializados, estuda-se
a possibilidade de ingresso de ações judiciais, embasadas em teses tributárias,
para diminuição da base de cálculo de
tributos ou até mesmo da declaração de
inconstitucionalidade de taxas e contribuições, além de pedido de restituição
dos tributos pagos a mais nos últimos
cinco anos.
Além disso, ao aplicar o planejamento
tributário, a empresa reunirá todas as informações necessárias sobre suas obrigações fiscais, e dessa forma, conhecendo
e planejando melhor a tributação, é possível reduzir as possibilidades de autuações, multas e passivos tributários. Não
existe, portanto, uma fórmula mágica ou
um software de computador preparado
para, sozinho, identificar todas as possibilidades de economia tributária de uma
empresa. Tal estudo é pormenorizado, e o
resultado dependerá da análise concreta
e individualizada das características de
cada empresa.
Os empreendedores devem, então, buscar um adequado assessoramento jurídico que lhes permita realizar um planejamento tributário minucioso, visando à
economia de tributos de forma lícita e,
consequentemente, a maximização dos
lucros e resultados da atividade.
Paulo Camargo Neto - OAB/MG 76.102 Advogado Tributarista

Luiza Dias
(Mãe)*

A rede de clínicas especializada
em implantes, Número Um do
Brasil, a Oral Sin, comemora
dois anos em Pouso Alegre e
foi destaque da reportagem de
capa do Jornal Dias News da
edição de número 444.
A Oral Sin possui mais de
350 clínicas no país e em Pouso
Alegre sua estrutura é um
modelo, com destaque para
sua equipe de profissionais,
a exemplo do simpático
e competente gestor e
responsável técnico,
Dr. Tiago Facchinetti,
que nos apresentou toda a
clínica, em virtude da produção
das fotos que foram necessárias
para a produção da matéria.

Fazer o
Bem Faz
Bem

Obrigada pelo carinho

A Oral Sin é, sem dúvida,
uma relevante alternativa
de qualidade em clínica
especializada em implantes
em Pouso Alegre e região,
que merece ser referenciada!

Na edição passada, minha filha colocou
uma foto minha, com ela na página sociais do Dias News, por causa dos meus
85 anos. Isto resultou em muitos telefonemas e mensagens para mim, com
amigos me parabenizando pelo meu
aniversário, que comemorei dia 6/9.
Agradeço muito pelo carinho!

Participe você também do
Pit Stop da Esperança
Em comemoração ao Dia da Árvore, no
próximo dia 21 de setembro, a Fazenda
da Esperança N. Sra. de Guadalupe de
Pouso Alegre irá distribuir gratuitamente mudas de árvores, que são produzidas pelos acolhidos na própria Fazenda,
como parte de suas atividades laborais.
A distribuição será feita por voluntários, das 9h às 17h, em quatro pontos
estratégicos, localizados nos seguintes
pontos:
- em frente à Catedral Metropolitana,
- em frente ao Marques Plaza Hotel,
- na saída para Borda da Mata em frente
à sede da Polícia Militar e
- na saída para São Paulo, na entrada do
bairro Jatobá.
A ação conta com apoio de diversas empresas da cidade que apoiam o trabalho
realizado pela Fazenda da Esperança,
que é uma comunidade terapêutica
que atua no processo de recuperação
de pessoas que buscam a libertação de
vícios, principalmente do álcool e droga.
Você também pode apoiar a Fazenda da
Esperança. Entre em contato pelos telefones: (35) 99151-1967 e 99138-7599
ou envie um e-mail: pousoalegre.m@
fazenda.org.br
Se preferir vá até a Fazenda, que fica na
Estrada da Esperança Km 4, s/n – Bairro:
do Cervo, Pouso Alegre/MG.

* Maria Luiza Dias da Silva é pessoa do bem,
sua vida é exemplo de honestidade, dedicação ao
trabalho e fraternidade às pessoas e aos animais.
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Para todas famílias,
de todo coração e
7 dias por semana.

Nathália Monroe Arrelaro
e seus pais, Carlos Arrelaro
e Vanda Monroe Arrelaro

Com muito mais
espaço e conforto.
Carlos, Nathália e
Vanda em área
extra e privativa
do restaurante.

Quando um sonho acontece
dentro da gente, ele instiga de
um jeito gostoso... tipo quando
temos vontade ou saudade de
comer aquela massa da Nonna...
feita com um misto de carinho
e perfeição. E com esse impulso
delicioso nasceu o NOVO PIER,
uma CASA LEGITIMAMENTE
ITALIANA no coração de Pouso Alegre. Mas, para que este
sonho se tornasse hoje a forte
– e italianíssima – realidade que
é, o casal ARRELARO, Carlos e
Vanda, planejaram cada passo...
inclusive fora do Brasil, quando
foram aperfeiçoar a veia gastronômica na cidade de Veneto,

Itália, berço da Famiglia Arrelaro.
O novo ponto escolhido para
o, literalmente, negócio de família, foi um verdadeiro gol de
placa do casal: um ambiente
que emana alegria e bom gosto,
repleto de madeiras, como uma
legítima CANTINA ITALIANA
tem que ser, forjada em tons
românticos e acolhedores, que
completam uma verdadeira experiência visual e gastronômica.
E é dela que falaremos agora: a
autêntica gastronomia italiana
do PIER PIZZA & CANTINA FAMIGLIA ARRELARO. O menu é
assinado pela CHEF LAÍS CAR-

A família
Arrelaro criou
um restaurante
conceito para
a região, uma
moderna e
requintada
pizzaria
e cantina
italiana. Era o
que faltava em
Pouso Alegre!

ROZZA, que se especializou na
França e transmite o seu amor
pela cozinha em cada opção de
uma carta completa, requintada
e ao mesmo tempo acessível a
todos os paladares. As pizzas,
carro chefe da casa, são feitas
com massas de fermentação natural que levam até 3 dias para
ficarem prontas. Este processo
garante um sabor único e orgânico que é percebido a cada
mordida, a ponto das bordas
se transformarem em um universo de sabores e sensações.
O NOVO PIER também oferece,
com excelência, massas artesanais, carnes, risotos e outras

opções da culinária italiana para
você se surpreender a cada pedido. As sobremesas encantam
igualmente, com o Tiramisu e a
Panna Cotta sendo verdadeiros
campeões de audiência. Para
quem gosta de saborear na intimidade do lar, a casa também
oferece um delivery ágil e cuidadoso, 100% FREE em um raio
de 3km do restaurante. E para a
galera do Happy Hour, a TURMA DO COLARINHO é simplesmente perfeita para estes dias
de calor, com chopp em dobro
até às 20h.
Per tutte le famiglie, con tutto il
cuore... 7 dias por semana.
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O setor de bebidas foi todo reformulado, com
novos drinks, vinhos e o famoso chope artesanal

Av. Argentino de Paula 291 - Bairro Altaville.
Pouso Alegre-MG - Delivery: 3421-1891.
www.pierpizzaria.grandchef.com.br
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Uma das novidades é que eles adquiriram o famoso FORNO SANTO, um
forno flex, à lenha e/ou à gás, que potencializa a qualidade das pizzas.

(35) 3025-1366

PierPizzaeCantina

Reportagem de Capa

Parte dos tradicionais
objetos de decoração do Pier
foram preservados, como o
famoso Baú do “Pirata”

PierPizzaeCantina

#Vacine-se
eContinueCom
osCuidados
dePrevenção

Luiza
Dias
Curta nossa página no
Facebook.com/Diasnews

Guenta Brasil!
“A grandeza de um homem é medida
pela quantidade de verdade que ele
pode tolerar”. Nietzsche.
“Os filhos das trevas são mais astutos e
mais espertos que os filhos da luz”.
Lucas, 16 verso 8
Quando perguntamos a opinião de um
diretor de uma faculdade na região, em
relação à fala em “off” do ministro Barroso: “Eleição não se ganha, se toma”.
Ele falou: “ele cuspiu na cara da sociedade brasileira!”.

Brindes dia 26/9 para
Sérgio Oliveira, chefe
da Receita Federal de
Pouso Alegre.
Sérgio, juntamente
com o trabalho
dedicado de outros
servidores da Receita,
empenham um
esforço de melhoria
contínua, desde que
o jovem, competente
e carismático atual
delegado da Receita
Federal, Michel Lopes
Teodoro, assumiu
a região. Dentre as
ações que merecem
destaque, podemos
citar o empenho de
desburocratizar o
máximo possível a
instituição na região,
oferecendo praticidade
ao contribuinte. Além
disso, a Receita Federal
é muito próxima
da sociedade, com
suas campanhas em
parceria com a
Instituto Federal,
prefeituras, entre
outras instituições da
região.

Foi noticiado oficialmente: “Coronavac da 10 vezes menos anticorpos que a
PFIZER. Pesquisa foi publicada na revista
científica THE LANCET e envolveu profissionais de saúde de Hong Kong”. Chegue
à sua própria conclusão.

*** Informe-se dos detalhes da promoção em uma das lojas da Diniz.

O Italo, meu esposo, leu o Pensadores
da Liberdade, do Rodrigo Constantino, entre outros livros do autor, comprados no site www.livrariadoconsta.
com.br. Muito curioso saber que as
ideias desses pensadores não foram
difundidas no Brasil, mesmo sendo a
base do pensamento liberal/democrático ocidental. Professores militantes marxistas nos fizeram este desfavor,
de censurar pensadores que não fossem de esquerda. Mas, há tempo de se
libertar! Leia este livro e compartilhe!

Em um happy hour no novo Pier Pizza & Cantina: Lorenzzo Santa Rosa,
Vinícius Chagas, Manuela Claro, Paula Claro e Fabiana Lima.

O querido casal Marcelo Rutter Salles e Sueli Alves Rutter Salles
com o pequeno netinho, Arthur, filho de Elisa e Lucas (filho de Sueli
e Marcelo), que acabou de chegar na família trazendo muitas alegrias.

Gostaria de
parabenizar,
merecidamente,
Carlos (diretor da
ASCOM da Prefeitura
de Pouso Alegre)
e do Rogério
(diretor da Visualize
Comunicação), pelo
excelente trabalho de
comunicação realizado
para o lançamento do
Hospital Oncológico
de Pouso Alegre.
Um sonho que está
sendo realizado!

*** Merece Aplausos as manifestações pacíficas e ordeiras realizadas pelo setor consciente da sociedade brasileira, que no 7 de setembro, Dia da
Independência do Brasil, levou uma legião a clamar por Liberdade de Expressão e fim da intervenção do judiciário em outros poderes. Infelizmente a velha imprensa, políticos anti-Brasil, etc, desqualificaram as “bandeiras” empunhadas por brasileiros que se manifestaram e mais, também
aqueles que não puderam ir, que são milhões, mas apoiam a iniciativa do movimento. Mas, o povo brasileiro sai fortalecido desta!

LEGENDAS
1 - Brindes dia 27/9 para Omar,
diretor do Alvorada, que na
foto está ao lado de Cintia, sua
bela esposa.
2 - Dia 18/9 é aniversário de um
dos mais combativos e carismáticos vereadores de Pouso
Alegre, Dr. Arlindo Motta Paes.

2

1

3 - Espontaneamente quero
destacar a satisfação de ter conhecido o Dr. Tiago Facchinetti
(diretor técnico da Oral Sin) e a
competente Angelica Franco
(gerente financeira/administrativa da Oral Sin de Pouso
Alegre). Fiquei encantada com
as instalações e grande equipe
da Número Um em Implantes
no Brasil.
4 - Dia 19/9 é aniversário de Wilson de Godoy, um dos diretores
da TOTVS Serra do Mar.
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5 - Muitos brindes, dia 20/9,
para o querido Sérgio Lemos
da Lemos Construtora. Uma
das referências de maior credibilidade da construção civil em
Pouso Alegre. Fiquei sabendo
que logo ele vai lançar um novo
empreendimento e parece que
é em uma área diferente da
saúde. Aguardem!
6 - O famoso e carismático
médico psiquiatra, Dr. Munir
Jacob, aniversaria dia 25/9.
7 - Brindes dia 18/9, para a querida Taíse Rodrigues que na
foto está ao lado de seu esposo,
o Adriano da Visual Áudio.

6
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*** Merece Muitos Aplausos o prefeito Rafael Simões, com a atual notícia sobre a construção de um hospital oncológico em Pouso Alegre (leia
nesta edição). Sou testemunha ocular deste seu sonho, desde a época que era Presidente da FUVS. Sinceramente, nunca em 25 anos no jornalismo, testemunhei um político tão visionário e empreendedor. Não há argumentos contra tantos fatos e obras e esta ação extrapola Pouso Alegre,
beneficia toda uma região. Não seria uma boa hora para pré lançá-lo como Deputado Federal?

8 - A bela Ana Paula e Nei do
Porteira Grill. Brindes para ela,
que aniversaria dia 16/9.
9 - Destaque para o casal Roberto Rosa e a professora Juliana.
Brindes para ela, muito querida,
que aniversaria dia 22/9.
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Dra. Marcela Ferreira e Lucio Oliveira apreciam
a bela apresentação de saxofonista contratado

Aniversário da
Dra. Marcela Ferreira
Lucio Oliveira, Dra. Marcela Ferreira e o casal de amigos Neide
Loureiros e Gera Borges (proprietários das Óticas Diniz na Região).

Lúcio, Marcela e um casal de amigos

Dra. Marcela e a equipe da Clínica da Mulher

Gera e Neide das Óticas Diniz

Dra. Marcela e Luiza Dias

Dra. Marcela entre amigos

Mais do que uma grande profissional, como médica ginecologista renomada, Dra. Marcela Ferreira é um grande ser humano
e mulher de destaque em nossa
sociedade pouso-alegrense.
De forma muito discreta passou
seu aniversário, comemorado no
último dia 31/9, na companhia
de amigos e seu esposo, o
empresário Lucio Oliveira, que
além de proprietário de uma
rede de restaurantes, também
é gestor da Clínica da Mulher,
onde Dra. Marcela é responsável
técnica.
A Clínica da Mulher foi destaque em uma das capas de agosto/2021 do Jornal Dias News,
e está localizada no Bloco 2, no
novo e moderno centro médico
de Pouso Alegre, o Medical
Center (localizado em frente ao
antigo CEASA de Pouso Alegre).
Desejamos muita saúde, paz e
prosperidade para Marcela e
que ela, juntamente com o querido Lucio, possam realizar todos
seus objetivos de vida.
Texto e Fotos: Luiza Dias Colunista
Social e Diretora do Dias News

Dra. Marcela e amiga

Obs.: para a produção das fotos e tão somente neste momento, foi sugerido, de forma isolada, a retirada temporária das máscaras dos fotografados.

Aniversário Especial
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Destaque Empresarial

35 anos do Méthodos
Laboratório
Integridade. Esta palavra permeia toda trajetória percorrida pelo Méthodos Laboratório desde sua fundação, em 1986.
Sempre atentos às adversidades, chegamos aos 35 anos sem nunca nos desviarmos de nossos princípios e valores, fazendo dessa uma jornada repleta de respeito
e comprometimento com nossos clientes e
parceiros.
Desde a fundação da empresa nos comprometemos a transpor barreiras e prestar
os melhores serviços, não medindo esforços na busca da melhoria contínua, na humanização do atendimento e na satisfação
dos clientes, investindo constantemente
em recursos humanos e tecnologia, acompanhando o progresso científico e tecnológico do segmento no Brasil e fazendo do
Méthodos um dos mais bem conceituados
centros de medicina laboratorial de Minas
Gerais.

De nossa primeira unidade em Pouso Alegre, às atuais 26 unidades de atendimento
distribuídas em 15 municípios da região,
conquistamos, pela altíssima qualidade
de nossos exames e excelência no atendimento, a confiança da maior parte de uma
população de mais de 1,4 milhão de habitantes. Nossa Unidade Operacional, em
constante evolução, possui equipamentos
modernos e de última geração, entregando laudos confiáveis e em tempo recorde
ao paciente, com a maioria dos resultados
sendo entregues no mesmo dia.
Hoje mais de 300 colaboradores garantem
o sucesso de toda operação. Diariamente,
nosso Corpo Clínico acompanha a rotina
de todos os exames realizados, através da
análise minuciosa dos resultados. Desta
forma asseguramos a qualidade de todos
os nossos processos, priorizando sempre
a segurança do paciente! Do pré-atendi-

mento ao laudo, todo rigor técnico necessário é aplicado. Somos o único laboratório
na região Certificado pelo Programa de
Acreditação da Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica, Certificado ISO 9001,
Acreditado Pleno pela Organização Nacional de Acreditação e Certificado Great Place to Work, reconhecimentos dos
quais temos muito orgulho, pois validam
os investimentos em controles rígidos de
qualidade e todo esforço empreendido na
oferta de um ótimo ambiente de trabalho,
com consequente entrega de laudos confiáveis.
Promovemos a valorização das mulheres
(mais de 92% do nosso quadro), inovamos
na implementação do cartão de descontos único e exclusivo para quem não tem
acesso a planos de saúde, oferecemos Assessoria Científica gratuita para médicos
e pacientes, bolsas de estudo para nossos

funcionários e muito mais, além de atuarmos diariamente e com muito amor em
nossos projetos de responsabilidade social,
beneficiando toda a comunidade em que
estamos inseridos.
Inúmeras são as conquistas e vitórias ao
longo de toda a jornada vivenciada por
nós e por todos os nossos funcionários,
igualmente responsáveis e promotores da
relevância e credibilidade do Méthodos
Laboratório.
Nos orgulhamos em afirmar que são 35
Anos de muitas alegrias para uma gente
que luta, faz e acredita; que recebe você
sempre com carinho e respeito; e que faz
por você sem se desviar dos princípios e
valores que norteiam nosso cotidiano.
Sempre manteremos nosso jeito de ser!
Méthodos Laboratório
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Foto histórica.
Rafael Simões,
prefeito de Pouso
Alegre, assina
doação.

Foto: Italo Barcellos

Momento Histórico

A realização de um sonho!
Prefeitura de Pouso Alegre, através do Prefeito Rafael Simões, doa área ao lado do Hospital Samuel Libânio
e repassa recursos para construção de novo Hospital do Câncer de Pouso Alegre que atenderá toda a região!

Nesta sexta-feira, 10 de setembro, o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões,
assinou as leis que autorizam doação de
uma área e o repasse de recursos para a
construção do novo Hospital do Câncer
do município.
Antes da assinatura, foi realizado o seminário “A Saúde do Sul de Minas”, evento organizado pela Prefeitura de Pouso Alegre,
Câmara Municipal de Pouso Alegre e
Fundação de Ensino Superior do Vale do
Sapucaí, FUVS, com o objetivo de apresentar a todos a importância e relevância
do Hospital das Clínicas Samuel Libânio,
que completa neste ano o seu primeiro
centenário.
Com a assinatura do documento, fica autorizada a doação de um terreno de 2,8 mil

m² em frente à UPA para a construção do
Hospital do Câncer, que terá 5 pavimentos
e mais de 11 mil m² para atender a pacientes de 53 municípios. Além disso, fica autorizado o repasse de R$ 13,7 milhões para a
execução da obra.
“Dia histórico não só para Pouso Alegre, mas
com toda certeza pra todo o Sul de Minas. O
município de Pouso Alegre formaliza hoje a
doação de uma área de 2,8 mil m² ao lado
do hospital, na frente da UPA, para a construção do Hospital Oncológico Samuel Libânio. Além da doação do terreno, o município
aporta dinheiro próprio, recurso arrecadado
nessa cidade de R$ 13,7 milhões para o inicio
da obra. Isso vai ao encontro do anseio da
população que quer assistência. Não é oncológico apenas para adultos, é para todos,

inclusive infantil. Então a gente fica muito
satisfeito de poder participar desse momento histórico para a saúde de nossa grande
Pouso Alegre e de toda a região”, destacou o
prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões.
Para o diretor do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, Dr. Alexandre Hueb, essa
nova unidade hospitalar vem suprir uma
carência importante em um momento
delicado da saúde. “É um momento fundamental a criação desse novo complexo
do Hospital Oncológico de Pouso Alegre, do
hospital Oncológico Samuel Libânio, porque
nós já trabalhávamos há algum tempo com
uma saturação na ocupação. Então essa dádiva que estamos recebendo vem num momento muito propício”, disse.
Construído para atender pacientes de

mais de 50 cidades, o Hospital Oncológico
de Pouso Alegre é apontado como um diferencial para a saúde sul-mineira. “Hoje é
um dia muito importante, de grande prazer
pra todos nós. Comemorando o centenário
do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e
junto a isso a Prefeitura de Pouso Alegre,
através do prefeito Rafael Simões, está fazendo um aporte ao hospital para que sejam
ampliados ainda mais os trabalhos. Isso vai
trazer mais conforto, melhorias e mais saúde para toda a população do nosso Sul de
Minas”, ressaltou o Deputado Estadual, Dr.
Paulo Valdir.
Fotos do Evento/Capa: Dias News
Texto e fotos do Projeto:
ASCOM da Prefeitura de Pouso Alegre.
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Destaque para o Prof. Pythágoras (presidente da FUVS), Cel. Dimas (vice-prefeito
de Pouso Alegre) e Dr. Elísio Meirelles de Miranda (vice-presidente da FUVS).

Foto montagem de Rafael Simões e Dr. Paulo (deputado Estadual). Dr. Paulo esteve presente no
evento e foi elogiado pelo prefeito em função das relevantes verbas destinadas ao Hospital.

Se você ainda não curtiu, curta nossa página no Facebook.com/DiasNews para receber a
notificação, quando forem postados as entrevistas exclusivas com as autoridades acima.

A Câmara de Vereadores, através do presidente Bruno Dias, homenageou a FUVS com uma Insígnia
Tiradentes, através da presença de membros do conselho e o seu presidente Prof. Pythágoras.

Você que não conhece nosso canal de entrevistas em vídeo, inscreva-se
no Youtube.com/TVDias News e aguarde notificação de novas postagens!

Dentro dos protocolos da Pandemia, o evento de anúncio da construção do Hospital Oncológico
contou com o prestígio de políticos e autoridades de Pouso Alegre e região do Sul de Minas

Painel Informativo
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