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Prefeitura terá gasto anual de R$ 4,5
milhões com a Câmara Municipal

A Prefeitura de São Lourenço desde o mês de janeiro vem tendo um gasto mensal de R$ 375 mil com a Câmara Municipal, o que representará um gasto de R$ 4,5 milhões no final do ano.
Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, este repasse corresponde a 7% sobre a receita tributária e outras receitas da Prefeitura. “É o valor máximo permitido. Para 2018, será realizado um repasse de R$ 4,8 milhões no total do ano, o que já está previsto”, afirma o Poder Executivo do município que deixa claro que este gasto com o Legislativo não é superior que a arrecadação. “Nem poderia ser, pois isso prejudicaria outros setores do município que precisam de investimento”, explica a assessora de Comunicação, Laura Mathiasi.
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EDITORIAL A desfaçatez de Dilma
jornalismo@portalalternativa.com.br

A cada manifestação pública da presidente cassada Dilma
Rousseff – e elas são cada vez
mais frequentes –, a maioria
da população que apoiou o seu
impeachment, consumado pelo Senado há quase um ano, é
tomada por um misto de realização e alívio por não ver mais
o destino do País entregue às
mãos ineptas de alguém capaz
de tanta confusão, tantos erros
e tanta dissimulação.
Talvez a sra. Rousseff esteja
se esforçando para compensar,
agora que está fora do poder,
a alegria que não foi capaz de
dar aos brasileiros durante os
mais de 5 anos em que ocupou
a Presidência da República, um
período tão desastroso que ainda exigirá da Nação alguns anos
de muito esforço de superação.
Após o governo federal anunciar o plano de privatização da
Eletrobrás na terça-feira, a ex-presidente usou as redes sociais para criticar a medida.
“Vender a Eletrobrás é abrir
mão da segurança energética.
Como ocorreu em 2001, no governo FHC, significa deixar o
País sujeito à (sic) apagões”,
escreveu Dilma Rousseff em sua
conta no Twitter.
Como para a ex-presidente
a correção das informações é
um detalhe desimportante em
face da urgência de fazer política rasteira na internet e, sobretudo, de dar à militância um
discurso que será prontamente absorvido sem muitos filtros

críticos, a sra. Rousseff apressou-se em dizer que “pretendem vender na bacia das almas
nossas principais hidrelétricas”.
Ora, tivesse lido com atenção
o plano apresentado pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, Dilma Rousseff teria observado que a Usina de Itaipu – não só uma das
“nossas principais hidrelétricas”,
como a segunda maior do mundo (superada apenas pela usina das Três Gargantas, na China) – está fora do plano de privatização, bem como a Eletronuclear, como não haveria de
deixar de ser. A Constituição
determina que a pesquisa, o
enriquecimento, a industrialização e o comércio de energia
nuclear constituem um monopólio da União.
Qualquer um pode criticar
o plano de privatização da Eletrobrás. Soa estranho, porém,
quando a crítica é feita por aqueles que pertenceram ao grupo
de poder que arrasou o setor
energético brasileiro nos últimos 15 anos.
De 2002, quando o PT assumiu o poder, até agora, a União
perdeu impressionantes R$ 228
bilhões – valor corresponde a
4% do Produto Interno Bruto
(PIB) – com a ocupação política e a má gestão da Eletrobrás,
segundo cálculos da 3G Radar,
gestora independente de recursos financeiros e uma das
acionistas da estatal, publicados recentemente pelo jornal

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Conhecereis a verdade e a verdade
fará de vós homens livres

Se você se fechar, se não permitir que a luz de Jesus o penetre, se não quiser se ver tal como
é, estará oprimido, amarrado, estará preso, na escuridão: não conseguirá viver como filho de Deus.
Mas ao conhecer a verdade sobre
si mesmo, tudo começará a mudar. Realiza-se aquilo que Jesus
disse: “Conhecereis a verdade e
a verdade fará de vós homens livres”.
Você vê o positivo e o negativo, o bom e o mau, a graça e o
pecado que existem em você.
Aceitando-se tal como é, sua libertação começa a acontecer. O
que de bom existe em você toma
densidade, volume, peso, e você
se sente alegre pelo que Deus fez.
Você fica alegre, porque a imagem e semelhança de Deus está

em você. Alegra-se, porque, verdadeiramente, a imagem de Deus
está se realizando, as qualidades
de Deus acontecem em você. Mas
também vê o lado negativo, vê
os estragos que o pecado fez. Se
você se fecha e não deixa que a
luz de Jesus penetre, esse lado
negativo não recebe salvação. Somente quando Cristo penetra com
Sua luz, penetra junto a salvação.
Você, então, percebe a realização da palavra da Sagrada Escritura: “Conhecereis a verdade
e a verdade fará de vós homens
livres”. Você já não deve mais nada ao pecado, porque a lei da vida o salvou. A lei da vida o resgatou.
Você já não é mais escravo do
pecado, mas servo de Deus.
Deus o abençoe!

Tivesse lido com atenção o documento do governo, ela veria
que Itaipu e a Eletronuclear estão fora do plano de privatização

Valor.
No período avaliado, Dilma
Rousseff esteve à frente da política energética do País, seja
como ministra de Minas e Energia e chefe da Casa Civil do ex-presidente Lula da Silva, seja
como presidente da República.
A sra. Rousseff sempre foi vendida por seu criador como a
estrategista-em-chefe dos rumos do setor elétrico brasileiro, o que, de fato, foi.
Conhecida por sua natureza
centralizadora e vaidosa, a ex-presidente sempre se regozijou do panegírico. Trata-se, portanto, de desfaçatez pura e simples, para não dizer má-fé, a
crítica desavergonhada que
agora Dilma Rousseff se presta
a fazer de uma medida do governo cujo objetivo é justamente mitigar o retumbante prejuízo para os cofres públicos que
foi a marca indelével de sua
propalada “gestão” do setor
energético.
Os desatinos econômicos dos

governos lulopetistas, principalmente o segundo mandato
de Dilma Rousseff, e a nefasta
ingerência política do petismo
na Eletrobrás, outra empresa
estatal vítima de uma visão
anacrônica segundo a qual empresas estatais não devem se
importar com coisas como saúde financeira ou retorno sobre
investimentos, impuseram um
pesadíssimo ônus à União, por
meio do recurso ao Tesouro
Nacional para socorrer as empresas distribuidoras de energia, e aos consumidores, vítimas de mentiras veiculadas
em rede nacional.
Todas as críticas ao plano
de privatização da Eletrobrás
são bem-vindas. Mas, para serem dignas de consideração,
elas precisam partir de fontes
marcadas pelo conhecimento,
pelo espírito público e, não
menos importante, pela honestidade. (O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos! Hoje eu quero agradecer-lhes por sua perseverança e convidá-los a abrirem-se à oração profunda. Filhinhos, a oração é o coração
da fé e da esperança na vida
eterna. Por isso, rezem com o
coração até que seu coração
cante com gratidão ao Deus Criador, que lhes deu a vida. Eu estou com vocês, filhinhos, e trago-lhes a Minha bênção maternal de paz. Obrigada por terem
respondido ao Meu chamado”.
(25-06-2017)
“Sede perseverantes, sede
vigilantes na oração acompanhada de ações de graças”. (Col
4,2)
Nossa Senhora, como Mãe
da Sabedoria Encarnada, conhece os degraus que temos que
alcançar para chegarmos à vida
eterna, no Céu. Nesta mensagem, Ela agradece aos que perseveram neste caminho, mas
propõe um passo a mais: abrir-se à oração profunda. Desde o
início das aparições em Medjugorje, há 36 anos, Nossa Senhora convida-nos a rezarmos com
o coração, a colocarmos todo o
nosso ser – mente, vontade e
emoção – no ato de rezar.
Segundo Dom Murilo Krieger,
Arcebispo de Salvador, para
aprendermos a rezar assim, pre-

cisamos entrar na Escola de Jesus, onde Ele nos ensina a rezar
ao Seu Pai com confiança, e a
caminhar ao encontro dos irmãos.
Ou, como disse o documento de
Puebla: “Quem não aprendeu a
adorar a vontade do Pai no silêncio da oração, dificilmente
conseguirá fazê-lo quando sua
condição de irmão lhe pedir renúncia, dor ou humilhação” (251).
Neste encontro com a vontade de Deus, e na gratidão pelo
dom da nossa vida, seremos pessoas comprometidas com os planos de Nossa Senhora Rainha da
Paz!
Fonte: Informativo Rainha da
Paz

SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

DE QUE LADO NÓS ESTAMOS?
Um homem tinha dois filhos
e pediu a ambos que fossem
trabalhar em sua vinha. O primeiro disse Sim, mas não foi.
O segundo disse Não, mas compareceu ao trabalho. O que é
mais grave, quem está certo e
quem está errado?
De qualquer modo, é importante, antes de tudo, que pensemos antes de empenhar nossa palavra e de darmos nossas
respostas. Sim e não pressupõe
decisões e antes de decidirmos
qualquer coisa, por menor que
seja, é preciso refletir e ponderar, para não corrermos o
risco de, como neste exemplo,
arrependermo-nos da palavra
empenhada.
No entanto, é fato que, diante de Deus, a ação vale muito
mais que o discurso, o fazer tem
muito mais valor do que as palavras. Assim, de nada adianta
gritarmos “Senhor, Senhor!” e
não vivermos como se Ele realmente fosse o guia de nossos
gestos e atitudes concretas...
Cristo veio ao mundo para
revolucionar todos os conceitos. Para Ele, desde sempre e
para sempre, muito mais importante do que parecer , é ser.
Para Deus temos valor pelo que
fazemos, pelo amor que dedi-

camos ao próximo e não pelos
lugares que ocupamos no templo ou na sociedade. A todos
pode-se enganar, menos a Ele,
que conhece como ninguém os
desejos de nosso coração...
Analisemos a profundidade
das palavras de Pe. Nilo Luza:
“Uma religião que se restringe
ao cumprimento de reituais e
práticas religiosas e se descuida da vivência fraterna, da ternura e da compaixão, não é do
agrado de Deus e é de pouca
valia. Todos somos chamados
a trabalhar na vinha do Senhor,
não só com palavras, mas arregaçando as mangas, dando
continuidade ao Seu projeto
em prol de uma sociedade justa e fraterna.”
De que lado nós estamos:
falar é fácil, difícil é agir. Espiritualidade verdadeira requer
atitudes, mudança, envolvimento, participação e interesse pelo outro, sobretudo pelos excluídos. Palavras passam como
vento, mas o trabalho bom que
podemos e devemos fazer diariamente, nas mínimas coisas,
plantando sementes de paz,
solidariedade, união, compaixão, perdão permanecem para
sempre e dão frutos, ainda que
a longo prazo!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

BELEZA NATURAL É APOSTA
PARA O VERÃO 2018

A beleza natural foi destaque nos
desfiles de marcas como Osklen e
VIX nesta edição do SPFW. Os maquiadores apostaram numa beleza
crua para que as roupas estrelassem.
Para poder usar o mínimo de
maquiagem possível, priorizou-se
o cuidado com a pele e, além da
hidratação e da drenagem, fizeram
tratamentos específicos para cada
modelo: esfoliação, máscara de argila e máscara de luminosidade foram algumas das técnicas usadas.
Isso para poder trazer essa beleza
de dentro.
Amanda Schön, uma das profissionais de maquiagem mais cotadas
das últimas temporadas (por enquanto já assinou as belezas da À

La Garçonne e Osklen) já batizou o
movimento da cara lavada como
make “raw“, palavra em inglês que
significa “crua”. Isso significa que veremos muita pele natural pra valer.
Como assim, né? No lugar de base,
corretivo e qualquer maquiagem
mais pesada, Schön é adepta dos
cosméticos que tratam a pele, massagens faciais para desinchar o rosto e qualquer outro truque que ela
guarde na manga para realçar a própria pele utilizar nenhuma maquiagem propriamente dita.
Claro que isso não significa que
ela não use esses produtos, mas é
tudo muito mais leve e quase transparente, sem interferir na correção
de cor ou cobrir imperfeições que
a modelo naturalmente tenha.
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Prefeitura terá gasto anual de R$ 4,5
milhões com a Câmara Municipal
A Prefeitura de São Lourenço
desde o mês de janeiro vem tendo um gasto mensal de R$ 375
mil com a Câmara Municipal, o
que representará um gasto de
R$ 4,5 milhões no final do ano.
Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, este repasse
corresponde a 7% sobre a receita tributária e outras receitas
da Prefeitura. “É o valor permitido. Para 2018, será realizado
um repasse de R$ 4,8 milhões
no total do ano, o que já está
previsto”, afirma o Poder Executivo do município que deixa
claro que este gasto com o Legislativo não é superior que a
arrecadação. “Nem poderia ser,

pois isso prejudicaria outros setores do município que precisam de investimento”, explica
a assessora de Comunicação,
Laura Mathiasi.
Apesar do posicionamento
da assessoria da Prefeitura, o
repasse correspondente a 7%
não pode mesmo em momento
algum ultrapassar o valor arrecadado, visto que parte deste
gasto de R$ 375 mil poderia ser
aplicado, por exemplo, na saúde com a compra de medicamentos para a Farmácia do município.
Na manhã da última segunda-feira (28), o programa televisivo “Bom dia, Brasil” da Rede

Globo executou uma reportagem demonstrando que 700
municípios tem um gasto com
câmaras municipais maior do
que sua arrecadação. O Brasil
conta hoje com 58 mil vereadores, o que equivale a 12% a mais
se comparado com a estatística
em 2008. De acordo com um
levantamento feito pelas Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, 707 municípios
gastam mais com a Câmara Municipal do que arrecadam e outros 218 municípios gastam mais
de 80% só com o legislativo. “O
repasse de recursos não é para
ser aplicado em salário de vereador, mas sim nos benefícios

sociais. O município que não
tem receita própria e usa o dinheiro do repasse para custear
o salário do vereador trata-se
de um desvio de finalidade”,
afirma Guilherme Afif Domingos, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). A
Confederação Nacional de Municípios (CNM) afirma que já está havendo nos últimos anos
redução de gastos com as Câmaras Municipais. Em relação
aos municípios que ultrapassaram o “teto” de gastos. A CNM
informa que há a aplicação da
lei e quem não cumpre deve ser
punido.

Estado sensibiliza população sobre
os riscos causados pelo cigarro

O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço
Country Clube, usando de suas atribuições estatutárias (art.
50, Item II, letra B), vem através do presente, comunicar aos
associados que se encontra aberta as inscrições para registro
de chapa, sob legenda, para concorrer as eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do São Lourenço Country
Clube.

Mais de 50 tipos de doenças estão relacionados ao uso do fumo, entre elas o câncer, infarto e doenças respiratórias obstrutivas crônicas

No Dia Nacional de Enfrentamento ao Fumo, comemorado nesta terça-feira (29/8),
a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG)
busca conscientizar, sensibilizar e mobilizar a população
sobre os riscos causados à
saúde pelo uso do tabaco.
O cigarro, uns dos derivados do tabaco, é uma droga
que possui em sua composição mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, substância psicoativa
que causa dependência.
A Pesquisa Nacional de Saúde em Minas Gerais apontou
que 17,8% dos fumantes atuais de tabaco têm a idade de
18 anos ou mais. A proporção
de pessoas acima de 18 anos
de idade não fumantes, ex-

postos ao fumo passivo é de
20,4% no local de trabalho e
12,5% em casa.
Segundo a referência técnica de Tabagismo da SES-MG,
Nayara Resende Pena, a fumaça produzida pelo cigarro
prejudica até mesmo quem
não fuma e os coloca na condição de tabagistas passivos.
“O uso do cigarro prejudica não só a pessoa que fuma,
mas as que estão em volta
também, incluindo crianças
que têm pais ou responsáveis
que fumam dentro de casa,
aumentando o risco de câncer de pulmão, infarto e doenças respiratórias em todas
essas pessoas”, explicou.
Um estudo da Organização
Mundial de Saúde (OMS), que
envolveu 700 milhões de crian-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

ças em todo o mundo que vivem com fumantes em casa,
apontou um aumento na incidência de doenças como a
pneumonia, bronquite, exacerbação de asma, infecções
do ouvido médio, síndrome
da morte súbita infantil, além
de uma maior probabilidade
de desenvolvimento de doença cardiovascular na idade
adulta.
De acordo com o Instituto
Nacional de Câncer (INCA), o
tabagismo é o principal fator
de risco evitável de adoecimento e morte no mundo. Várias doenças estão relacionadas ao uso de derivados do
tabaco, entre elas as cardiovasculares (infarto, angina),
doenças respiratórias obstrutivas crônicas (enfisema e bron-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

quite) e vários tipos de câncer
(pulmão, cavidade oral, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo do útero e leucemias) e é responsável por cerca de 30% das mortes por câncer. Estima-se que, no Brasil,
a cada ano, 200 mil pessoas
morram precocemente devido às doenças causadas pelo
tabagismo.
Em Minas Gerais, cerca de
700 municípios ofertam o tratamento ao tabagismo pelo
Sistema Único de Saúde (SUS),
prioritariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
que possuem profissionais de
saúde capacitados, materiais
de apoio e medicamentos gratuitos. (Agência Minas Gerais)

O CÉU GANHOU MAIS UMA ESTRELA.
Que brilha, ilumina e conduz.
Estrela que guia para objetivos nobres, inspira pessoas e move ações voltadas ao bem comum.
Paulo Nogueira Mira - ou, simplesmente, Léco. Pessoa marcante, inspiradora e exemplo de vida e de amor ao próximo.
Um homem que dedicou a própria existência em prol de uma
família e da terra natal.
Dr. Léco foi tudo isso - por escolha pessoal, diante da missão
de trabalhar pela comunidade, sem distinção de qualquer natureza.

Inscrições estarão abertas do dia 13/08/2017 e encerradas
dia 31/08/2017 às 17h00.
		
Para homologação das chapas pelo Conselho Deliberativo, deverão ser preenchidos os seguintes requisitos:
1)
Petição subscrita por no mínimo 5% dos sócios proprietários em pleno uso de seus direitos sociais (no mínimo
22 sócios);
2) Chapa postulante a Diretoria Executiva:
Nas chapas eleitorais serão sempre completas com os nomes definidos para os seguintes cargos:
PRESIDENTE
1º VICE- PRESIDENTE
2º VICE- PRESIDENTE
Chapa postulante ao Conselho Fiscal:
As chapas eleitorais serão sempre completas
com os nomes definidos para todos os cargos.
As eleições se realizarão no dia 30 de Setembro de 2017,
em ASSEMBLEIA GERAL, com início às 12h00min se estendendo até às 17h00min, quando logo após será feita a apuração
dos votos para designar a chapa vencedora.
A dilatação do prazo da votação é para propiciar a todos os
sócios à oportunidade de uma participação mais ativa na vida
do clube, com isso o CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 11 de Agosto de 2017.
____________________
Edson Jose Faria Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

Ressocialização

Por isso é que, ao longo de sua trajetória aqui na Terra, despertou - em toda Pouso Alto - o desejo de que os conterrâneos
se unissem por causas beneficentes, em diversas áreas: saúde,
educação, assistência social, religião... De tudo ele participou,
com apurado espírito de liderança mas, antes de tudo, com
muita humildade e respeito.
Casado com Zélia Maria Querino Mira (em 14 de julho do
ano que vem, eles comemorariam 50 anos de união), tem quatro filhos: Paula, Marcos, Karine e Mateus, além de oito netos:
Pedro Ivo, Joana, Miguel, Ana Luiza, Rodrigo, João, Pedro e Maria Flor; em outubro, chegará o primeiro bisneto: Otto (se for
homem) ou Nina (se mulher). “Dizem que um homem, para ser
completo, tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever
um livro. Filhos, tenho quatro; árvores, plantei várias. Com o
livro que escrevi, sinto-me realizado”, afirmava ele.
E é esta a grandiosa mensagem deixada pelo dr. Léco: amor
e trabalho em favor do próximo. Sem dúvida, o grande legado
dele.

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

PAULO NOGUEIRA MIRA
*14.02.1941 + 22.08.2017
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

A Prefeitura de São Lourenço, reativou no último dia 26, a
Fábrica de Blocos e Bloquetes do Presidio de São Lourenço.
Uma parceria que deu certo!!! Parabéns a Prefeita Célia, aos
Diretores do Presídio e a todos os envolvidos.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro 2016 e 2015
(Em R$ 1)
					
					
Nota 		
R$
Explicativa		
31/12/2016
31/12/2015
					
ATIVO					
			 		
CIRCULANTE			
7.468.466
4.646.040
Caixa e equivalentes			
1.667.787		
499.217
Clientes
4		
4.969.894		
3.553.334
Estoques
5		
660.726
447.080
Outras contas a receber			
170.058
146.410
			 		
NÃO CIRCULANTE			
30.979.623
29.708.585
Imobilizado 6		
30.979.623
29.708.585
			 		
TOTAL DO ATIVO			
38.448.08
34.354.625
					
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
				
					
CIRCULANTE			
14.091.47
13.093.951
Fornecedores			
3.145.972
3.564.227
Empréstimos e financiamentos
7		
2.486.639
2.092.179
Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais 8		
6.034.724
5.988.129
Férias e 13º salário a pagar			
491.079
889.986
Provisão para contingências
9		
391.483
513.740
Contas a pagar			
29.580
45.690
Subvenções a Realizar			
1.511.997		
0
			 		
NÃO CIRCULANTE			
6.825.974
9.549.374
Empréstimos e financiamentos 7		
5.322.637
7.846.469
Outras exigibilidades 10		
1.503.337
1.702.904
			 		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 		
17.530.641
11.711.301
Patrimônio Social			
17.530.641
11.711.301
					
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
38.448.089
34.354.625
					
					
		 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em R$ 1)
					
					
Nota 		
R$
Explicativa		
31/12/2016		 31/12/2015
			 		
RECEITAS OPERACIONAIS			 39.140.581		 33.391.662
SUS			
18.522.882		
13.207.797
Particulares		
1.886.012		
1.529.849
Convênios			
6.605.433		
5.228.134
Receitas de doações e subvenções 12		
7.256.512		
10.133.695
Outras receitas			
1.085.290		
597.024
Receitas financeiras			
87.936		
68.712
Isenções tributárias (INSS/Cofins/CSLL) 13
4.080.199		
2.835.957
Deduções das receitas (glosas SUS/Convênios)
(383.683)		
(209.505)
					
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(34.495.510)		
(30.832.102)
Despesas com pessoal			
(7.620.222)		
(8.295.401)
Serviços de terceiros			
(10.135.907)		
(8.797.901)
Materiais reembolsáveis			
(4.154.038)		
(3.400.149)
Materiais não reembolsáveis			
(1.698.500)		
(1.222.286)
Despesas gerais			
(1.667.810)		
(1.949.180)
Despesas administrativas			
(3.540.909)		
(2.456.171)
Despesas financeiras			
(1.597.925)		
(1.875.057)
Isenções tributárias (INSS/Cofins/CSLL) 13
(4.080.199)		
(2.835.957)
					
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			
4.645.071 		
2.559.560
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de dezembro de 2016
( Em R$ 1 )
1.

Contexto Operacional

O Hospital Fundação de Caridade de São Lourenço é uma entidade civil de direito privado,
filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 12 de fevereiro de 1935, tendo como objetivo principal prestar assistência hospitalar a todos que procuram seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de
internação quanto em regime ambulatorial, urgência e emergência.
A Entidade possui 92 leitos, dos quais 69 encontram-se à disposição do SUS - Sistema Único
de Saúde, correspondente a 75%. O tipo de clientela beneficiada com atendimento gratuito é
representado por pessoas carentes ou de baixa renda. A Fundação, considerada como de assistência social, possui imunidade de impostos nos termos da Constituição Federal.
2.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis
adotadas no Brasil, em especial a Resolução CFC 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata dos aspectos contábeis das Entidades sem fins lucrativos.
Na elaboração das demonstrações contábeis, foram utilizadas estimativas e julgamento para
a contabilização de certos ativos e passivos e no registro de receitas e despesas do exercício.
Portanto os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas, principalmente
naquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade.

3.

Principais Práticas Contábeis

As principais práticas aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis da Entidade
estão apresentadas e resumidas, conforme a seguir:
a)

Apuração do Resultado

O resultado (superávit ou déficit) é apurado com base no princípio contábil da competência.
b)

Ativo Circulante e Não Circulante

Os ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.
c)

Ativo Imobilizado

O imobilizado é demonstrado ao valor do custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear com base em taxas que levam em consideração a vida
útil-econômica dos bens.
d) Passivo Circulante e Não Circulante
Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculados, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.
4.

Clientes

Correspondem aos serviços prestados e faturados ao SUS - Sistema Única de Saúde, Convênios e Particulares.
Descrição		
2016		
				
SUS		
1.666.652 		
Convênios		
2.548.343 		
Particulares		
570.019 		
Cheques em Cobrança		
184.880		
TOTAL		
5.

1.267.905
1.665.692
422.582
197.155

4.969.894

3.553.334

Estoques

Descrição		
				
Drogas e Medicamentos		
Material Médico Hospitalar		
Material de Limpeza		
Produtos de Lavanderia		
Fios Cirúrgicos		
Outros		
TOTAL		
6.

2015

2016		

2015

239.048 		
288.821 		
34.787 		
25.884 		
18.935 		
53.251		

174.319
189.211
19.072
3.448
10.590
50.440

660.726

447.080

Imobilizado

Taxa anual de
Contas
depreciação
				
Aparelhos de med. e cirurgia
10%
Benfeitorias
4%
Edificações
4%
Equipamentos de informática
20%
Instalações
10%
Instrumentos de med. e cirurgia
10%
Móveis e máquinas
10%
Terrenos
Usina de oxigênio
10%
Utensílios
10%
Veículos
20%
Direito de uso
Equipamentos telefônicos
10%
Louças e talheres
10%
Rouparia
20%
Imóveis reavaliados
4%
Imobilizações em andamento		
Equipamentos Hospitalare
10%
Moveis e Utensilios
10%
Equipamentos de Informatica 20%
Sub total
Depreciações acumuladas		
Total líquido 		

31/12/2016		
0		
248.862 		
15.510.000 		
0		
561.688 		
0		
0		
11.404.000 		
333.000 		
0		
54.193 		
9.386 		
0		
0		
0		
990.848 		
219.200 		
6.492.494 		
1.737.829 		
625.293 		
38.186.793

31/12/2015

4.339.692
248.862
15.510.000
486.443
543.228
613.282
1.799.945
11.404.000
333.000
157.818
77.503
9.386
43.098
7.794
223.854
990.848
0
0
0
0
36.788.753

(7.207.170)		
30.979.623		

(7.080.168)
29.708.585

Foram aplicados os seguintes recursos no ativo imobilizado, com vistas a expansão e modernização dos serviços prestados pelo Hospital.
Descrição
Aparelhos de med. e cirurgia
Equipamentos de informática
Instalações
Instrumentos de med. e cirurgia
Móveis e máquinas
Utensílios
Imobilizações em andamento (obras e equipamentos)
Total

2016
48.908
23.175
18.460
323
245.841
20.113
219.200
576.020

O Hospital realizou o inventário físico dos bens integrantes do ativo imobilizado, tendo sido
apurado um ajuste R$ 1.174.269 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta
e nove reais) conforme demonstrado a seguir, contabilizado no patrimônio líquido, como ajuste
de avaliação patrimonial.
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Valor da		
Valor		
Descrição
Avaliação
Contábil		
						
Veículos		
54.193		
0		
						
Equipamentos Hospitalares 6.492.494
5.002.205
						
Móveis e Utensílios
1.737.829
2.223.717
						
Equipamentos de Informática 625.293 		
509.618 		
						
Total
8.909.809
7.735.540

Ajuste de
Avaliação
54.193
490.289
(485.888)
115.675
1.174.269

Essa prática está em linha com as Normas Internacionais de Contabilidade, em vigor no Brasil a partir da Lei 11.638/2007, mais especificamente com as seções 21 e 22 da Interpretação
Técnica 10, aprovada pela Resolução 1.263/09, do Conselho Federal de Contabilidade.
7.

Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos são contabilizados pelo valor futuro, diminuído dos juros a apropriar.
Circulante:
Descrição
Legenda		
Empréstimo CEF 2013
(a)		
Juros a apropriar CEF 2013 (a)		
Empréstimo Unicred 2015
(c)		
Juros a apropriar Unicred 2015 (c)		
Empréstimo Unicred Tomógrafo 2015 (d)
Juros a apropriar Unicred Tomógrafo 2015 (d)
Empréstimo Santander 2015 (e)		
Juros a apropriar Santander 2015 (e)		
Empréstimo CEF 2016
(a)		
Juros a apropriar CEF 2016
(a)		
Total			

31/12/2016		
1.785.230 		
(573.690)		
583.454 		
(189.053)		
60.187 		
(20.407)		
45.120
(5.044)		
1.079.792 		
(278.951)		
2.486.639		

31/12/2015
1.785.230
(722.742)
583.454
(266.838)
60.187
(28.325)
54.144
(16.397)
1.079.792
(436.326)
2.092.179

Não Circulante:
Descrição
Legenda		 31/12/2016		 31/12/2015
Empréstimo CEF - 2013
(a)		
4.314.306 		
6.099.536
Juros a apropriar CEF 2013 (a)		
(637.580)		
(1.211.270)
Empréstimo Unicred 2015 (c)		
729.318 		
1.312.772
Juros a apropriar Unicred 2015 (c)		
(97.385)		
(286.438)
Empréstimo Unicred Tomógrafo 2015 (d)
80.249 		
140.436
Juros a apropriar Unicred Tomógrafo 2015(d)
(11.425)		
(31.832)
Empréstimo Santander 2015 (e)		
0		
45.120
Juros a apropriar Santander 2015 (e)		
0		
(5.043)
Empréstimo CEF 2016 (b)		
899.827 		
1.979.619
Juros a apropriar CEF 2016 (b)		
(84.741)		
(363.692)
Superintendência Estadual de Saúde - Varginha
130.068		
167.261
Total			
5.322.637		 7.846.469
Legenda:
(a) Capital de giro: antecipação do faturamento do SUS, tendo como garantia cessão de
direitos creditórios do próprio SUS, com encargos de 1,10% a.m., em 84 parcelas com vencimento final em 10/05/2020.
(b) Capital de giro: antecipação do faturamento do SUS, tendo como garantia cessão de
direitos creditórios do próprio SUS, com encargos de 1,84% a.m., em 36 parcelas com vencimento final em 10/10/2018.
(c) Capital de giro: encargos de 1,85% a.m., em 60 parcelas mensais com vencimento final
em 23/03/2019.
(d) Aquisição de equipamentos (tomógrafo): encargos de 1,87% a.m., em 60 parcelas com
vencimento final em 26/04/2019.
(e) Capital de giro: encargos de 2,19% a.m., em 36 parcelas mensais com vencimento final
em 29/10/2017.
8.

500.354 		
293.952		
5.240.418		

444.589
206.945
5.336.595

6.034.724

5.988.129

Provisão para Contingências

Outras Exigibilidades (Longo Prazo)

Descrição		
2016		
				
Parcelamento CEMIG		
1.230.737 		
Outras Obrigações		
272.600 		
TOTAL		
11.

1.503.337

2015
1.430.304
272.600
1.702.904

Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas e mantidos até os seus vencimentos.
Em 31/12/2016 não há operações envolvendo instrumentos
financeiros derivativos.
12.

Carnê de Contribuições
Doações em Espécie
Doações de Materiais
Total das Doações

4.548.837
99.624
14.625
4.663.086

Total das Subvenções e Doações
13.

7.256.512

Isenções Usufruidas

Por ser portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, em
vista de atendimento ao Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual igual ou superior a 60%
de sua capacidade o Hospital usufruiu das seguintes isenções:
Descrição

2016

INSS – Contribuição Previdenciária
COFINS
Contribuição Social s/ Lucro - CSLL
Total

2.610.332
1.051.811
418.056
4.080.199

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS do Hospital tem validade pelo período de 15/07/2011 a 15/07/2017.
14.

Atendimentos Hospitalares

Internações
		
Sistema Único de Saúde – SUS
Convênios
Particulares
Total

2016
4.910
980
522
6.412

Atendimentos Ambulatoriais 2016
		
Sistema Único de Saúde – SUS 57.583
Convênios
8.649
Particulares
2134
Total
68.366
15. Patrimônio Social

%
77
15
8
100

%
84
13
3
100

O patrimônio social do Hospital é constituído por dotação inicial, de bens a ele incorporados,
e dos resultados líquidos apurados – superávit ou déficit.
O Hospital por ser entidade de fins não lucrativos, não distribui lucros, dividendos, vantagens
ou parcelas do patrimônio a seus instituidores, dotadores e administradores, sob qualquer forma.
16.

Cobertura de Seguros

Os seguros contratados somam a R$ 5.440.000,00 e são considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais perdas com sinistros, conforme resumo a seguir:
Bens segurados
Prédio e conteúdo (máquinas, equipamentos, móveis,
utensílios, medicamentos, materiais, etc.)

Riscos cobertos
Incêndio, raio e explosão
Vendaval, fumaça
Damos elétricos
Tumultos, greves
Quebra de vidros

Cobertura
R$ 5.000.000,00
R$ 30.000,00
R$ 350.000,00
R$ 50.000,00
R$ 10.000,00

2015

Existem ações judiciais em curso contra o Hospital que envolvem responsabilidades contingentes. De acordo com o parecer da assessoria jurídica, as perdas prováveis e acordos feitos somam a R$ 513.740,00 e encontram-se devidamente provisionados nas demonstrações contábeis.
10.

80.000
1.637.142
876.283
2.593.426

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2016		

TOTAL		

2016

Subvenções Estaduais
Subvenções Municipais
Pro Hosp
Total das Subvenções

Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais

Descrição		
				
Obrigações Trabalhistas		
Obrigações Sociais e Fiscais		
Obrigações Fiscais - Parcelamentos

9.

Descrição

Receitas de Subvenções e Doações

O Hospital recebeu as seguintes doações e subvenções durante o exercício de 2016, as quais
foram aplicadas no custeio de suas atividades.

Ilmos Srs.
Diretores e Conselheiros da
Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço
São Lourenço - MG

Examinamos as demonstrações financeiras do Hospital da Fundação Casa de Caridade
de São Lourenço, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital da
Fundação Casa de Caridade de São Lourenço em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
São Lourenço MG, 05 de junho de 2017.
ÍNTEGRA – Auditoria e Consultoria S/S
CRC 02 MG 007.043/O-8 “T” SP

Carlos Alberto Chagas Franco
Contador - CRC 1 SP 174.742/O-9 “S” MG
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Educação promove curso de aperfeiçoamento
para professores de Espanhol da rede estadual
Inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia 4 de setembro. A capacitação, realizada por meio de parceria com governo da Espanha, vai acontecer em outubro

O Governo do Estado
de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado
de Educação (SEE), em
parceria com o Ministério de Educação, Cultura
e Deporto da Espanha e
a Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
España, promove o Programa de Formação e
Aperfeiçoamento para
professores de Espanhol
que atuam em escolas da
rede estadual de Minas
Gerais. As inscrições podem ser feitas até o dia
4 de setembro. As aulas
vão ocorrer, em Belo Horizonte, de 16 a 20 de outubro de 2017.
Para participar do curso, o professor da rede
estadual de ensino, efetivo ou designado, deverá preencher o formulário de inscrição neste link.
Dentre os inscritos, serão
selecionados para preencher as 30 vagas dispo-

níveis obedecendo a seguinte ordem de prioridade: professor efetivo,
licenciado em Letras Português/Espanhol, que está lecionando aulas de
espanhol no Ensino Fundamental ou Ensino Médio; professor designado,
licenciado em Letras Português/Espanhol, que está lecionando aulas de
espanhol; professor não
licenciado em Letras Português/Espanhol, mas
que tem autorização para lecionar (CAT) e que
está ministrando aulas
de espanhol.
Professores da Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España
virão da Espanha para lecionar o curso presencial,
com carga horária de 30
horas. No conteúdo, estão previstos os seguintes temas: Recursos e atividades para o ensino-aprendizagem da expres-

são, interação e compreensão orais (10 horas);
Recursos e atividades para o ensino-aprendizagem
da expressão e compreensão escritas (5 horas);
Cultura espanhola (10
horas); e Recursos e materiais para aulas (5 horas).
Os participantes irão
receber certificado com
chancela da SEE e do governo Espanhol. Os professores selecionados terão ajuda de custo para
hospedagem e alimentação, de acordo com o Decreto n.º 47.045, de setembro de 2016.
Para mais esclarecimentos que se fizerem necessários, os interessados
devem entrar em contato com a Diretoria de Ensino Médio da SEE, por
meio do e-mail katia.borges@educacao.mg.gov.
br. (Agência Minas Gerais)

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito
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