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Fogo destrói torre afeta usuários
de celular em São Lourenço
Dadas as circunstâncias não é possível afirmar se o fogo veio de fora do espaço onde se encontra a torre invadindo o mesmo ou se foi causado de forma proposital

(pág 07)

Incêndio

Caminhão pipa com
vazamento de óleo
derruba motociclistas

Na tarde deste domingo
(09/08) um caminhão pipa
ainda não identificado passou
pela Avenida Antônio Junqueira de Souza jogando água na
rua supostamente para realizar alguma limpeza. (pág 07)

Campanha de
vacinação contra a
poliomielite
Sábado, dia 15 de agosto, é
o Dia Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite. Em São
Lourenço, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará a vacina das 8h às 17h,
na Policlínica e nas Unidades
Básicas de Saúde.
(pág 03)

Cavalo cego é
resgatado de córrego

Leia a entrevista com
Palestra sobre “Primeiros
Socorros” na Faculdade
Alexandre Silva Chaves
Victor Hugo
da SL Trans
(pág 03)
(pág 06)

Através de um pedido
postado em uma rede social por uma pessoa sensibilizada com a situação em
que se encontrava um cavalo atolado em um córrego,
moradores compareceram
para ajudarem a equipe do
Corpo de Bombeiros (pág 07)
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Editorial
jornalismo@portalalternativa.com.br

Estamos novamente em
meio a um turbilhão de escândalos públicos, o que
tem sido uma situação constante desde a época em
que éramos uma simples
colônia. Como diz o dito
popular, “vivemos na casa
da mãe Joana”.
No entanto, a questão da
corrupção no Brasil é muito mais profunda. Acredito
que apenas uma pequena
parte dos casos seja descoberta e venha a público.
Imagino que grande parcela
fique escondida nas entranhas públicas. Temos a corrupção política, a corrupção
de servidores e de cidadãos
desonestos. A corrupção
sempre tem dois lados, um

corrompendo e outro sendo
corrompido.
Na esfera política houve e
há muito apadrinhamento
para se obter a dita governabilidade. Não importa
os interesses da sociedade,
desde que os interesses
pessoais e partidários sejam
atendidos, com isso vem a
briga pela distribuição de
cargos públicos, comissionamentos e outras dádivas.
Isto ocorre em todos os
níveis de governo (municipal, estadual e federal),
afinal é preciso acomodar
todos os camaradas.
Se pararmos para pensar,
no final das contas, mesmo
que inconscientemente, somos nós que financiamos

DRA. RENATA FONSECA

A corrupção
e o Brasil

toda essa corrupção. Os
corruptos visam o dinheiro
público, que em última
análise é o nosso dinheiro,
que disponibilizamos para a
manutenção da sociedade.
Na medida em que os
recursos destinados a financiar hospitais, escolas,
saneamento básico e outras necessidades primárias
são desviados, debaixo de
nossos narizes, e não tomamos qualquer atitude, também temos nossa parcela
de culpa, por uma simples
questão de omissão.
Todo mês a arrecadação
tributária bate recordes,
o governo encosta os contribuintes na parede e suga
a maior parcela dos seus recursos e tudo isso para quê?
Para vermos que o nosso
dinheiro está sendo desviado, utilizado para manter um
gigantesco cabide de empregos, manter o inchaço da
máquina pública ou aplicado
em obras fúteis ou faraônicas, enfim, uma grande parcela escoando pelo ralo.
Ao longo dos anos fomos
vencidos pelo cansaço, nos

tornamos um povo apático
a tudo isto. Somos pacíficos,
mas não precisamos ser
omissos. Em outros países
por questões muito menores o povo sai às ruas protestando e cobrando os seus
direitos. Temos que limpar
a administração dos maus
políticos e servidores públicos que mancham nossa
imagem, afinal carregamos
o estigma de sermos uma
sociedade corrupta.
Falta-nos esse poder de
mobilização e indignação,
afinal quem manda neste
país é o povo brasileiro, sua
vontade é soberana e cabe
aos ocupantes dos cargos
públicos nos representar e,
sobretudo, nos respeitar.
A situação pode ser mudada. Desde que nós nos manifestemos
abertamente,
pois nossa manifestação
quando multiplicada, gerará a necessária mudança
da opinião pública sobre o
assunto, mas jamais se esquecendo que depredar,
vandalizar e ferir alguém,
não nos tornará melhor que
os corruptos.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Dermatologia, Alergia e Imunologia

Fotoproteção oral: quais os principais ativos?

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA

A prescrição de fotoprotetores orais está se tornando uma pratica cada
vez mais frequente. Esses
ativos proporcionam uma
maior proteção aos raios
UV quando associados aos
filtros tradicionais, contribuindo para um bronzeamento
saudável e sem riscos. São
ativos com ação antioxidante
(combate radicais livres),
que previnem doenças de
pele e outros efeitos nocivos
do sol como manchas.
Os principais ativos com
ação de fotoproteção oral são:
Polypodium leucotomos:
este extrato é o primeiro fotoprotetor oral com eficácia
comprovada. Estudos revelam
uma redução do impacto dos
raios UV contra as células da
pele, mantendo sua capacidade de produzir colágeno.
Pycnogenol – substância antioxidante eficaz na prevenção
e no tratamento dos danos
desencadeados pela exposição
solar, como o melasma.
Betacaroteno – antioxidante
que traz dois benefícios: previne
o envelhecimento da pele e aju-

Queridos filhos: Também
hoje estou com vocês e com
alegria convido-os a rezarem
e acreditarem no poder da
oração. Abram seus corações,
filhinhos, para que Deus
possa preenchê-los com seu
amor e, assim, vocês serão
alegria para todos os outros.
O seu testemunho será forte
e tudo o que fizerem estará
entrelaçado com a ternura
de Deus. Eu estou com vocês
e rezo por todos e pela sua
conversa, até que coloquem
a Deus em primeiro lugar.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo. (25-05-15)

da a deixar a cor do bronzeado
mais uniforme e brilhante.
Vitaminas E e C – Quando
combinadas, estas duas vitaminas apresentam resultados satisfatórios na proteção da pele.
Oli-ola - ajuda a combater
o processo de envelhecimento da pele causado pela
exposição solar. São úteis
também no tratamento de
manchas como melasma.
Goji Berry – fruto conhecido pela sua ação no processo
de emagrecimento, mas também pode ser utilizado para
proteger a pele da exposição
solar. Rico em betacaroteno.
Com ação antioxidante, estes ativos trazem diferentes
benefícios para a saúde do
nosso corpo, além da proteção
solar. Porem é importante
lembrar que devem ser consumidos por tempo prolongado e em associação com os filtros tradicionais para se obter
os melhores resultados.
Nem todos estão presentes em
nossa dieta, podendo ser suplementados através de produtos
industrializados ou manipulados.
Procure seu dermatologista!

Abram seus corações, para
que Deus possa preenchê-los
com seu amor.
O coração é um órgão que
prefigura o amor. Sendo Deus
o Amor por excelência procura os corações humanos para
residir neles. Um seu humano pode ser habitado pela
Santíssima Trindade, pois Jesus afirmou: “Viremos a ele
e nele faremos morada”. Por
isso, nessa mensagem, Nos-

sa Senhora afirma: “Abram
seus corações, para que Deus
possa preenchê-los com seu
amor. Assim, continua a Mãe
de Deus, vocês serão alegria
para todos os outros”. O
mundo está carente de amor.
Quantas crianças inocentes
são abandonadas pelas mães,
quantas não chegam a nascer,
porque são assassinadas no
ventre materno. Quantas são
abortadas, quantas vendidas
para um destino cruel: terem
seus órgãos comercializados.
Precisamos suplicar ao Senhor que restaure a consciência dos homens perversos,
para que cessem os crimes
hediondos e todos se voltem,
para o Pai das Misericórdias.
Precisamos crer na força da
oração, porque é, por meio dela,
que falamos com Deus que nunca
deixa de atender os filhos que a
Ele recorrem com fé e confiança.
Sejamos testemunhas fortes
com a nossa vida de cristãos, para
que tudo o que fizermos esteja
entrelaçado com a ternura de
Deus e com o amor permanente
da Santíssima Virgem Maria.
Fonte: Informativo RAINHA DA PAZ
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SIMONE GANNAM
Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

HOMEM CHORA...
Neste dia dos Pais, através
deste texto de Gabriel Chalita,
parabenizo a todos, principalmente aos que têm a coragem de
chorar com seus filhos e de ensiná-los que o sentimento pode e
deve ser vivido, pois isso significa
crescimento.
“Dia desses, ouvi uma mãe explicando ao filho que “homem
não chora”. O menino de três ou
quatro anos fazia de tudo para
não chorar, mas não conseguia.
Passava os bracinhos miúdos
sobre os olhos, tentava limpar
o nariz, que também participava da dor, e nada. E a mãe agia
com mais vigor, alertando que
“homem não chora”.
Quem será que criou essa teoria? Quem separou o gênero humano entre aqueles que podem e
aqueles que não podem chorar?
Homem chora, sim. Homem
é razão e emoção como a mulher. Homem chora de dor, de
emoção, de saudade, de felicidade. Jesus chorou diante do
sofrimento da família de Lázaro. Sabia que tinha o poder de
ressuscitá-lo, mas a situação
daquelas irmãs inconsoláveis
diante da perda o emocionou, e
ele chorou. Uniu-se à nossa humanidade e chorou.
Na educação dos filhos, não
poucas vezes, as famílias cobram
de uma criança a postura de um
adulto. Criança é criança. Tem
inseguranças próprias de cri-

ança. O adulto tem as suas. Os
medos talvez sejam diferentes.
Mas todos têm medo. Meninas e
meninos também têm diferenças
como os homens e as mulheres.
Mas têm muito em comum:
choram, emocionam-se, amam.
É para isso que fomos criados.
Fiquei imaginando por que
aquele menino estava chorando. E fiquei imaginando os erros
que as mães e os pais cometem
quando querem transformar os
seus filhos em heróis. Os pais
não são heróis. Por que os filhos
haveriam de ser?
Vez ou outra, sente-se com o
seu filho e chore com ele. Pai
ou mãe. Conte alguma história
das tantas pedras que surgiram
no seu caminho. Mostre os fracassos e as possibilidades de
superação. Porque os seus filhos
passarão por histórias de fracassos, também. Todos passam. E o
problema não será a queda, será
a ausência de aprendizagem de
que quem está caído pode se levantar. E pode chorar quando da
queda. E pode chorar quando da
superação da queda.
Meu pai chorava muito de
emoção. Minha mãe também.
Em casa, nunca tivemos constrangimento em chorar. Nas
partidas ou nas chegadas. Como
é bom viver sem máscaras. Como
é bom ter uma família que nos
ajude a viver sem ter medo das
nossas emoções”.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

As consequências do
pecado na sua vida

“Temos de ser heróis.
Não é fácil viver como
cristão neste mundo”. São
Paulo põe-se em primeiro
lugar, porque ele também
foi rebelde a Cristo. Assim está na Palavra: ‘Mas,
como és morno, nem frio
nem quente, vou vomitar-te’ (Ap 3,16). Se não
formos frios ou quentes, o
Senhor nos vomitará.
O salário do pecado é a
morte, e de nada adianta
vivermos com saúde se estivermos em pecado. O que
é salário? É pagamento. A

Palavra diz que o salário do
pecado é a morte, e não é
Deus quem no-lo dá, mas o
próprio covarde, o mentiroso, aquele que nos atrai com
coisas gostosas, com prazeres
momentâneos, mas, depois,
goza da nossa cara, porque o
pecado não compensa.
O diabo nos vê morrendo
espiritualmente, e quanto mais nos acostumamos
a pecar, mais caminhamos para a morte. Aí está o
perigo! Estávamos mortos,
mas Deus, que é rico em misericórdia, nos salvou.

www.sljornal.com.br

opinião

DOMINGO, 16 DE AGOSTO DE 2015

ENTREVISTA Alexandre Silva Chaves

Gerente de Trânsito e Transporte Público

No último dia 03 de
agosto o trânsito sofreu
em algumas das ruas centrais mudanças no fluxo de
veículos, essas mudanças
serão permanente?
As mudanças implantadas
estavam previstas no Projeto de Trânsito e devem
ser permanentes, exceto as
modificações ocorridas em
virtude da obra na Rua Dr.
Olavo Gomes Pinto e Rua
Dr. Mello Viana. Eu digo
“devem” porque o trânsito
é dinâmico, a frota de veículos por exemplo, que hoje é
de 23.679, não permanecerá assim, os pólos geradores de tráfego também

sofrem alterações, áreas
de comércio e prestação
de serviços são criadas e
modificadas a todo momento, por isso a importância
da realização de avaliações
periódicas que podem
apontar a necessidade de
novas alterações.
Foram feitos estudos
para realizar as alterações?
Sim os estudos foram realizados por uma empresa especializada em engenharia
de trânsito juntamente com
esta Gerência, na época Departamento, e também com
outros setores da Prefeitura.
A SLTans tem participação efetiva no planejamento de tais mudanças?
Sim, as sugestões são
propostas e encaminhadas
para a Comissão de Gestão
que avalia e encaminha
para análise e aprovação do
Exmo. Sr. Prefeito.
Mesmo com as obras
no centro da cidade e a “festa da agosto” pôde-se notar
alguma melhora no fluxo de
veículos até o momento?

DOM ZECA

Sim, apesar dos desvios
e também do aumento de
veículos circulando na área
da obra, o trânsito fluiu muito bem, com pequenas retenções em horários de pico
naturalmente explicadas em
virtude da volta às aulas.
Ainda teremos mais
alguma mudança no trânsito para ser realizada?
Sim, a rua Dr. Mello Viana
e Av. Comendador Costa dependendo ainda de
uma nova avaliação após o
término da obras de drenagem do SAAE e também a
Rua Dr. Ribeiro da Luz que
passará ser mão única de direção, no trecho compreendido entre a Av. D. Pedro II
e a Av. Comendador Costa.
Quais as maiores implicações você vê em todas as alterações que já foram feitas?
Notamos melhorias significativas na oferta de estacionamento no lado direito da
D. Pedro II, sentido Centro x
Carmo de Minas, cerca de 80
vagas no total, na fluidez do
Trânsito, na maior segurança
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Campanha de vacinação
contra a poliomielite

nos cruzamentos modificados com a extinção de um
fluxo de veículos e também
nas conversões em decorrência da mão única de direção.
Suas considerações finais.
São Lourenço não é só
uma cidade turística, o
comércio e a prestação de
serviços são referências em
nossa região, essas características marcam São Lourenço como um grande polo
recebedor de tráfego o que
aliado a um frota municipal
de 23.679 veículos, sendo
14.000 automóveis e caminhonetes e 7.500 motocicletas, tornam o trânsito um
desafio constante, exigindo
do Poder Público medidas
de planejamento e operação eficientes; mas tudo
isso só funciona quando
há a colaboração de todos,
afinal trânsito é cidadania,
implica respeito, educação,
obediência à sinalização.
Gostaria de agradecer a
toda população a paciência e a cidadania exercida
neste período de obras e
mudanças e também ao São
Lourenço Jornal pelo apoio.

Sábado, dia 15 de
agosto, é o Dia Nacional de Vacinação contra
a Poliomielite. Em São
Lourenço, a Secretaria
Municipal de Saúde disponibilizará a vacina das
8h às 17h, na Policlínica
e nas Unidades Básicas
de Saúde.
A campanha, que se

estenderá até o dia 31,
tem como público alvo
todas as crianças menores de cinco anos. Elas
também serão avaliadas
em relação a sua saúde
vacinal, para atualização
de seus calendários de
vacinação. Portanto, é
necessário levar a Carteira de Vacinação.

Casamento

A notícia é...

Mauro Henrique Bastos de
Melo e Beatriz Fernandes
Garcia, se uniram em matrimônio no último dia 07, na
Igreja de San Gil T Santa Ana,
Granada, Espanha. O noivo
é filho de nossa amiga Dra.
Samara Soares. Aos noivos
desejamos felicidades. Que
Deus os abençoe!!!

maestromartins@yahoo.com.br

Bebê da Semana

Aniversário
Nosso Bebê da Semana é Miguel Nogueira Carvalho, nascido dia 28/ 06/ 2015. Filho de Tatiana Camila Nogueira
e Hélio César Ferreira de Carvalho. Felicidades ao grande
garoto, e parabéns a seus pais e avós.

Patrulha Animal

Quem comemora mais um
aniversário neste dia 16 de
agosto, é nosso amigo e
irmão Padre Afonso Alves
da Silva, para quem enviamos milhões de felicidades,
e aproveitamos para rogar a
Deus, que lhe abençoe ricamente, e lhe conceda vida
longa e feliz. Parabéns!!!

CLASSIFICADOS

Dança

ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO:
35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
VENDO- Apartamento, arejado, com sala ampla,cozinha,área,banheiro,dois quartos e mais um
quarto na área comum, vaga na garagem. Terraço, horta, piscina, churrasqueira. Ambiente tranquilo.
São Lourenço Velho, próximo a APAE. Contato: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM

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

EXPEDIENTE

No próximo dia 05 de setembro, inaugura-se o ônibus CASTRAMÓVEL da Ong Mãos Amigas, que atenderá o Sul de
Minas. O ônibus é equipado com 3 mesas cirúrgicas e toda
a estrutura necessária para castrar animais. Venha prestigiar o evento das 9:00 às 17:00 horas, na Praça João Lage.

ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL. TRATAR PELOS TELS: 358841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).

Denise Fonseca e suas alunas, fazendo grande sucesso em
festival na Disney World, representando assim nossa cidade de São Lourenço e nosso Brasil.
Parabéns e sucessos sempre!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques, Designer / Diagramação: Equipe São Lourenço Jornal, 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.

VENDO ÓTIMO APTO CENTRO DE SÃO LOURENÇO EM ED. TORRE DE SÃO LOURENÇO. 1 QUARTO,
2 BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA E VAGA NA GARAGEM. ARMÁRIOS NO QUARTO, BANHEIRO E
COZINHA. DIRETO COM PROPRIETÁRIO. CONTATO: MARIA TEREZA (21)988925071. VALOR R$260.000,00.
ACEITO DOAÇÕESMOVÉIS E OUTROS; ROUPAS – UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ANTIGUIDADES EM
BOM ESTADO. RETIRO NO LOCAL.TEL: 359753-6121/3332-8671 - FALAR COM TANIA END. ALAMEDA
JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES Nº 60 JARDIM SERRANO

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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Parecer do Conselho Fiscal do Hospital da Fundação Casa
de Caridade de São Lourenço.

Período 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
Em reunião os membros do conselho fiscal da Entidade “Hospital da Fundação Casa
de Caridade de São Lourenço,” com o objetivo de emitir parecer dos trabalhos de
verificação de documentos e forma de lançamentos contábeis, realizados durante o
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, verificaram que os documentos
apresentados estão dentro da legalidade contábil e arquivados de forma cronológica
de data, mês e ano.
Diante do exposto considerando a inexistência de atos que denotem dolo, fraude,
desvios de qualquer natureza, ou prejuízos ao patrimônio da Entidade, o Conselho
fiscal manifesta favoravelmente pela aprovação das contas referente ao exercício de
2014.
Na oportunidade engrandecem os esforços de todo os membros que atuam na
área contábil e administrativa do Hospital.
Não esquecendo também de engrandecer os esforços sem limites prestados de forma
espontânea pelo Conselho diretor e curador em prol da entidade.
Finalizando agradece os médicos, enfermeiros e todos ligados a área operacional
do Hospital, pelos serviços excelente e incansável prestado em benefício da população.
São Lourenço, 15 de março de 2015.
Cordialmente,
Conselheiros:
Hélio Antônio Maduro, Alvarim Augusto Machado e Paulo Sergio Maciel

DOMINGO, 16 DE AGOSTO DE 2015
7.Empréstimos e Financiamentos
Os empréstimos são contabilizados pelo valor futuro, diminuído dos juros a apropriar.
Circulante:

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS do Hospital
tem validade pelo período de 15/07/2011 a 15/07/2016.

15.Outras Despesas Operacionais
O déficit do exercício foi substancialmente elevado em decorrência dos seguintes eventos:

HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de dezembro de 2014 ( Em R$ 1 )
16.Patrimônio Social
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.
17.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:

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.

GABRIEL DIAS PEREIRA FILHO
Provedor

Legenda:
(a)Capital de giro: encargos de 1,39% a.m., em 36 parcelas mensais com vencimento final em 18/09/2015.
(b)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.
(c)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 23/03/2019.
(d)Capital de giro: encargos de 1,85% a.m., em 60 parcelas mensais com vencimento final em 18/09/2015.
(e)Aquisição de equipamentos (tomógrafo): encargos de 1,87% a.m., em 60 parcelas com vencimento final em 26/04/2019.
(f)Capital de giro: encargos de 2,19% a.m., em 36 parcelas mensais com vencimento
final em 29/10/2017.

9.Provisão para Contingências
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$ 565.000,00 e encontram-se devidamente provisionados
nas demonstrações contábeis.

Foram aplicados os seguintes recursos no ativo imobilizado, com vistas a expansão e
modernização dos serviços prestados pelo Hospital.

11.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 31/12/2014 não há operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
12.Receitas de Subvenções e Doações
O Hospital recebeu as seguintes doações e subvenções durante o exercício de
2014, as quais foram aplicadas no custeio de suas atividades.

13.Isenções Usufruidas
Por ser portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
– CEBAS (nota 13), 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:

-Fim-

VÂNIA LEIZA CONTI
Contadora Responsável
CRCMG – 060248/0-6
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RITA ABBUD

Cantinho da Poesia
“Como Amar”
O amor é uma força poderosa que
poderá dar alegrias ou tristezas.
É o melhor remédio para a vida, não tem
contra indicação.
Ele nos leva para perto de Deus e do próximo

O grande problema é como Amar, não aceitar
a forma de amar das pessoas como elas são,
poderá ser uma dor terrível.
Ele precisa ser livre, sem controle e amarras,
construtor e não destruidor.
Para encontrar o “Amar” em sua plenitude.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SÃO LOURENÇO/MG –
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2015 – O Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, no uso de suas atribuições legais torna público, 1ª Retificação
do Edital 001/2015. Maiores informações no site: www.reisauditores.
com.br. São Lourenço, 07 de agosto de 2015 - Adauto Lúcio Cardoso Diretor Presidente do SAAE.
COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO - O Oficial Interino do Serviço
Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º,
do Art. 26 da Lei nº. 9.514/97, vem intimar DULCE HELENA PIRONI, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no CPF/MF nº. 234.677.978-49, residente e domiciliada no
Sítio Colina, Caixa Postal 13, Bairro Toma Leite, Pouso Alto/MG; e, HEDALBERTO COSTA BUSTAMANTE, inscrito no CPF nº. 469.831.206-04, GLÁUCIA MARIA DA FONSECA
BUSTAMANTE, inscrita no CPF nº. 469.831.126-87, brasileiros, casados, ele pecuarista,
ela, do lar, residentes e domiciliados na cidade de Itanhandu/MG, na Rua Dr. Paiva,
65, Bairro Nossa Senhora de Fátima, para que PAGUEM, no prazo de 15(quinze) dias,
contados a partir da publicação deste, as prestações vencidas e vincendas da Cédula
de Crédito Bancário Crédito Pessoal (Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis –
237/6142/22052012-1), no R. 04 e Av. 06 da Matricula 583 do Livro 02 deste Cartório,
devidamente operacionalizada na conta corrente nº. 154-6, titulada pela devedora
junto à agência 6.142-5 – Itamonte/MG, do credor, mais os juros convencionais, as
penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos,
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel (se houver), além das despesas
de cobrança e intimação e demais despesas, nos moldes do dispositivo no parágrafo
primeiro do Art. 26 da Lei 9.514/1997. Valor do débito em atraso em 15/05/2015:
R$11.413,13. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - BANCO BRADESCO
S.A., situado na Cidade de Deus, na cidade de Osasco/SP, CNPJ n.º 60.746.948/000112, por sua agência em Itamonte/MG. O Oficial Interino: Júlio César Círio Nogueira.
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Palestra sobre “Primeiros Socorros”
na Faculdade Victor Hugo

DR. RODRIGO C. SANTOS

Médico Veterinário

Sarna demodécica em cães
(Parte 2)

Diretoria de Esportes é campeã do 1º Campeonato Interno
de Servidores da Prefeitura Municipal. Derrotou na final a
equipe da Administração/Fazenda pelo placar de 3 a 1.
Campeonato Mundial Júnior
masculino de handebol nas
cidades de Uberlândia e
Uberaba. No apito a dupla
André Nicolau e Ivo, na foto
com o professor Manoel Luiz
presidente da Confederação
Brasileira de Handebol.

A Faculdade Victor Hugo
promoveu para o Curso
de Pedagogia uma palestra
básica sobre “Primeiros Socorros”, que foi ministrada
pelo 3º SGT BM Diego Teixeira Dias e SD BM Leonardo
Lemes de Paula, integrantes
do Pelotão do Corpo de
Bombeiros de São Lourenço
Na oportunidade além da
parte teórica, houve uma
parte prática de extrema
importância, pois conforme explicado pelos palestrantes todos os alunos

, que são professores,
podem auxiliar em uma
emergência até que o Corpo de Bombeiros chegue.
Esta palestra que já acontece há alguns anos na instituição tem por finalidade
mostrar para os alunos que
o atendimento inicial para
prestação de ocorro sem
riscos para quem auxilia
é muito importante, pois
com alguns conhecimentos
pode-se diminuir o sofrimento, evitar complicações
e até mesmo salvar vidas.

AOS CONTRIBUINTES DO
CARNÊ DO HOSPITAL

Equipe de arbitragem e mesários na final dos Servidores.
Bateram um bolão.

Nossa homenagem à família Sacramento. Os doze irmãos
sempre unidos com exceção nas torcidas pelos clubes de
futebol, tem até torcedor do Mequinha Carioca. Nas quadras de futsal com muitos canecos de campeões.
Maratona da Cidade do Rio
de Janeiro teve largada no
Pontal do Tim Maia no Recreio dos Bandeirantes e 42
km de prova. Meus amigos
Carlos Otávio (na foto da
chegada com muito esforço)
e também o Marquinho do
Cartório. Parabéns.

Sarna Demodécica Generalizada
Cães com a doença generalizada desenvolvem áreas de
perda de pelos na cabeça, pernas e tronco. Essas manchas
se encontram formando grandes áreas de perda de pelos.
Os folículos pilosos se ligam aos ácaros e as escamas da
pele. A pele se rompe formando feridas, crostas, apresentando uma doença mais incapacitante. Alguns casos
são uma continuação da sarna localizada; outros se desenvolvem espontaneamente em cães mais velhos.
Cuidados especiais com a sarna demodécica
Não há como prevenir que a doença apareça, mas existe
como fazer para impedir com que ela se propague ainda
mais. Os donos de cães que tem sarna demodécica devem
seguir alguns cuidados para que a doença não acometa
outros animais.
1. Castrar machos e fêmeas que tenham a doença para impedir
que esses cães gerem filhotes com propensão à sarna demodécica;

Devido a problemas de
ordem operacional, os talonários do Carnê de Contribuição do Hospital São
Lourenço (agosto/2015 a
julho/2016) serão encaminhados com atraso. Assim,
solicitamos que, para efetuar o pagamento da contribuição de agosto/2015,
os contribuintes se dirijam
ao Caixa do Hospital, situado na Recepção Principal.
A partir de setembro/2015,
o talão já estará disponível
para pagamento do Carnê
nos locais de costume. Informamos os novos valores
do Carnê do Hospital (a partir de agosto/2015): individual = R$ 60,00 / familiar =
R$ 110,00. Agradecemos a
compreensão de todos.

PRÓXIMO CURSO PARA
GESTANTES SERÁ NO DIA 15
No próximo dia 15 de
agosto (sábado), das 7h30
às 12h30, no Parque das
Águas, será realizado mais
um módulo do Curso para
Gestantes, realizado mensalmente pelo Hospital São
Lourenço, Unimed e Secretaria Municipal de Saúde.
Os temas serão: shantala
(massagem que amplia os
momentos de contato da
mãe com o bebê), QI mental e workshop de banho/
ações do 5º dia. O Curso é
voltado a gestantes de São
Lourenço e seus respectivos acompanhantes. As inscrições são gratuitas: basta
ligar para 3332-1203.

2. Evitar o acasalamento de cães que tem a doença;
Tratamento da Sarna Dermodécica Generalizada
A sarna demodécica deve ser tratada sob supervisão do veterinário. O tratamento envolve o uso de xampus e banhos
para remover as escamas da superfície e matar os ácaros.
Raspe ou corte os pelos das regiões afetadas para facilitar
o acesso a pele. Em casos mais graves, o veterinário irá prescrever remédios de uso oral ou aplicar injeções no cachorro.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa

www.sljornal.com.br

cidade

DOMINGO, 16 DE AGOSTO DE 2015

Caminhão pipa com vazamento
de óleo derruba motociclistas

Na tarde deste domingo
(09/08) um caminhão pipa
ainda não identificado passou pela Avenida Antônio
Junqueira de Souza jogando
água na rua supostamente
para realizar alguma limpeza.
Porém o caminhão tinha
um vazamento de óleo não
identificado pelo motorista

o que ocasionou em poucos
minutos após a passagem do
mesmo pela rua inúmeras
quedas de motociclistas que
passavam pela rua causando
danos em suas motos e ferimentos aos pilotos e garupa.
Segundo relatos de um dos
envolvidos no momento de
sua queda uma viatura da

Policia Militar que passava pelo local foi solicitada a
parar afim de ajudar a lavrar
um B.O. (boletim de ocorrências) para posterior reinvindicação de valores gastos para
o conserto de sua moto, sendo o motociclista instruído a
realizar o B.O. de forma online, o que causou surpresa
nos envolvidos nas quedas.
Posteriormente uma equipe da SLTrans foi ao local e
espalhou serragem para evitar futuras quedas.
Imagens de câmeras de
segurança dos arredores
poderão ser solicitadas afim
de descobrir a quem pertence o caminhão que causou todo um transtorno a
vários motociclistas.

7

Torre pega fogo e afeta
operadoras de celular
Na tarde deste sábado
(08/08) o bairro Nossa Senhora de Lourdes foi o centro das
atenções devido a densa fumaça negra que saia de uma
torre existente no local que
pegou fogo e rapidamente se
alastrou causando prejuízos e
susto aos moradores.
Compareceram ao local
do incidente uma viatura da
Polícia Militar que lavrou o
B.O. (boletim de ocorrências), equipe do Corpo de
Bombeiros para fazer o rescaldo, um dos responsáveis
pelas instalações internas da
operadora de telefonia móvel
Oi além de moradores.
Dadas as circunstâncias
não é possível afirmar se o
fogo veio de fora do espaço
onde se encontra a torre invadindo o mesmo ou se foi
causado de forma proposital (criminoso), já que em
uma das paredes do muro
feito para proteger equipamentos e/ou moradores foi
feito um enorme buraco
onde qualquer pessoa pode

acessar os equipamentos,
sendo necessário se fazer
presente uma equipe para
realizar perícia a ser acionada durante os próximos dias
e assim concluir o laudo.
A única certeza que se tem
no momento é do grande

prejuízo causado pelo fogo e
que parte dos usuários da cidade como trechos do bairro
Federal e Nossa Senhora de
Lourdes já estão afetadas
pela falta de sinal de telefonia, que não tem previsão
para reestabelecimento.

ceram no final da Rua Henrique de Morais Sarmento
no bairro Sonda para ajudarem a equipe do Corpo
de Bombeiros que após
diversos telefonemas compareceu ao local citado

para retirarem o animal já
quase desfalecido.
O animal que aparenta
ter não mais que dois anos
de idade já está bem debilitado devido à falta de
cuidados de seu “dono”
apresentando ausência de
massa corporal, ferimento
na cabeça além de estar
cego dos dois olhos segundo relatos de pessoas
conhecedoras desse tipo
de animal.
Após a união dos moradores com a equipe do Corpo de Bombeiros o animal
foi retirado com vida do córrego, porém por estar muito
fraco não se sabe qual será
seu futuro.

Cavalo cego é resgatado de córrego

Através de um pedido
postado em uma rede social por uma pessoa sensibilizada com a situação
em que se encontrava um
cavalo atolado em um córrego, moradores compare-
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