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SAAE tem novo Diretor-Presidente
A Prefeita Célia Cavalcanti apresentou na manhã de 22/08 o novo diretor-presidente do SAAE: Trata-se de
Gustavo Ribeiro que assumiu o novo cargo na manhã do mesmo dia. (pág 03)

SAAE

Após decisão do TJMG, Célia
Cavalcanti reassume cargo de
prefeita de São Lourenço (pág 03)

Café especial: Brasil conhece seus
campeões de barismo. Léo Moço
venceu
competição
nacional
Casaados
Meninos:
s (pág 05)

O TG 04-024 de São Lourenço
comemorou na manhã de 25/08
o Dia do Soldado (pág 03)
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EDITORIAL Ideias desastrosas como
jornalismo@portalalternativa.com.br

Há um fascinante cardápio de ideias
desastrosas nos programas de governo. Ninguém estranharia se fossem
apresentadas pelo presidente Donald
Trump ou por algum de seus conselheiros econômicos. Em alguns casos,
bastaria remover a tintura de esquerda. Políticas de juros, câmbio, impostos, comércio exterior e finanças públicas são algumas das áreas ameaçadas pelas promessas de campanha. As
falas são tentadoras para quem ainda
acredita em crescimento fácil, crédito barato por decisão de governo,
câmbio controlado sem custo econômico e gestão pública sem restrição
financeira. Alguns desses crentes, pouco mais sofisticados que a média, classificam como neoliberal quem leva em
conta a limitação de recursos. Outros,
com um pouco mais de leitura, proclamam-se herdeiros do keynesianismo. Um ex-ministro já se declarou
keynesiano desde criancinha. De fato,
essa turma apenas confunde políticas
fiscais anticíclicas, necessárias em certos momentos, com a mais chapada
e grosseira irresponsabilidade fiscal.
Keynes ganharia facilmente, contra
esse pessoal, um processo por difamação e calúnia.
Vale a pena selecionar, da grande
lista de besteiras incluídas em programas de governo, algumas muito perigosas, mas nem sempre notadas por
boa parte – talvez a maioria – dos eleitores. Algumas até podem ser bem-intencionadas.
Juros e câmbio controlados estão
entre as promessas mais atraentes,
com certeza, para muitos eleitores. Para quem acredita nesse tipo de con-

versa, conter juros é uma forma de beneficiar os consumidores, principalmente os mais pobres, de garantir crédito acessível às empresas e, portanto,
de favorecer o crescimento econômico. Além do mais, é um meio de enquadrar o exército malfazejo de rentistas e de proteger o Tesouro contra
os parasitas da dívida pública.
De modo um tanto nebuloso, os
bancos são vistos como se os banqueiros tivessem forçado o governo a tomar empréstimos. Pelo senso comum,
empréstimos foram tomados porque
o governo gastou mais do que arrecadou, mas o senso comum também é
neoliberal.
Tentativas de controle político de
juros foram feitas várias vezes, no Brasil e em outros países. Resultaram
apenas em retração dos financiadores
do setor público, em aumento da inflação e, afinal, em juros mais altos
depois de confirmado o previsível desastre. Uma das últimas experiências
ocorreu entre 2011 e 2013. Depois o
Banco Central (BC), desmoralizado,
teve de mudar de rumo, às pressas,
para reverter o desastre, mas o conserto foi demorado.
Controle de câmbio também foi
testado muitas vezes, ora para manter
a inflação contida, ora para favorecer
exportações e conter importações.
Câmbio valorizado de forma voluntarista para conter a alta de preços acabou gerando rombos nas contas externas. Câmbio desvalorizado para favorecer o superávit externo funcionou,
também previsivelmente, como combustível para a inflação. Câmbio flexível, com intervenção do BC apenas pa-
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Reflexão

programas de governo
ra frear oscilações excessivas, tem sido
a solução mais simples, mais eficiente
e menos custosa, A experiência do Brasil é uma boa confirmação. Essa política tem permitido combinar inflação
contida com balanço de pagamentos
em ordem e reservas cambiais próximas de US$ 380 bilhões.
Duplo mandato para o BC – controlar a inflação e ao mesmo tempo
defender o emprego – é outra ideia
sedutora, embora pouco inteligível para grande parte do eleitorado. Seus
defensores podem lembrar como exemplo as funções do Federal Reserve (Fed),
responsável pela política monetária
nos Estados Unidos.
De fato, o mandato do Fed é duplo,
mas sem tolerância inflacionária. Sua
meta, hoje, é combinar uma inflação
de cerca de 2% com o maior nível de
emprego compatível com essa variação de preços. A inflação americana já
se aproxima do alvo e o desemprego
está pouco abaixo de 4%. O maior desafio para os dirigentes do Fed, agora,
é determinar a taxa neutra de juros.
O BC brasileiro tem seguido, há muito tempo, uma política semelhante,
favorável à criação de empregos, mas
sem grande tolerância à inflação (embora a meta, de 4,5%, seja alta pelos
padrões internacionais). É preciso traduzir para uma linguagem sem mistificação a proposta eleitoral do duplo
mandato. É, na prática, mera defesa
de uma política mais frouxa de combate à inflação, com juros mais baixos
e crédito muito mais farto.
Não por acaso, essa política interessa a empresários sempre mais atentos aos juros do que à inflação, sempre

em busca de benefícios tributários e
de subsídios e, é claro, de protecionismo comercial. Em troca, prometem investir em capacidade produtiva e cuidar de inovação. Mas para que investir
e inovar, quando o concorrente estrangeiro está barrado na entrada?
Esse protecionismo também está
incluído em programas de governo,
sempre em nome de uma defesa patriótica da indústria nacional. Mais que
grotesco, é escandaloso, em 2018, defender esse modelo de desenvolvimento para uma das dez maiores economias do mundo. Esse tipo de política
mantém a ineficiência e condena o brasileiro a consumir produtos caros e de
baixa qualidade. Os benefícios vão apenas para grupos empresariais e sindicais escolhidos pela corte.
Uma variante dessa aberração é a
proposta de tributar a exportação de
bens primários e semielaborados, como se isso criasse uma vantagem real
para a manufatura brasileira. Será um
atentado a dois dos setores mais competitivos do País, o agronegócio e a mineração, e também à economia nacional. Outros países exportadores agradecerão pela gentileza.
Alguns candidatos prometem tributar lucros e dividendos, sem distinguir claramente esses dois objetos. Taxar dividendos pode tornar os impostos
mais progressivos e mais equitativos.
Taxar mais pesadamente o lucro empresarial diminuirá a capacidade de investimento, de expansão e de criação
de empregos. Políticos incapazes de
notar essa diferença podem ser muito
perigosos. Algum político denunciará
aos eleitores tantos perigos?

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

A FORÇA QUE NOS MOVE...
Vivemos num mundo onde, a todo momento, somos
levados a desanimar. Notícias ruins nos desestimulam
a crer em um mundo melhor.
Pessoas discutindo e brigando por questões banais geram um descrédito na justiça. Todos querendo levar
vantagem é algo tão corriqueiro que a noção de coletividade, solidariedade e bem
comum ficam para segundo
plano.
Assim, a gente já acorda
cansado, parece que tudo já
está pronto e dado como definitivo. Temos a sensação
de que nada pode ser feito
para mudar o contexto atual da nossa história e da nossa sociedade e, por conta
disso, entregamos os pontos, deixamos estar pra ver
como fica, empurramos tudo com a barriga e nos acomodamos completamente,
cada dia mais, ainda que sem
perceber.
No entanto, apesar desta
forte tendência, é preciso
combater, lutar contra a maré, remar contra a correnteza. É preciso estarmos vivos
ao invés de vegetarmos. É

preciso pensarmos ao invés
de aceitarmos. É necessário
criar ao invés de copiar. Urge reagir ao invés de engolir.
O hoje nos pertence e dele
depende o amanhã.
Vamos nos mover, provar
que é possível viver, amar,
ser feliz e principalmente,
fazer o outro feliz...
Vamos inovar, revitalizar,
renovar esperanças, sonhos,
planos e batalhar para concretizá-los. Não desistamos
de sermos boas pessoas, com
boas intenções e bom coração. Peçamos ao Espírito Santo que venha a ser a nossa
força, o nosso impulso, o
vento impetuoso que nos
inquieta e não nos permite
corromper ou acovardar. O
mesmo Espírito que Cristo
soprou sobre seus amigos
e que brotou em seu íntimo
o desejo ardente de avançar para águas mais profundas e fazer a diferença no
mundo, nos impulsione a
seguirmos em frente, vencendo nossas batalhas diárias e colaborando para a
implantação do Reino que
não passa, aqui, neste Reino passageiro!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Seja um novo homem Maria, mulher de fé Por que toda vez que
me maquio, eu choro?

Homem, ainda que o mundo o tenha ensinado a ser bruto, autoritário e mal-educado,
aprenda a amar e dar carinho
A sociedade determinou que
homem não chora, que é “macho”, durão. Talvez por isso você tenha se assumido como
uma pessoa dura, rude e se julgue incapaz de amar e de manifestar amor. Você sente medo, fica tímido, sem graça e não
consegue expressar o amor.
Homem, ainda que o mundo o tenha ensinado a ser bruto, autoritário e mal-educado,
aprenda a amar e dar carinho.
Seja diferente, seja como José!

Se o mundo o fez “machado”,
lembre-se de que ,mesmo o
machado quando fere o sândalo, acaba sendo perfumado
por ele.
O sândalo é uma planta muito cheirosa. O machado que o
fere é tomado pelo perfume
exalado por ele. A mulher é assim. Em vez de buscar apenas
sexo, aprenda a manifestar amor
em gestos. Tenha certeza: mesmo que você seja um homem
feito o machado, o perfume do
sândalo, que é sua esposa, perfumará sua vida e o fará homem de novo.
Deus o abençoe!

“Bem-aventurada és tu que
creste, pois se hão de cumpri
as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!” Desta forma falou Isabel, respondendo
à saudação de Maria. E são palavras pelo Espírito Santo (cf.
Lc 1,14), que focalizam a virtude principal de Maria: a fé. A
fé permitiu a Maria enfrentar,
sem medo, o abismo insondável e desconhecido do plano
salvífico de Deus. Não era fácil
acreditar que Deus pudesse
“assumir a forma humana” e
morar entre nós, isto é, que
Deus se escondesse na insignificância do nosso dia-a-dia,
assumindo a nossa fragilidade,
sujeita a tantas humilhações.
Maria acreditou neste projeto impossível de Deus, confiou em Deus todo-poderoso e

se tornou a principal colaboradora da admirável iniciativa de
Deus, que devolveu ao mundo
a esperança.
Maria, em momento algum
esmoreceu, nem mesmo aos
pés da cruz de seu Filho. Que
sofrimento e que dor vendo seu
Filho Jesus, crucificado! Com
certeza o coração de Maria também sangrava. Mas, ela acreditava em Deus, acreditava nas
palavras de Jesus, acreditava
na ressurreição... Maria tinha
fé.Nós somos chamados para
a mesma atitude de fé, que leve a olhar, corajosamente, além
das possibilidades e limites humanos.
Que a exemplo de Maria, tenhamos sempre uma fé forte
e solidificada.
Fonte: Revista “O Milite”

Algumas pessoas possuem
a área dos olhos muito sensíveis e choram quando usam
algum tipo de maquiagem. Se
você é uma dessas mulheres,
saiba que existem truques na
hora de passar o lápis, delineador ou qualquer produto que
te cause irritação. Siga as dicas
abaixo e também conte-me
através do Facebook quais são
as dicas que você usa para não
cair em lágrimas.
Higienize os produtos;
Fuja de produtos com fragrância, mesmo que seu nariz
não detecte o cheiro forte, tenha certeza que seus olhos te
darão esse alerta;
Ter bons produtos de maquiagem é fundamental, vale
a pena investir em produtos
seguros e de alta qualidade;
Cuidado para não cair sombra em pó dentro dos olhos;
Delineador dá um efeito in-

crível ao olhar, mas aprenda a
usá-lo corretamente! Fazer o
traço errado e depois tentar
consertar irrita os olhos. Se você ainda não tem prática e habilidade, use uma sombra preta esfumada com um pincel
chanfrado úmido no lugar do
delineador;
O rímel é uma glória na maquiagem, mas é importante escolher o produto certo com um
aplicador que facilite a aplicação;
Cuidado com as pontas afiadas dos lápis na hora da aplicação. Não se esqueça de limpá-lo sempre antes de usar, fique de olho também na textura, cheiro e cor. Prefira lápis
macios aos rígidos;
Use demaquilantes específicos para a área dos olhos, como o “Demaquilante para área
dos olhos da Mary Kay”, que
remove delicadamente a maquiagem sem repuxar ou agredir os olhos.
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Após decisão do TJMG, Célia
Cavalcanti reassume cargo
de prefeita de São Lourenço
Política havia sido cassada há cinco meses por decisão da
Câmara; tribunal diz que houve ilegalidade em cassação

A prefeita Célia Cavalcanti
(PR) voltou ao cargo na prefeitura de São Lourenço (MG) na
manhã desta terça-feira (8).
Afastada desde março de 2018,
quando teve o mandato cassado, ela foi autorizada a reassumir a cadeira no executivo após
decisão do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais.
A decisão do TJ foi publicada na tarde desta terça-feira
(7). Segundo o advogado de
Célia Cavalcanti, houve ilegalidade por parte da Câmara de

São Lourenço em cassar o mandato. O motivo, na época, foi
a omissão da prefeita em relação a participação do marido
e ex-prefeito, Tenório Cavalcanti, em assuntos da prefeitura.
Com a publicação da sentença nesta terça, a câmara enviou
um ofício à prefeitura, que liberou a volta da prefeita.
A cassação
Célia foi cassada em um processo político administrativo.
A decisão aconteceu no dia 6

de março. Para cassar o mandato, os vereadores se basearam no decreto de lei número
201/67. Célia teria desrespeitado um dos artigos, que trata
sobre omissão e negligência na
defesa de bens, direitos ou interesses do município.
Ela também teria agido de
modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Durante o período em que Célia foi
afastada do cargo, a prefeitura
foi administrada pelo vice-prefeito Leonardo Barros Sanches.

3

SAAE tem novo
Diretor-Presidente

A Prefeita Célia Cavalcanti
apresentou na manhã de 22/08
o novo diretor-presidente do
SAAE: Trata-se de Gustavo Ribeiro que assumiu o novo cargo na manhã do mesmo dia.
Segundo a Prefeita Célia, a
amizade com o novo presidente Gustavo Ribeiro vem de longa data: "Eu conheço o Gustavo
de longo tempo, mas a partir
do momento de sua entrada no
MDB é que passamos a conviver mais. Hoje tenho a certeza
de que ele é o nome exato para
assumir a autarquia municipal.
Ele é formado em Direito e História e sua esposa Fabíola já esteve trabalhando comigo como

Secretária de Ação Social. Portanto o Gustavo Ribeiro possui
os requisitos necessários para
estar à frente do SAAE. Foi uma
escolha não só minha, mas de
toda a nossa base aliada. Eu sei
que ele vai olhar tudo com muito carinho, zelar pelos nossos
funcionários, pela autarquia e
trabalhar com transparência e
dedicação. Essas são as principais recomendações que passei
ao novo diretor-presidente, disse a prefeita Célia.
Gustavo Ribeiro chega com
missões importantes a serem
cumpridas e vê sua nomeação
com muita tranquilidade: "Os
grandes gargalos do SAAE no

nosso entendimento são as
questões do lixo, tratamento
de esgoto e os convênios que
não podem ser atrasados. Em
um segundo momento vamos
observar a Estação de Tratamento de Água, mas vamos ver
todas essas questões com o
nosso corpo técnico. É uma honra para mim, sou um apaixonado pelo SAAE e pela nossa
cidade e pretendo servir da melhor maneira possível para contemplar o povo de São Lourenço", finalizou o novo presidente do SAAE, Gustavo Ribeiro.
Na primeira foto a apresentação oficial de Gustavo Ribeiro
pela Prefeita Célia Cavalcanti.

Tiro-de-Guerra de São Lourenço comemora o Dia do Soldado
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Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

O TG 04-024 de São Lourenço comemorou na manhã de
25/08 o Dia do Soldado. Data
em que que todas as atenções
das forças terrestres se voltam
para valorizar seu combatente
tendo como exemplo máximo,
Duque de Caxias, conhecido
também como o "Pacificador".
A data celebra os 215 anos do

nascimento de Luiz Alves de
Lima e Silva.
Na Ordem do Dia, assinada
pelo Comandante do Exército,
General de Exército Eduardo
Villas Boas, cita-se que o Brasil
nos dias de hoje precisa do mesmo espírito pacificador. O Comandante do Exército cita nominalmente os três soldados

mortos nas operações do Rio
de Janeiro e conclama os militares que busquem a união, com
espírito público, sacrifício e ética e que o Brasil tem pressa de
encontrar sua identidade.
A solenidade em São Lourenço que foi transferida para
o hall de entrada da prefeitura recebendo muitos convida-

dos além da presença de alunos das mais variadas faixas
de idade. A Prefeita Célia Cavalcanti, que é a Diretora do
TG 04-024 foi recepcionada
pelo Chefe de Instrução, Subtenente Jardim. O comandante do 57º BPM Tenente Coronel Santana, maior autoridade
militar no evento, também
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compareceu à solenidade. Estiveram presentes ainda o Presidente da Câmara Municipal
de São Lourenço, Vereador Ricardo de Mattos, o Vereador
Evaldo Ambrósio, o representante do Corpo de Bombeiros
na cidade, Sargento Ramiro,
Maestro José Henrique Martins e o ASP Daniel. O futuro

Chefe de Instrução do TG 04024, Sargento Esteves também
esteve na solenidade assim
como o Dr. Rogério Mello, advogado e apaixonado pelas
Forças Armadas..
Parabéns a todos os militares pelo seu dia seja qual for
sua graduação ou posto!
Jodil Duarte

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

2017
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Equipamentos Hospitalares
Móveis e Utensílios
Equipamentos de Informática
Imobilizações em andamento (obras e equipamentos)

179.378
1.160.849
204.331
63.148
317.483

Total

1.925.189
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HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro 2017 e 2016
(Em R$ 1)

HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO

HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro 2017 e 2016

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de dezembro de 2017
( Em R$ 1 )

(Em R$ 1)

Nota
Explicativa

R$
31/12/2017

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes
Clientes
Estoques
Outras contas a receber

4
5

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

6

TOTAL DO ATIVO

7.807.525
903.906
5.726.817
1.009.586
167.216

7.468.466
1.667.787
4.969.894
660.726
170.058

31.180.264
31.180.264

30.979.623
30.979.623

38.987.789

Os empréstimos são contabilizados pelo valor futuro, diminuído dos juros a apropriar.
Circulante:

1. Contexto Operacional

31/12/2016

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.

38.448.089

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais
Férias a pagar
Provisão para contingências
Contas a pagar
Subvenções a Realizar

13.952.153
2.707.723
2.737.550
5.984.915
523.897
321.000
13.702
1.663.366

14.091.475
3.145.972
2.486.639
6.034.724
491.079
391.483
29.580
1.511.997

3.800.356
2.545.292
1.255.064

6.825.974
5.322.637
1.503.337

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21.235.280
Demonstração do Resultado dos Exercícios
Patrimônio Social
Findos em 31 de dezembro de 2017 e21.235.280
2016

17.530.641
17.530.641

7
8
9

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Outras exigibilidades

7
10

HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO

(Em R$ 1)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

38.987.789

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:

38.448.089

a) Apuração do Resultado

R$

Nota

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

Explicativa
31/12/2017
31/12/2016
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
RECEITAS OPERACIONAIS
SUS

45.203.821
23.037.339

39.140.581
18.522.882

2.044.537

1.886.012

8.114.671
7.046.959
1.321.013
93.389
4.305.498
(759.585)

6.605.433
7.256.512
1.085.291
87.936
4.080.200
(383.683)

Particulares
Convênios
Receitas de doações e subvenções
Outras receitas
Receitas financeiras
Isenções tributárias (INSS/Cofins/CSLL)
Deduções das receitas (glosas SUS/Convênios)

12

13

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

(41.499.181)

(34.495.511)

Despesas com pessoal
(11.720.965)
(7.620.222)
Serviços de terceiros
(12.349.447)
(10.135.907)
Materiais reembolsáveis
(4.614.155)
(4.154.038)
Materiais não reembolsáveis
(1.819.601)
(1.698.500)
Despesas gerais
(2.762.715)
(1.667.809)
HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO
LOURENÇO
Despesas administrativas
(2.153.725)
(3.540.909)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
nos (1.597.925)
Despesas financeiras
(1.318.177)
Isenções tributárias
(INSS/Cofins/CSLL)
13
(4.305.498)
(4.080.200)
Exercícios
Findos em 31 de Dezembro
de 2017
e 2016
Baixa de Créditos Incobráveis
(454.898)
-

(Em R$ 1)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

3.704.640

Patrimônio
Social

Mutações
Saldo em 31/12/2015

4.645.071

Superávit
(Déficit)

Total

(14.531.203)

26.242.504

11.711.301

-

1.174.269

1.174.269

26.242.504

(26.242.504)

-

Superávit do exercício

-

4.645.071

4.645.071

Saldo em 31/12/2016

11.711.301

5.819.340

17.530.640

-

-

-

5.819.340

(5.819.340)

-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ajustes de avaliação patrimonial

Ajustes de avaliação patrimonial
Aumento do Patrimônio Social

HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO

Superávit do Demonstração
exercício
3.704.640
dos Fluxos de Caixa nos- Exercícios
Findos
Saldo em 31/12/2017

em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
17.530.640

(Em R$ 1 )

3.704.640

3.704.640
21.235.280

31/12/2016
ATIVIDADESAs
OPERACIONAIS
notas explicativas integram as demonstrações contábeis
Superávit (Déficit) do exercício
3.704.640
4.645.071
Ajustes por:
Ajuste de depreciação avaliação patrimonial
(196.485)
Depreciações
1.724.548
675.736
Déficit ajustado
5.429.188
5.124.321
Redução (Aumento) de Ativos
Clientes
(756.923)
(1.416.560)
Estoques
(348.859)
(213.646)
Outras contas a receber
2.842
(23.649)
Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores
(438.250)
(418.254)
Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais
(49.810)
46.595
Férias a pagar
32.818
(398.907)
Provisão para contingências
(70.483)
(122.257)
Outras contas a pagar
(264.151)
(215.678)
Subvenções a Realizar
151.369
1.511.997
Caixa gerado (aplicado) nas Atividades Operacionais
3.687.741
3.873.963

(1.925.189)
(1.925.189)

(576.020)
(576.020)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento em empréstimos e financiamentos
Caixa gerado nas Atividades de Financiamento

(2.526.433)
(2.526.433)

(2.129.373)
(2.129.373)

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES

(763.881)

1.168.571

Caixa e Equivalentes no início do exercício
Caixa e Equivalentes ao final do exercício
Aumento (Diminuição) do Caixa e Equivalentes

1.667.787
903.906
(763.881)

499.217
1.667.787
1.168.571

Juros a apropriar Unicred Tomógrafo 2015



Empréstimo Santander 2015

(d)
(e)




Juros a apropriar Santander 2015
 Empréstimo CEF 2016
 Juros a apropriar CEF 2016
Total


(e)
(a)
(a)

31/12/2016
1.785.230
(573.690)
583.454
(189.053)

(10.522)

(20.407)
45.120

60.187

899.827
(84.741)
2.737.550

(5.044)
1.079.792
(278.951)
2.486.639

Não Circulante:
Descrição
Empréstimo CEF - 2013
 Juros a apropriar CEF 2013
 Empréstimo Unicred 2015
 Juros a apropriar Unicred 2015
 Empréstimo Unicred Tomógrafo 2015
 Juros a apropriar Unicred Tomógrafo 2015
 Empréstimo CEF 2016
 Juros a apropriar CEF 2016
 Superintendência Estadual de Saúde Varginha
Total


Legenda
(a)
(a)
(c)
(c)
(d)
(d)
(b)
(b)

31/12/2017
2.529.076
(233.852)
145.864
(5.228)
20.063
(902)
90.273
5.322.637

31/12/2016
4.314.306
(637.580)
729.318
(97.385)
80.249
(11.425)
899.827
(84.741)
130.068
5.322.637

Legenda:

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) Ativo Imobilizado

(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.

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.

8. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais
4. Clientes

Descrição

Correspondem aos serviços prestados e faturados ao SUS - Sistema Única de Saúde,
Convênios e Particulares.

Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais e Fiscais
Obrigações Fiscais - Parcelamentos

577.559
289.366
5.117.989

500.354
293.952
5.240.418

TOTAL

5.984.914

6.034.724

Descrição

2017

2016

SUS
Convênios
Particulares
Cheques em Cobrança

1.558.829
3.531.922
452.261
183.805

1.666.652
2.548.343
570.019

TOTAL

5.726.817

4.969.894

2017

2016

184.880

2017

2016

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$ 513.740,00 e encontram-se devidamente provisionados
nas demonstrações contábeis.

5. Estoques

Drogas e Medicamentos
Material Médico Hospitalar
Material de Limpeza
Produtos de Lavanderia
Fios Cirúrgicos
Órtese e Prótese Medicinais
Outros
TOTAL

336.551
282.904
40.755
6.882
37.274
234.876
70.344

239.048
288.821
34.787
25.884
18.935

1.009.586

660.726

0
53.251

Contas
Benfeitorias
Edificações
 Instalações
 Terrenos
 Usina de oxigênio
 Veículos
 Direito de uso
 Imóveis reavaliados
 Imobilizações em andamento
 Equipamentos Hospitalares
 Moveis e Utensílios
 Equipamentos de Informática
Sub total
 Depreciações acumuladas

Taxa anual de
depreciação
4%
4%
10%
10%
20%
4%
10%
10%
20%

Total líquido

31/12/2017

31/12/2016

428.240
15.510.000
561.687
11.404.000
333.000
54.193
9.386
990.848
536.683
7.653.344
1.942.160
688.441

248.862
15.510.000
561.688
11.404.000
333.000
54.193
9.386
990.848
219.200
6.492.494
1.737.829
625.293

40.111.982
(8.931.718)

38.186.793
(7.207.170)

31.180.264

30.979.623

Foram aplicados os seguintes recursos no ativo imobilizado, com vistas a expansão e
modernização dos serviços prestados pelo Hospital.
2017

Benfeitorias
Equipamentos Hospitalares
Móveis e Utensílios
Equipamentos de Informática
Imobilizações em andamento (obras e equipamentos)

179.378
1.160.849
204.331
63.148
317.483

Total

1.925.189

7. Empréstimos e Financiamentos
Os empréstimos são contabilizados pelo valor futuro, diminuído dos juros a apropriar.

Descrição

10. Outras Exigibilidades (Longo Prazo)
Descrição
Parcelamento CEMIG
Outras Obrigações
TOTAL

2017

2016

982.465
272.600

1.230.737
272.600

1.255.065

1.503.337

11. Instrumentos Financeiros

6. Imobilizado

Circulante:

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis





31/12/2017
1.785.230
(403.728)
583.454
(92.157)
60.187

(b)

Descrição

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado
Caixa aplicado nas Atividades de Investimento



(a)
(a)
(c)
(c)
(d)

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



R$

Legenda

Empréstimo CEF 2013
Juros a apropriar CEF 2013
Empréstimo Unicred 2015
Juros a apropriar Unicred 2015
Empréstimo Unicred Tomógrafo 2015



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.



31/12/2017

Descrição

(a)

b) Ativo Circulante e Não Circulante

Descrição

Aumento do Patrimônio Social

7. Empréstimos e Financiamentos

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 31/12/2017 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 2017,
as quais foram aplicadas no custeio de suas atividades.
Descrição

2017

Subvenções Estaduais
Subvenções Municipais
Total das Subvenções

23.854
1.446.856
1.470.710

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

5.407.602
152.111
16.535
5.576.248

Total das Subvenções e Doações

7.046.959

13. Isenções Usufruídas
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

2017

INSS – Contribuição Previdenciária
COFINS

2.745.131
1.226.950

Contribuição Social s/ Lucro - CSLL
Total

333.417
4.305.498

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS do Hospital tem
validade pelo período de 15/07/2016 a 14/07/2019.
14. Atendimentos Hospitalares

Legenda

31/12/2017

31/12/2016

Internações

2017

%
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Contribuição Social s/ Lucro - CSLL
Total

333.417
4.305.498

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro 2017 e 2016
(Em R$ 1)

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS do Hospital tem
validade pelo período de 15/07/2016 a 14/07/2019.
14. Atendimentos Hospitalares
Internações

2017

Sistema Único de Saúde – SUS
Convênios
Particulares
Total

%

5.289 78,0
987 14,6
505 7,4
6.781 100

Atendimentos Ambulatoriais

2017

Sistema Único de Saúde – SUS
Convênios
Particulares
Total

62.220 85,0
9.045 12,4
1.939 2,6
68.366 100

%

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ilmos Srs.
Diretores e Conselheiros da
Hospital Fundação Casa de Caridade de São Lourenço
São Lourenço - MG
Examinamos as demonstrações financeiras do Hospital Fundação Casa de Caridade
de São Lourenço, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017 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 Fundação Casa de Caridade de São Lourenço em 31 de dezembro de
2017, 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.

15. 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.
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:

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.

HOSPITAL DA FUNDAÇÃO “CASA DE CARIDADE DE SÃO
LOURENÇO”
PARECER DO CONSELHO FISCAL
PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
Em reunião os membros do Conselho Fiscal do Hospital da Fundação “Casa de
Caridade de São Lourenço”, com objetivo de emitir o parecer dos trabalhos de
verificação de documentos e forma de lançamentos contábeis e financeiros, realizados
durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, 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-se favoravelmente pela aprovação das contas referente ao exercício de
2017.
Na oportunidade engrandecem os esforços da Aliance, empresa responsável pela
administração da fundação e de todos os membros que atuam na área contábil do
Hospital.
Não esquecendo também de engrandecer os esforços sem limites prestados de
forma espontânea pelo Conselho Curador, Diretoria Executiva em prol da entidade.
Finalizando agradece os médicos, enfermeiros e todos ligados a área operacional
do Hospital, pelos serviços excelentes e incansáveis prestados em beneficio da
população.
SÃO LOURENÇO, 15 DE MAIO DE 2018.

Campinas, 15 de maio de 2018.

____________________________
HÉLIO ANTÔNIO MADURO
ÍNTEGRA – Auditoria e Consultoria S/S
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

CRC 02 MG 007.043/O-8 “T” SP

___________________________
ALVARIM AUGUSTO MACHADO
__________________________
RODOLFO ANDERSON ANDRADE ALVES

Carlos Alberto Chagas Franco
Contador - CRC 1 SP 174.742/O-9 “S” MG

Café especial: Brasil conhece seus campeões de barismo
Léo Moço venceu a competição nacional de Brewers Cup, Ariel Todeschini da Motta a de Coffee In Good
Spirits e Daniel Acosta Busch a de Latte Art e representarão o Brasil nos campeonatos mundiais
Após quatro dias de acirradas disputas e muita emoção,
foram conhecidos, no domingo, 19 de agosto, no ambiente
turístico da Estância Hidromineral de São Lourenço, no Sul
de Minas Gerais, os campeões
brasileiros de barismo nas categorias Brewers Cup, Coffee
in Good Spirits e Latte Art, competições que integram as atividades do projeto setorial "Brasil. A Nação do Café", desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA)
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), e que classificam os
vencedores para as competições mundiais. As etapas tiveram como anfitriãs as empresas
Unique Cafés Especiais e Production Eventos.
O campeonato de Brewers
Cup exige que os profissionais
elaborem o café por métodos
de filtragem manual, empregando suas técnica e habilidade para extrair o melhor da bebida. Quem teve mais eficiência nesse quesito foi Léo Moço,
da Café do Moço, de Curitiba
(PR), que obteve o título nacio-

nal e garantiu sua vaga para a
competição mundial da categoria. A segunda colocação ficou com Analice Pereira, da Como em Casa, de Manaus (AM),
e o terceiro lugar com Daniel
Munari, da Supernova Coffee
Roasters, também de Curitiba.
Na disputa de Coffee In Good
Spirits, o destaque foi Ariel Todeschini da Motta, da Ponto Gin
e da Supernova Coffee Roasters,
de Curitiba, que foi quem melhor demonstrou as habilidades
de mixologista para valorizar o
preparo de bebidas alcoólicas
à base de café. O curitibano sagrou-se campeão da categoria
e também obteve a vaga para
a competição mundial. O segundo colocado foi Gabriel da Cruz
Guimarães, da Unique Café Store, de São Lourenço (MG), e o
terceiro Murilo Guedes Casado
Semeghini, da Octavio Café, de
São Paulo (SP).
O também curitibano Daniel
Acosta Busch, da Jardins Café,
apresentou seu talento ao decorar as xícaras com bebidas à
base de leite vaporizado e café
espresso e alcançou o título de
campeão brasileiro de Latte Art,
garantindo sua vaga para o mun-

dial. Emerson do Nascimento,
da Coffee Five, do Rio de Janeiro (RJ), conquistou o segundo
lugar, seguido por Leonardo
Correa Ribeiro, da Unique Café
Store, de São Lourenço.
Além dos vencedores dessas
categorias, o Brasil conheceu,
anteriormente, os campeões
brasileiros de Torra, título obtido por Donieverson dos Santos,
da Bourbon Specialty Coffees,
de Poços de Caldas (MG); de Cup
Tasters, que foi Carlos Henrique
da Silva, da empresa Mogiana
Assessoria em Cafés Especiais,
de Pedregulho (SP); e de Baristas, conquista de Thiago Sabino,
da torrefação Cafés Especiais do
Brasil, do Grupo IL Barista, de
São Paulo.
Para a diretora da BSCA,
Vanusia Nogueira, os campeonatos de barismo focam aprimorar a capacitação desses
profissionais no país para ampliar o processo de educação
e aprendizagem sobre os cafés
especiais ao consumidor. "Produtores e baristas vêm aumentando sua parceria nesses últimos anos, cada um ciente de
seu papel, desafios e responsabilidades, o que é importan-

tíssimo para o desenvolvimento do mercado. Essa união é
vital, pois são esses profissio-

nais que extraem bebidas com
o máximo de qualidade e apresentam suas características,

valorizando o produto diferenciado junto ao consumidor final", destaca.
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Enfermeira Acacia cria Projeto “Girassol” na Saúde Mental de São Lourenço
Visando a continuidade do
presente projeto em aperfeiçoar e orientar as informações
em prol da valorização da vida
na campanha do “setembro
amarelo”com a preventiva do
comportamento suicida; a enfermeira Acacia, especialista
em Saúde Mental,no ano de
2018 bem como 2017, semeou
girassóis em conjunto aos pacientes na ornamentação da
Unidade de Saúde Mental de
São Lourenço.
O propósito é florir essa ideia
na contemplação do belo para
a primavera que vem a se iniciar nos próximo mês. O Projeto Vivo“Girassóis”como é chamado gerou atenção pela sua
2° edição, que brotou esperança e compartilhou a ideia multiplicadora no plantio pela cidade.Tal fato comprovou-se com
o sucesso em 2017, pela nota
do COREN-MG (Conselho Regional de Enfermagem) de autoria da enfermeira com o tema “A esperança floresce em

meio à Crise” que mencionou
a analogia do Ipê Amarelo com
os Girassóis. Como norteadores estratégicos terapêuticos
personalizados de cuidados no
simbolismo de luz ao sofrimento humano, prazer e relaxamento. Na tendência de estabelecer expansão de conhecimentos da planta com seus benefícios pelo seu baixo custo e
alto beneficio de possuir como
exemplo em seus grãos vitaminasdo complexo B e E, fontes
de cálcio, fósforo, magnésio e
ácidos graxos nas suas váriasformas e utilidades. Para além
da unidade sem fronteiras a comunidade local, conjunto ao
apoio da Coordenadora FrancismariRocha Silveira, que plantaram junto com os pacientes
e sua equipe do Caps III/AD na
ornamentação da rua em frente à unidade na José Simeão Dutra e famosa Rua Santos Dumont.
O propósito é transformar
“A cidade dos Girassóis” em sinônimo de beleza, cuidadocon-

sigo mesmoe a biodiversidade,
de modo humanizado à população. Mostrar que a vida possui seu valor peculiar e é essencial para todos nós. Assim
se todos nós preservarmos

eplantarmos a valorização da
vida em prol do semelhante;
transformamosações positivas
e concretas,visíveis ao nosso
universo local para melhor qualidade de vida.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
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 do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube.
Inscrições estarão abertas dia 20/08/2018 e encerradas dia 31/08/2018 às 17h00min.
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 23 sócios);
2) A chapa postulante ao Conselho deve ser composta por 15 membros efetivos e 15 suplentes,
sem indicação de cargo. E, todos inscritos deverão estar em dia com suas obrigações sociais.
A eleição se realizará no 17 de Novembro de 2018, em ASSEMBLÉIA 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 todos os sócios a 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, 17 de Agosto de 2018
Edson Jose Faria Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo
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OFERTAS VÁLIDAS DO DIA 03 A 13 DE AGOSTO OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

4,

12,

4,

24,

99 Achocolatado em Pó
UN Toddy Original 400g

29 Leite Condensado
UN

Moça TP 395g

29 Arroz Super Ecco
UN Tipo 1 - 5Kg

98

Vinho Chileno
Reservado Santa
UN Carolina 750ml

25,

30,

2,

1,

98

Miolo de Alcatra
KG Maturatta

99 Leite Longa Vida
UN

Classe A - 1 Litro

90

KG

Picanha Reserva

59 Creme Dental Oral
UN

B 123 Mint - 70g

3,

09 Cerveja Brahma Lata
UN 473ml

6,

98 Coxinha da Asa
KG

2,

Avivar

98 Óleo de Soja Vila
UN

1,

Velha - PET 900ml

99 Sabonete Dove 90g
UN

Fragrâncias

3,

99

Chocolate Bis Lacta
126g Chocolate ao
UN Leite

14,

48

KG

Lingüiça Toscana
Congelada Perdigão

6,

69 Açúcar Cristal Monte
UN Alegre / Delta - 5kg

14,

49

Detergente em Pó
KG Omo Multiação 2kg

