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Show beneficente arrecada
fundos para Hospital e Apae

Com sucesso de público, 14 atrações sertanejas ﬁzeram um show beneﬁcente na última quarta-feira. (pág 05)

Beneﬁcente

Veja como foi a
entrega da Comenda
Ambiental (pág 06)

Defensoria pública
inaugura sede em
São Lourenço (pág 04)

Entenda como a
Nestlé explora
nossas águas (pág 07)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O impulso de ajudarmos
uns aos outros em momentos difíceis não é nada novo.
Conhecemos histórias fantásticas de pessoas que se
desdobram para salvar a vida, na maioria das vezes de
pessoas que nunca viu. E vimos isso acontecer em São
Lourenço, no último dia 25.
Diversos cantores sertanejos
estiveram na cidade fazendo
um show beneﬁcente.
Em casos extremos a solidariedade atua como mecanismo de preservação da espécie e canaliza nosso afeto
às pessoas. Podemos chamar
de empatia, de caridade,
amor ao próximo. Na verdade acredito que seja um
pouco de tudo. O que é fato, e quem é solidário sabe,
é a imensa sensação de prazer e bem estar que dedicar
um tempo em benefício do
outro proporciona.
Essa solidariedade pode
vir de várias formas. Seja no
impulso provocado por uma
tragédia, seja em forma de
trabalho voluntário ou até
mesmo no dia a dia no trato
com as pessoas. E isso desperta as mais nobres aspirações da humanidade: a pro-
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Solidariedade

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

Recalcular...

cura da paz, da liberdade, de
oportunidades, da segurança e justiça para os povos.
Quem recebe um ato solidário conquista benefícios,
é claro. Mas quem oferta
momentos de afago, carinho
e doação aos outros ganha
ainda mais. Pesquisas indicam que trabalhos voluntários altruístas estimulam a
alegria, aliviam as tristezas
e aumentam a imunidade,
evitando doenças.
Pessoas que se sentem solidárias expressam mais satisfação pela vida e desenvolvem maior capacidade em

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Coluna
Popular
Ortopedia
e Traumatologia

lidar com as diﬁculdades. Em
geral se tornam mais felizes
e encontram sentido às ações
e atitudes.
Altruísmo e solidariedade
são valores morais socialmente constituídos vistos como
virtude no indivíduo. Não se
deve esquecer, contudo, o
potencial transformador que
essas atitudes representam
para o crescimento interior
do próprio indivíduo. Aﬁnal,
quando saímos do nosso mundinho, conseguimos ver as
coisas sob outro prisma.
A ajuda desinteressada
também reﬂete na identida-

de pessoal e social. Aumenta
a auto-estima e introduz sentido às nossas competências.
Recompensa-nos com o prazer de contribuir para a felicidade de nossos semelhantes, e nos dá o prazer de participar do funcionamento e
da melhoria da sociedade.
Percebemos que somos
um conjunto de seres pequeninos unidos em prol de algo
maior. E que a nossa realidade não é a pior, a mais
cruel. Nossos problemas não
são tão desoladores e que
somos capazes de sermos
mais. De sermos melhores.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Quem tem o costume de utilizar o GPS sabe que não há nada pior do que quando, num dado momento, ouvimos aquela
voz dizendo que é preciso “Recalcular”. Isso porque no momento em que ouvimos este comando, signiﬁca que erramos em alguma coisa no trajeto e que vamos ter que “começar tudo outra vez”, por outro ângulo. É uma
sensação muito desagradável,
sem dúvida, pois quando traçamos uma rota não fazemos isso
para que a mesma seja modiﬁcada, mas sim seguida conforme
nosso planejamento. Mas a vida
da gente é simplesmente assim:
Fazemos um plano para amanhã, depois e depois. Planejamos até mesmo os minutos seguintes ao presente. No entanto, num piscar de olhos, tudo
pode ser modiﬁcado e nossos
planos podem ir por água abaixo. Num primeiro instante, isso
é uma desgraça. No entanto, aos
olhos da fé, na certeza de que
existe um Deus no comando de
nossa caminhada, cujos planos
para nós são inﬁnitamente mais
viáveis que os que nós mesmo
fazemos...um Deus que se fez
homem e morreu na cruz para
demonstrar seu amor por cada
um e a necessidade de sermos
felizes, apesar de nem tudo sair

como imaginávamos sempre.
Sim, aos olhos da fé muitas vezes é preciso parar, rever a nossa vida e mudar o percurso.
Vivemos num tempo de quaresma, a espera da de celebrarmos a morte e a Ressurreição
de Cristo. É tempo de conversão, de mudar algo dentro de
nós para que realmente os nossos sacrifícios tenham um real
valor. É tempo de nos reconhecermos impotentes diante do
poder e da misericórdia de Deus...é
momento de experimentar mudanças, de recomeçar em alguns
aspectos de nossa vida, de fazer
um caminho diferente na certeza de que se este caminho é
guiado por Jesus a vitória é certa. Abandonemo-nos em Suas
mãos para que Sua voz se faça
ouvir no momento propício de
“Recalcular” nossos dias. O caminho da conversão é extremante difícil, porém muito compensador.
Quando o GPS nos avisa que
é preciso recalcular a rota, surte em nós uma certa revolta e
irritação. No entanto, após deixarmos a poeira baixar, percebemos a necessidade do recomeço e seguimos adiante até
que ﬁnalmente ouvimos a boa
nova que tanto nos alegra: Você chegou ao seu destino!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Hérnia de Disco - Tratamento Eis aí tua Mãe

Ave Maria, cheia de graça!

Uma das questões mais
importantes no que diz respeito às patologias da coluna vertebral, é o tratamento da hérnia de disco.
Sabemos que a grande maioria dos casos pode ser tratada sem cirurgia, através
de medidas analgésicas e
reabilitação com Fisioterapia e exercício físico. Assim,
quando estará indicado o
tratamento cirúrgico?
Sua indicação depende
de uma série de fatores e
a cirurgia pode ser realizada através de técnicas variadas. As duas indicações
clássicas para cirurgia são
a dor intratável e o déﬁcit
neurológico. Pacientes que
não respondem a outros
tratamentos como medicação, Fisioterapia, Acupuntura e Bloqueios anestésicos, podem necessitar da
cirurgia para controle da
dor. Por outro lado, aqueles que apresentam alteração da motricidade dos
membros superiores ou inferiores, como perda de força e diﬁculdade de movimentação das mãos ou pés,

Maria não gloriﬁcou a si mesma, mas a Deus.
Por isso, ela é cheia de graça

também poderão precisar
do tratamento cirúrgico.
Mas qual é o momento ideal para realizar a cirurgia?
Mesmo nos casos em que
há alteração de força ou
movimento, ainda pode-se
tentar tratamento conservador por até 2 a 3 semanas, indicando-se a cirurgia
caso não haja resposta. É
importante que o paciente
e seus familiares sejam orientados quanto ao tempo necessário para reabilitação,
riscos e benefícios dos dois
tipos de tratamento e programação a ser seguida. Devemos salientar ainda que
as alterações nos exames
de imagem não devem se
sobrepor à clínica do paciente, sendo o exame físico detalhado, realizado com
atenção, fundamental para
que se tome decisão quanto à cirurgia.
Em outros encontros comentarei a respeito de algumas técnicas cirúrgicas, com
inovações que podem diminuir a agressão tecidual e
permitir uma recuperação
mais rápida do paciente.

“Filhos prediletos, acolhei, hoje, o dom supremo
do meu ﬁlho Jesus, que está para morrer na Cruz.
Eis aí tua Mãe.
Neste momento Eu me
encontro aos pés da sua
Cruz, transpassada por uma
espada de dor.
Vi meu Filho subir o monte do Calvário, esmagado
sob o peso da Cruz; a cabeça ferida pela coroa de
espinhos; o corpo todo reduzido a uma chaga pela
ﬂagelação; o rosto desﬁgurado pelo sangue e pela dor;
os seus olhos velados pelo
pranto; o seu Coração oprimido pelo peso da ingratidão e da falta de amor.
Ouvi os golpes dos cravos
que lhe transpassaram as
mãos e os pés; o forte impacto da Cruz no terreno,
que O fez estremecer de
dor; os gemidos do seu corpo cruciﬁcado, nas últimas
horas da sua sanguinolenta agonia.
Agora estou aos pés da
Cruz e sou esmagada pelo
peso das blasfêmias e dos
urros de ódio e de maldade

desumana daqueles que
assistem à sua execução.
Recolho, no Cálice materno do meu Coração Imaculado, cada gota do seu padecer, a sua grande sede, o
perdão ao ladrão arrependido, a oração por aqueles
que O cruciﬁcam, o sentir-se abandonado também
por Deus, o seu gesto de ﬁlial entrega à vontade do Pai.
Mas, alguns instantes
antes que o Seu Coração
divino se feche à vida terrena, abre-se ao seu último dom:
Eis aí Tua Mãe.
Tornei-me, assim, Mãe de
toda humanidade, redimida por meu Filho.
Sou verdadeira Mãe de todos vós. Compreendei toda
a preciosidade do dom que
Jesus vos fez, quando se abriu
para dizer-vos aquelas palavras que não deveis esquecer jamais: EIS AÍ TUA MÃE.
E vivei sempre no reconhecimento a Jesus, por vos
haver feito este último dom.”
Fonte: “Aos Sacerdotes
Filhos Prediletos de Nossa
Senhora.”

Ao proclamarmos Maria
bem-aventurada, estamos
simplesmente realizando
essa profecia. Por causa de
Jesus, o Pai quis fazer nela
maravilhas. A iniciativa foi
d’Ele. Preste atenção:
“O anjo veio à presença
dela e lhe disse: ‘Alegra-te,
ó tu que tens o favor de
Deus, o Senhor está contigo’. A estas palavras, ela ﬁcou grandemente perturbada, e se perguntava o que
podia signiﬁcar esta saudação” (Lucas 1,28-29).
Por que Maria ﬁcou perturbada pensando no que
signiﬁcaria semelhante saudação? Para nós que estamos acostumados a dizer
“Ave Maria, cheia de graça…”, o termo “graça” não
tem tanto peso, passa despercebido. Mas para ela,
israelita, que conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, o termo “cheia de
graça” tinha peso. Ninguém
nunca fora saudado assim.

Por isso, quando o anjo a
chama dessa forma, ela ﬁca espantada! É como se ela
dissesse: “Não pode ser!
Eu, cheia de graça?”.
“Minha alma exalta o Senhor e meu espírito se encheu de júbilo por causa de
Deus, meu Salvador […]”
(Lucas 1,46-47).
Maria não gloriﬁcou a si
mesma, mas chamou o Senhor de “meu Salvador”. Foi
Ele quem pegou o barro da
sua humanidade e fez n’Ele
maravilhas. Uma vez que
fez, está feito.
O Senhor fez maravilhas
nela. Que Ele seja gloriﬁcado! Quando exaltamos as
perfeições, a beleza, as maravilhas que Deus fez na Virgem Santíssima, a quem
exaltamos? Àquele que fez
nela maravilhas. Ela mesma
declarou isso: “(…) porque
o Todo-poderoso fez por
mim grandes coisas: santo
é o seu Nome”.
Um santo dia a todos!
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RITA ABBUD

ENTREVISTA Giseli Ferreira

Cantinho da Poesia

Vocalista da Banda Dino

enchida, as pessoas estavam
ávidas por ouvir boa música,
então resolvemos dar sequencia ao projeto ¨BANDA DINO¨
De onde surgiu o nome “Banda Dino”?
Do fato de tocarmos músicas de artistas hoje denominados Dinossauros do Rock, resolvemos por o nome
de Banda Dino.

Como começou a banda e a vontade de ser uma
banda de rock?
A banda foi formada há 5
anos por um grupo de amigos músicos insatisfeitos com
cenário musical vigente . Resolveram então que o repertório seria formado basicamente de Rock Hits nacionais
e internacionais dos anos
70/80/90. Já na primeira apresentação a aprovação de público e critica foi muito grande. Percebemos então que
havia uma lacuna a ser pre-

Como vocês deﬁnem
o estilo da banda e quais são
as suas maiores referências
musicais?
Somos uma banda essencialmente de Pop Rock, tocamos músicas de bandas de rock mais clássico como Europe,
Van Haley a baladas de Kid
Abelha e Inxs entre outras.
Qual foi o show mais
marcante que vocês já ﬁzeram?
Sem dúvida foi em 2013 ,
quando montamos o projeto
¨BANDA DINO CONVIDA¨ e
trouxemos entre outros ar-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

tistas , um dos ícones do RockBrasil dos anos 80, KID VINIL, para se apresentar com
a gente, realmente aquela
noite foi mágica!
Banda Dino vai lançar o seu primeiro CD, no dia
11 de abril. Quais as expectativas para a festa de lançamento?
Esse CD foi feito com o maior
carinho e esmero, sabíamos
que a expectativa para o nosso primeiro disco seria muito grande por isso nos empenhamos ao máximo, tanto
na escolha do repertório quanto na gravação das músicas.
Conte-nos um pouco
mais sobre o CD “Só as melhores” a ser lançado. Onde
foi gravado?
Bom, as músicas do CD
foram escolhidas entre as
que nós tocávamos nos shows, as que ao vivo , eram
as preferidas do público .
Daí o nome do CD ¨SÓ AS
MELHORES¨. Foi gravado no

Dino Studio de propriedade
de dois integrantes da banda, Bebeto Bortoni e Estevam Jardim, estúdio esse
dotado dos mais modernos
equipamentos para captar
o mais fiel e puro som, como vocês poderão conferir
na audição do CD.
Quais as expectativas
para 2015?
São as melhores possíveis,
agenda lotada! No segundo
semestre, na festa Happy Barthday Banda Dino , a banda
comemorará o seu quinto
aniversario , lançando nosso
primeiro DVD.
Para finalizar gostaríamos
de agradecer a todos, fãs,
amigos, profissionais da mídia, músicos que passaram
pela banda, colaboradores,
patrocinadores, empresários, donos de casas noturnas enfim, pessoas que de
alguma forma colaboraram
para o nosso sucesso. Abraços a todos, dos amigos da
BANDA DINO!

Concurso

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

EXPEDIENTE

Um São Lourenciano participou no último ﬁnal de semana
da Startup Weekend Google Varginha Brasil. Evento de proporção mundial organizado pela Google. Onde a equipe em
que ele participava ﬁcou em segundo lugar. Acássio Morais Forasteiro de Sousa, de 26 anos,
representou bem São Lourenço
no evento onde de 48 ideias somente 14 foram escolhidas para a ﬁnal, onde sua equipe teve que apresentar a uma banda um projeto que era avaliado por empresários locais e da
área. O Startup Weekend Google trata-se simplesmente do
maior evento de fomento ao empreendedorismo no planeta. Empresas globais como Easy Taxi, Waze, Alfred e outras
saíram de encontros como esse. São empresas que, como
startups de sucesso, hoje são empreendimentos reais, inclusive multinacionais. (Matéria - Crédito: O Popular Net)

Interrogação
Do que adianta ser rico
e não ter paz?
Do que adianta viver no luxo
e ter a alma triste?
Do que adianta o clamor do pobre
se ele é ignorado?
Do que adianta ter avareza
e nada levar dessa vida?
Do que adianta a riqueza ilícita
se ela é reprovada pelo criador?

Falecimento
Com pesar, participamos o falecimento de Henrique Ramon Fernandes Ensá, ocorrido dia 14 último. Henriquinho, como era carinhosamente
chamado pelos familiares e amigos,
era ﬁlho dos saudosos Henrique e Maria da Glória Fernandes Ensá. Enviamos nosso abraço de pesar a todos
os familiares, em especial a seus ﬁlhos
Henrique e Simone, e a seus irmãos
Joaquina, Dolores, Fátima, Ramona,
Glória e Alfredo. Que nosso amigo descanse em paz!!!

Mário Rui Primor Bernardes,
faleceu em Portugal, dia 15 último, deixando aqui na cidade,
uma imensa tristeza entre todos aqueles que com ele conviveu, quando aqui residia. Nossos sentidos pesames a seus
familiares, em especial a seu
ﬁlho Frederico Imbelloni Bernardes, a seus pais Manuel Bernardes (Construtora Torriense
/ Hotel Estoril) e sua mãe Germana Primor. Paz a sua alma!!!

Bombeiros
No último dia 04 de março, Bombeiros do 3º Pelotão da
3ª Cia em São Lourenço, apoiaram a comunidade da cidade
trocando as lâmpadas da igreja Matriz e aproveitaram para
uma instrução de Salvamento em Altura. Após solicitação
do Pároco da Igreja Matriz da cidade para apoio na troca das
lâmpadas, que alegou falta de proﬁssionais capacitados em
realizar atividades em altura, militares ﬁzeram um estudo
do local e constataram que de fato seria necessário a atuação de proﬁssionais devidamente qualiﬁcados. Evitando a
exposição de civis a risco e ainda, aproveitando a situação
para uma instrução de altura, uma Guarnição BM, cheﬁada
por um militar CSALT, realizaram a troca das lâmpadas.
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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.

CLASSIFICADOS
VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº 421.PRÓXIMO AO HOSPITAL.
TERRENO 245,12M² COM MINA D’AGUA. LUGAR PRIVILEGIADO PARA COMÉRCIO
OU CLÍNICA. CONTATO MARIA INÊS (35) 3332-4614 OU 8883-2847
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.
TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486
OI / (35) 9105- 6305 - TIM.

Falecimento
Parabéns a nossa querida cidade, pelo aniversário de
88 anos de Emancipação Politico e Administrativa, que
comemoramos neste dia 1° de abril. Que Deus abençoe
a todos os munícipes!!!

3

ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO UMA SUÍTE, SALA, COZINHA,
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM. ENTRADA INDEPENDENTE,
LOCALIZADA NO ANDAR SUPERIOR E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS
PELO TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social
à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 07de Maio
de 2015 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a ﬁm deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o
exercício de 2015 bem como ﬁxação dos respectivos honorários.
c) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
d) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço (MG), 16 de Março de 2015.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

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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Defensoria Pública inaugura
instalações em São Lourenço

Novidade!

A Defensoria Pública inaugurou, no dia 20 de março
(sexta-feira), as novas instalações de sua sede no município de São Lourenço. A instituição, que funcionava anteriormente no Fórum da
comarca, passa a atender à
população na Rua Coronel
José Justino, nº 458, no Centro. A unidade da DPMG na
comarca conta com três defensores públicos, que atuam nas Defensorias Cível e
das Famílias, Criminal e Cooperação e Conﬂitos.
A solenidade do descerramento da placa inaugural
contou com a presença da
defensora pública-geral, Christiane Neves Procópio Malard, da coordenadora da
regional Circuito das Águas,
defensora pública Diléa Ma-

Olá, chicosas! Hoje eu tenho mais uma novidade da Mary Kay para vocês. Nem todos sabem, mas sou consultora
de beleza da MK. Eu me apaixonei pelas cores deste quinteto de sombras, com cores maravilhosas e uma superpigmentação, por isso quero compartilhar com vocês.
O nome da paleta é “Emerald Noir” e consiste em cinco
cores, sendo três brilhantes: verde escuro, turquesa e dourado; e duas levemente cintilantes: nude e marrom.
Você pode criar uma inﬁnidade de looks com estas cores
e arrasar em todas as ocasiões.
A dica abaixo é somente uma possibilidade de look. Crie o seu!
1- Aplique o tom mais claro do Quinteto de Sombras Edição Limitada Midnight Jewels Emerald Noir em toda a pálpebra móvel até o côncavo. Depois, aplique o tom verde escuro no canto externo dos olhos e em parte da linha linha
dos cílios inferiores, traçando um formato em V horizontal.
2- Aplique a Máscara para Cílios Lash Love Preta.
3- Aplique o Blush Mineral Mary Kay® Shy Blush nas maçãs do rosto até as têmporas.
4- Delineie os lábios com Lápis Retrátil para os Lábios
Mary Kay® Clear. Depois, aplique o Batom Cremoso Semi-Matte Edição Limitada Midnight Jewels Pink Moonstone
e ﬁnalize com o Brilho para os Lábios Edição Limitada Midnight Jewels Pearl Rose.

ria Chaves Reis Teixeira; do
coordenador local em São
Lourenço, João Henrique
Rennó Matos; do diretor geral da Imprensa Oficial de
Minas Gerais, Eugênio Ferraz; do prefeito de São Lourenço, José Sacido Barcia
Neto; do presidente da Câmara Municipal, João Bosco
de Carvalho, entre outros.
A defensora pública-geral,
Christiane Neves Procópio
Malard, relembrou o compromisso assumido de realizar uma gestão transparente, democrática e participativa. “Em todas as visitas que
fiz pelo interior do Estado
ouvi atentamente cada um
dos defensores públicos. E
todos afirmaram a necessidade de uma sede própria
para as defensorias locais.

Agreguei esses pedidos ao
plano de governo, transformando-os em meta quando
assumi a Defensoria Geral,
inclusive concluindo projetos já iniciados na gestão
anterior”.
“Hoje com tranquilidade
de espírito – continuou a DPG
– que cumpro mais um objetivo da nossa administração: inauguramos uma sede
nova, confortável, acessível
e com mais espaço tanto para os defensores públicos
quanto para nossos assistidos”, disse.
O coordenador local João
Henrique Rennó reforçou,
em seu discurso, a importância do momento para a Defensoria Pública de São Lourenço. “Representa nossa
verdadeira autonomia fren-

te aos demais poderes”, enfatizou.
Rennó destacou, ainda, a
parceria com o Poder Judiciário, que forneceu um espaço para a Instituição no
prédio do Fórum e, mesmo
com a inauguração das novas instalações mantém um
ponto de apoio para ser utilizado pelos defensores públicos.
Já a coordenadora regional, Diléa Teixeira, ressaltou
que com a inauguração de
mais um espaço próprio da
Defensoria Pública no Estado, o maior beneﬁciado é o
cidadão carente “porque verá as portas abertas desta
casa como o espaço onde
será amparado contra o desalento, a marginalidade e a
desesperança”.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A Faculdade São Lourenço X
O Curso de Biomedicina

Biomedicina: O que é?

A Biomedicina está voltada principalmente para a pesquisa, coleta de dados e aumento da qualidade de vida da população, pesquisando doenças, pragas, novos tratamentos para doenças conhecidas, formas eﬁcientes de prevenção, exames clínicos
mais eﬁcientes e também práticas saudáveis para a população viver melhor.
Em resumo, a biomedicina é a área que estuda as causas das doenças e as melhores formas de tratá-las.

O curso

O curso de Biomedicina prepara o estudante para entender as causas e maneiras
de curar as mais variadas doenças. Durante a formação, o estudante passará por diversas aulas práticas, com os conteúdos experimentais necessários para o desenvolvimento de um bom proﬁssional.

www.sljornal.com.br
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Show Beneﬁcente em prol do
Hospital São Lourenço e APAE
O Centro de Convenções
do Hotel Guanabara foi palco, na última quarta-feira,
dia 25, de momentos de rara alegria, música e, acima
de tudo, espírito solidário
- tudo em prol do Hospital
São Lourenço e da APAE/
São Lourenço. Em uma noite para ficar na história da
cidade e região, 16 atrações
(que vieram de forma inteiramente gratuita, sem cobrar cachê) emocionaram
a plateia presente ao Show
Beneficente. Prova disso é
que todas as mesas do evento foram vendidas, representando importantíssimo
reforço financeiro às duas
instituições.
O show contou com a participação dos cantores Munhoz e Mariano; César Menotti e Fabiano; João Bosco
e Vinícius; Lucas Lucco; Thaeme e Thiago; Humberto e
Ronaldo; Zé Henrique e Gabriel; Gustavo Miotto; Don
e Juan; Lisboa e Diego; Otávio Augusto e Gabriel; Paulinho Reis, João Victor e
Greg, Laura da Viola e Mariana Fagundes. Além deles,
o humorista Tonho Prado
foi quem apresentou as atra-

ções e tirou boas risadas do
público.
“Agradecemos a todos os
que aqui estiveram e ao Kadu Eventos, por iniciativa tão
brilhante em favor das instituições”, destacaram dirigentes do Hospital e da APAE
presentes ao evento. De acordo com Marcos Querino, assessor de comunicação do
Hospital São Lourenço, com

a renda, o Hospital São Lourenço irá adquirir novos equipamentos para o Centro Cirúrgico, enquanto que a APAE
irá viabilizar um importante
projeto voltado à reabilitação dos alunos com deficiência, denominado Protocolo Pedasuit.
Idealizado pelo empresário são-lourenciano Carlos
Eduardo da Silva (Kadu Even-

tos), de grande atuação no
ramo do entretenimento, o
Show foi realizado em parceria com outras entidades,
como Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) e Associação
Comercial e Empresarial de
São Lourenço, São Lourenço Convention & Visitors
Bureau e Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de São Lourenço.
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Perguntas Frequentes
sobre Adestramento (Parte 5)

16. Existem raças que não aprendem?
Não! O que existe é a maneira certa ou errada de abordar um cão. Cada raça, assim como cada cão, têm formas
diferentes de serem motivadas ao adestramento. Certos
cães são capazes de trabalhar apenas para receber um agrado; outros fazem qualquer coisa por uma bolinha; outros
ainda por um biscoito. Enﬁm: nem sempre conseguimos
identiﬁcar o que motiva um cão. E um cão desmotivado
paralisa o processo de aprendizagem. Nada mais frustrante para um adestrador do que um cão difícil de ser motivado! Você se sente absolutamente inútil. Assim, muitas
vezes é mais fácil falarmos que a raça x ou y é burra.
17. É verdade que não se deve dar uma ordem a um cão
usando o nome dele?
Não. A não ser que você só chame seu cão pelo nome
para dar bronca. Mas o normal é que a gente use o nome
do cão “para o bem e para o mal”. A gente tanto usa o nome dele para dar bronca, como também para dar comida,
ou para sair para passear. Portanto, isto também é mais
uma antiga crença que deve ser esquecida.
18. É possível ensinar qualquer cão a fazer guarda?
Existem algumas raças que foram desenvolvidas especiﬁcamente para a função de guarda como, por exemplo, o
pastor alemão, o rottweiler etc. Estes cães exercem essa
função quase naturalmente, por puro instinto. Nestes casos, o adestramento tem a função de lapidar este instinto,
para que ele faça uma guarda mais eﬁciente. Por outro lado, outras raças foram desenvolvidas para outras ﬁnalidades como, por exemplo, o labrador, o weimaraner, ou o
golden, que foram desenvolvidos para a caça. Eles não possuem temperamento adequado, nem instinto, para a função de cão guarda. Portanto, um adestramento de guarda
nestes cães seria trabalho e dinheiro jogados fora. Fim

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço
Sem a presença do Governador de Minas e com manifestação popular, aconteceu nesse domingo, dia 22,
a entrega das medalhas.
Aconteceu na manhã de
domingo, dia 22 de março,
em frente ao Parque das Águas
de São Lourenço, a cerimônia da entrega das medalhas
da Comenda Ambiental 2015.
Foram agraciadas inúmeras
autoridades e personalidades
de renome nacional, bem como cidadãos da cidade e da
região, que trabalharam e trabalham em prol do turismo,
da preservação do meio ambiente, além do desenvolvimento socioeconômico e cultural em todo o país.
Cercada de grande polêmica, a entrega das medalhas reuniu um vasto número de viaturas e Policiais Militares, com o intuito de garantir a segurança dos participantes da comenda, visto
que um grande movimento
nas redes sociais apontava
para uma grande manifestação em defesa das águas minerais de São Lourenço e em
desfavor da Nestlé, que possui concessão para explorar
as águas do parque.
O movimento foi amplamente divulgado na internet,
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BETO BACHA

Giro Esportivo

“EU POSSO ESCOLHER?”
O meu amigo Rodrigo Sorriso (genro
predileto do vereador Ricardo Enfermeiro) e sua esposa Mariana, resolveram
levar o ﬁlhão David para assistir no Maraca mais um ﬁasco do tricolor Fluminense. Na partida contra a equipe do
Tigres do goleiro Leandro Santiago Maluco de São Lourenço, o Fluzão encontrou uma forte barreira e não saiu do
empate em 1 a 1, levando o time tricolor para fora dos quatros primeiros classiﬁcados do Cariocão e sobrando para o técnico Cristovão,
que foi demitido, entrando em seu lugar o Ricardo Drubscky (55 anos) ex Goiás e Vitória da Bahia. Portanto, deixa
o garoto David escolher seu time de coração.

através de postagens e vídeos institucionais, encabeçados pela ONG Amar’água,
que luta em prol da preservação das fontes do Parque
das Águas de São Lourenço.
Com a área da comenda isolada por grades e forte esquema de segurança, feito pela
PM e organizadores, os manifestantes não puderam ter
acesso ao ambiente da solenidade com faixas e cartazes,
mas distribuíram um folheto
falando sobre a causa.
Assim, o evento seguiu to-

do o protocolo previsto com
destaque para o Grupo Vozes da Cela, que apresentou
um belíssimo espetáculo musical e o grupo Djambê que
representou a APAE. Em seguida, os agraciados receberam a medalha.
A solenidade de entrega
da Medalha das Águas homenageou e contou com a
participação, dentre outras
autoridades, do presidente
da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, do
presidente da Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil, Secretários de Estado, deputados federais, deputados
estaduais, membros do Judiciário, do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A Prefeitura Municipal de
São Lourenço, divulgou um
comunicado na segunda-feira, dia 23, informando que
o evento, que teve início em
2011, está consolidado e, deﬁnitivamente, permanecerá
no calendário de eventos da
cidade de São Lourenço.

“DESTAQUES DA SEMANA”
O novo velho Presidente
do Vasco Euvírus Miranda,
mesmo colocando lenha na
fogueira no clássico dos milhões carioca, conseguiu a
proeza em aumentar a vantagem Rubro Negra em três
anos sem perder para o rival Bacalhau. A última partida foi 2 a 1 no dia da água.

Na foto ainda garoto com o
ídolo Zico, o ex-lateral do Flamengo Léo Moura fez seu jogo de despedida no Rubro Negro e já se apresentou ao novo time Lauderdale Strikers
nos Estados Unidos.
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Pode ser o ﬁm das nossas águas
No Dia Mundial da Água,
dia 22 de março, aconteceu
em São Lourenço a entrega
da Comenda Ambiental Estância Hidromineral em frente ao Parque das Águas. Durante o evento, diversas pessoas manifestavam contra a
Nestlé, empresa responsável
pelo engarrafamento e comercialização das águas da
nossa cidade, e distribuíram
uma carta com informações
sobre esta exploração.
Entenda o caso
A empresa Águas de São
Lourenço foi comprada pela
Nestlé Waters do Brasil em
1998 e desde então a extração de água autorizada pelo
Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM)
passou de 8 mil litros/hora
para 53 mil litros/hora. Com
o aumento, especialistas alertam para o risco de extinção
das fontes. Até o momento
já houve redução da vazão
das águas, rebaixamento progressivo do solo do Parque
das Águas e o desaparecimento da fonte magnésia.
Em 2006, a Nestlé assinou
um “termo de ajustamento
de conduta” com o Ministério Público do Estado, assumindo diversos compromissos, como deixar de explorar
a Fonte Primavera, uma das
mais importantes do parque
e que estava comprometida.
Com isso, a companhia abriu
mão de produzir a marca Pure Life, retirada do local e que
modiﬁcava a composição original da fonte. Mas isso não
foi suﬁciente. Em 2013, um
novo pedido popular de inquérito, por conta da diminuição da vazão das águas
no Parque, foi acatado por
Leandro Pannain Rezende,
promotor de Justiça da comarca de São Lourenço.
De acordo com o Grupo

Amar’Água, antigamente a
vazão das fontes era espontânea e, agora, todas passam por bombeamento. A
Nestlé já chegou a retirar 1
milhão de litros de água por
dia no auge da produção da
Pure Life. E o movimento
Amar’Água alega que voltaram a extrair quase o mesmo valor. Devemos levar em
conta que o mercado de água
mineral engarrafada está
aquecido por conta da crise
hídrica do Sudeste. O temor
é que mais danos irreparáveis aconteçam.
A Fonte Oriente, que jorrava uma água de teor gasoso, secou em 2008. “O inquérito está demorando porque
estamos com diﬁculdades
para encontrar um técnico
independente que possa fazer uma perícia desse porte”,
diz Leandro Pannain Rezende. O promotor Bérgson Cardoso Guimarães, responsável
pelas promotorias ambientais da Bacia do Rio Grande,
prepara outro estudo ambicioso que pode responder a
algumas perguntas da comunidade, está preparando um
termo de referência de impacto ambiental, para saber
qual o nível atual das águas
do Parque e qual o bombeamento correto para o local.
Fiscalização
O projeto de Lei Federal
5.807/13 considera as águas
minerais como objeto de autorização na forma de regulamentação, como acontece
com argilas e rochas ornamentais, permitindo assim
que esse recurso natural seja explorado até sua exaustão, além de simpliﬁcar o licenciamento e a necessidade de um estudo de impacto
ambiental. Nesse ponto, promotores e cidadãos concordam que o DNPM não deve-

ria ser o órgão responsável
por essa ﬁscalização.
Além disso, outro dado que
tem causado críticas de ambientalistas e revolta da população é a contrapartida
dada pela Nestlé aos cofres
públicos brasileiros: a cada
1 litro de água que é extraído, a corporação paga R$ 0,01
a título de contrapartida para o governo municipal. Desse modo, não é difícil concluir
que o quadro é bem vantajoso à multinacional – e prejudicial ao meio ambiente e
às pessoas. E de acordo com
o a carta entregue pelo Grupo Amar’Água, “o poder público local se limita a alegar
que é federal a competência
para cessar a exploração e
se mantém passivo, inerte,
diante desse crime que se
desenrola aos seus olhos,
dentro de nossa casa!”
A Comissão de Saneamento, Meio Ambiente e Águas
de São Lourenço é composta atualmente pelos vereadores Agilsander Rodrigues
da Silva, Antônio Carlos Canaverde Sanches e Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro. Em 2010, a Nestlé solicitou que uma universidade da suíça fizesse um estudo do lençol freático de
São Lourenço, no entanto o
resultado dessa análise nunca foi divulgado, o vereador
Agilsander chegou a questionar a Nestlé, mas não obteve resposta.
O São Lourenço Jornal entrou em contato com a Nestlé com o intuito de obter
esclarecimentos sobre o extermínio das nossas águas,
mas não teve resposta até o
fechamento dessa edição.
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UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 25.471.574/0001 – 79
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)

- RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Senhores Administradores da
UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Examinamos as demonstrações contábeis da Unimed São Lourenço Cooperativa de Trabalho
Médico que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Operadora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde
Outras Receitas Operacionais de Assistência à Saúde não Rel. c/Pl. de Saúde da OPS
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
Provisão para Perdas sobre o Crédito
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Rel. c/Pl. de Saúde da OPS
RESULTADO BRUTO
Despesas de Comercialização
Despesas Administrativas
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
Imposto de Renda
Contribuição Social
Participações sobre o Lucro
RESULTADO LÍQUIDO

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Operadora para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Operadora. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
2
WH AUDITORES
E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting firms
todos os aspectos
relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Unimed São Lourenço
www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
Cooperativa
de Trabalho
Médico
emHORIZONTE
31 de dezembro
de| 2014,
o desempenho
de suas
RIO DE JANEIRO
| SÃO PAULO
| BELO
| BELÉM
SALVADOR
| PORTO ALEGRE
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Belo Horizonte, 07 de março de 2015.
WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - SP 334/O F 6 MG

MAURI PASSIG MARTINS

CRISTIANA S.C. COSTA LAGE

CONTADOR CRC - RJ 31.381/O T 2 MG

CONTADOR CRC - MG 47.629/O

SALDO EM
31/12/2013

13.429.866

12.146.709

Capital/
Patrimônio
Social
1.227.036

Reservas
de Sobras

(+) Recebimento de Planos Saúde
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
(+) Outros Recebimentos Operacionais
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
(-) Pagamento de Comissões
(-) Pagamento de Pessoal
(-) Pagamento de Pró-Labore
(-) Pagamento de Serviços Terceiros
(-) Pagamento de Tributos
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(-) Pagamento de Aluguel
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(-) Aplicações Financeiras
(-) Outros Pagamentos Operacionais

Sobras ou
Perdas Acum.

40.995.518
15.265.700
252.303
8.953.104
(39.093.476)
(275.553)
(2.740.029)
(144.436)
(15.024)
(6.054.177)
(233.311)
(99.525)
(14.990.036)
(167.061)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

952.050

1.653.997

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Recebimento de Dividendos
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros

(99.812)
(87.965)

(489.286)
(285.343)

(187.777)

(774.629)

19.575
(174.473)
(382.855)
(167.799)
(15.349)

480.905
(163.949)
(345.679)
(835.639)

(720.901)

(864.362)

43.372

15.006

CAIXA SALDO INICIAL

230.348

215.342

CAIXA SALDO FINAL

273.720

230.348

Ativos Livres no Início do Período

2.325.868

2.194.755

Ativos Livres no Final do Período

2.857.869

2.325.868

532.001

131.113

ATIVO NÃO CIRCULANTE

9.006.927

7.312.694

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Realizável a Longo Prazo
Aplicações Financeiras
Aplicações Não Vinculadas
Depósitos Judiciais e Fiscais
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

5.012.732
131.129
131.129
4.007.395
874.208

4.427.951
3.148.308
1.279.643
3

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Integralização de Capital em Dinheiro
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing
(-) Pagamento de Participação nos Resultados
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento

www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net

Investimentos
843.531
672.335
RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR
| PORTO ALEGRE
Outros Investimentos
843.531
672.335

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos
Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos
Outras Imobilizações
Intangível
TOTAL DO ATIVO

3.082.625
559.907
559.907
1.541.846
574.242
967.604
980.872

2.150.632
596.595
596.595
1.553.031
614.250
938.781
1.006

68.039

61.776

22.436.793

19.459.403

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED SÃO LOURENÇO- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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– AV. ANTÔNIO
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RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO
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– SÃO
LOURENÇO-MG
Inscrição na ANS 370088

10.319.719

8.495.243

6.680.538
6.680.538
2.642.949
183.144
1.844.915
2.009.530
530.354
758.110
376.361
1.974.356

5.530.244
5.530.244
2.385.573
175.487
1.418.654
1.550.530
415.132
662.178
220.274
1.667.415

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

5.504.717

5.223.856

Exigível a Longo Prazo
Provisões
Provisões Judiciais
Empréstimos e Financiamentos a Pagar

5.504.717
4.969.864
4.969.864
534.853

5.223.856
4.297.490
4.297.490
926.366

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits
Sobra do exercício

6.612.357
1.399.682
4.079.218
4.079.218
1.133.457

5.740.304
1.305.455
3.231.575
3.231.575
1.203.274

22.436.793

19.459.403

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisões de Prêmios / Contraprestações
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Rel. com Planos Saúde da Operadora
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Débitos Diversos

c) Aplicações Financeiras: estão demonstradas ao custo de aplicação acrescido dos
rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2014.
d) Créditos de operações com plano de assistência à saúde: são registrados e mantidos no
balanço pelo valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter de financiamento, em
contrapartida à: (i) conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de
assistência à saúde para os Planos Médico-hospitalares e (ii) conta de resultado “receitas
operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora”
no que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras
Operadoras de Planos Médico-Hospitalares. A Cooperativa constitui a provisão para
créditos de liquidação duvidosa de acordo com o item 9.2.3 do Capítulo I- Normas Gerais
do Anexo da RN 290, atualizado pelas RN 314/2012, RN 322/2013 da Agência Nacional
de Saúde, considerando de difícil realização os créditos:
a. Nos planos individuais com preço pré-determinado, em havendo pelo menos uma
parcela vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito
desse contrato foi provisionada.
b. Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do
contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi
provisionada.
c. Para os demais créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de
assistência própria da operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do
contrato há mais de (90) dias, a totalidade do crédito foi provisionada.
e) Conta Corrente com Cooperados: os créditos com cooperados foram registrados
conforme deliberado nas assembleias de cooperados e foram corrigidos pela mesma
atualização realizada pelas obrigações legais que originaram os mesmos.
f)

Investimentos: os Investimentos nas empresas ligadas são avaliados pelo método da
equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão apresentados pelo valor de custo
de aquisição.
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g) Ativo WH
Imobilizado:
As contas ado
Ativo
Imobilizado
estão lawapresentadas
AUDITORES E CONSULTORES
worldwide
alliance
of independent accounting,
and consulting firmsao custo de
www.walterheuer.com.br
aquisição, corrigido monetariamente
até 31- www.alliottgroup.net
de dezembro de 1995, sendo a depreciação
RIOcalculada
DE JANEIRO
|
SÃO
PAULO
|
BELO
HORIZONTE
|
BELÉM
|
SALVADOR
|
PORTO
ALEGRE
pelo método linear a taxas julgadas adequadas à vida útil dos bens conforme
demonstrado em Nota Explicativa especifica do Imobilizado.

h) Ativo Intangível: No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para
implantação de sistemas corporativos e aplicativos, bem como licenças para usos dos
mesmos, os quais são amortizados usando-se o método linear ao longo da vida útil dos
itens que compõem pelas taxas descritas em nota especifica e de acordo com às premissas
previstas no CPC nº 04 (R1) e CFC NBC TG 04 – Resolução 1303/10.
Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela
cooperativa e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos
por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos associados ao
desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na
medida em que são incorridos.
Os gastos com o desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados
usando-se o método linear ao longo da vida útil dos itens que o compõem, pelas taxas
descritas em nota explicativa.
i)

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde: As provisões técnicas foram
calculadas de acordo com as determinações da Resolução Normativa RN nº 209/2009 e
alterações, com exceção da provisão de eventos a liquidar que é calculada com base nas
faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebidas pelas
operadoras e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do
prestador de serviço, independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou
sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou
da análise preliminar das despesas médicas conforme estabelecido pela RN ANS nº 209/09
e RN 290/2012 e suas alterações.
Provisão de Eventos a Liquidar, para as obrigações que envolvem os custos com
assistência à saúde médica hospitalar dos usuários de planos de saúde da operadora;
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA, destinada para fazer frente
ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à
Operadora. Constituída com base nos parâmetros previstos na Resolução Normativa – RN
nº 209 de 22/12/2009 e alterações, expedida pela ANS.

j)

Empréstimos e Financiamentos: são registrados pelo valor principal, acrescidos dos
encargos financeiros proporcionais até o último dia do mês base conforme nota explicativa
nº 19.

k) Imposto de Renda e Contribuição social: são calculados com base nos critérios
estabelecidos pela legislação vigente, levando-se em conta a tributação dos valores
provenientes de atos auxiliares e não cooperativos.
WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

independent accounting, law and consulting firms
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l)RIOOutros
Ativos
e Passivos:
ativo
é reconhecido
no | balanço
patrimonial
DE JANEIRO
| SÃO
PAULO | um
BELO
HORIZONTE
| BELÉM
SALVADOR
| PORTOquando
ALEGREfor
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cooperativa e
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando
a Cooperativa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias
incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.

(Em R$ 1)

independent accounting, law and consulting firms

PASSIVO CIRCULANTE

b) Estimativas Contábeis: as demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas,
como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas,
estimativas de valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos
contingentes e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas
estimativas e premissas.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014 e 2013

4
PASSIVO
SALDO EM
SALDO EM
www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR
| PORTO ALEGRE
31/12/2014
31/12/2013

TOTAL DO PASSIVO

AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CNPJ - 25.471.574/0001 – 79
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

a) Regime de Escrituração: A cooperativa adota o regime de competência para registro de
suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e
despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou
pagamento.

TOTAL

47.316.001
17.539.464
398.016
8.649.915
(42.505.361)
(266.677)
(3.095.764)
(185.516)
(406.617)
(7.298.591)
(39.000)
(218.962)
(183.907)
(18.531.585)
(219.366)

230.348

independent accounting, law and consulting firms

1.561.600

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
3.201.893
787.092
5.216.021
Destinação da Sobra 2012
Incorporação ao Capital Social
12.741
(12.741)
6
firms
Distribuição da WH
SobraAUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting
(903.875)
(903.875)
www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
Aumentos
RIO de
DECapital
JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE
Por Subscrição
70.678
70.678
Devolução de Capital
Demissão / Exclusão de Associados
(5.000)
(5.000)
Reversões de Reservas
Movimentação do Fates
(51.789)
(51.789)
Constituição do Feaco
188.545
(188.545)
Utilização do Feaco
(42.924)
(42.924)
Constituição do Fundo de Contingências
633.780
(633.780)
Utilização do Fundo de Contingências 2013
(932.170)
827.763
(104.407)
1.561.600
1.561.600
Sobra Líquida do Exercício
Fundo de Reservas
156.160
(156.160)
Fates
78.080
(78.080)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
1.305.455
3.231.575
1.203.274
5.740.304
Destinação da Sobra 2011
Incorporação ao Capital Social
36.350
(36.350)
Distribuição da Sobra
(1.166.924)
(1.166.924)
Aumentos de Capital
Por Subscrição
74.732
74.732
Devolução de Capital
Demissão / Exclusão de Associados
(16.855)
(16.855)
Reversões de Reservas
Movimentação do Fates
(96.793)
(96.793)
Constituição do Feaco
219.980
(219.980)
Utilização do Feaco
(114.086)
(114.086)
Constituição do Fundo de Contingências
711.154
(711.154)
Utilização do Fundo de Contingências 2014
(22.000)
(22.000)
Constituição FCCM
196.605
(196.605)
Reversão Reserva Contingência 2010,2013
(154.014)
247.239
93.225
Baixa Reserva Contingência 2013
(93.225)
(93.225)
PR - Participação Resultado
2.213.979
2.213.979
Sobra Líquida do Exercício
Proposta da Destinação da Sobra
Fundo de Reservas
133.348
(133.348)
Fates
66.674
(66.674)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
1.399.682
4.079.218
1.133.457
6.612.357

11.916.361
3.646.050
1.550.530
2.095.520
3.848.099
3.848.099
1.325.061
221.654
1.339.152
1.479.767
56.578

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

2.213.979

CNPJ - 25.471.574/0001 – 79
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R$ 1)

273.720

Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
Aplicações Não Vinculadas
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créditos de Op. Assist. à Saúde não Rel. c/Planos de Saúde da Operadora
Créditos Tributários e Previdenciários
Bens e Títulos a Receber
Despesas Antecipadas
Conta Corrente com Cooperados

31.698.852
32.314.537
(615.685)
(23.440.611)
(23.030.279)
(410.332)
8.258.241
184.126
12.936.941
1.679.236
1.114.984
10.142.721
(784.230)
(435.162)
(349.068)
(8.780.192)
11.814.886
(381.869)
(9.903.528)
(50.007)
676.819
(726.826)
98.638
98.638
1.578.120
(10.325)
(6.195)
-

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

13.156.146
4.757.462
2.173.313
2.584.149
3.974.433
3.568.422
406.011
1.652.179
324.826
2.313.310
18.900
115.036

Disponível

35.192.550
36.453.300
(1.260.750)
(26.333.735)
(25.874.735)
(459.000)
8.858.815
229.756
15.784.186
2.573.333
1.355.407
11.855.446
(1.461.289)
(245.588)
(331.557)
(884.144)
(10.312.069)
13.099.399
(646.266)
(10.126.338)
(120.849)
601.734
(722.583)
179.241
179.241
2.385.187
(171.208)

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 25.471.574/0001 - 79
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1)
SALDO EM
31/12/2014

ATIVO CIRCULANTE

SALDO EM
31/12/2013

CNPJ - 25.471.574/0001 – 79
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
7
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SALDO EM
SALDO
EM
RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR
| PORTO
ALEGRE
31/12/2014
31/12/2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ATIVO

As principais práticas contábeis são como segue:
SALDO EM
31/12/2014

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é uma
sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social a congregação dos seus
sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo de lucro. A entidade é
regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista
no País. A sociedade conta com 208 médicos associados, 01 Unidade de Atendimento
Médico, 01 Laboratório, 02 Farmácias, sendo uma em São Lourenço e outra na cidade de
Caxambu, 05 Agências distribuídas nas cidades de São Lourenço, Caxambu, Itamonte,
Itanhandu e Lambari, 85 serviços credenciados (Hospitais, Laboratórios e Clinicas), além de
participar da rede de atendimento do Sistema Unimed Nacional.
A Cooperativa está subordinada às diretrizes e normas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, à qual compete regulamentar, acompanhar e fiscalizar as atividades das
operadoras de planos privados de assistência à saúde, inclusive políticas de comercialização de
planos de saúde e de reajustes de preços e normas financeiras e contábeis. A entidade possui
registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob nº. 370088
NOTA 02 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e
fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas e das Normas Brasileiras
de Contabilidade, e obedecem ainda aos padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme novo
plano de contas estabelecido pela RN 290 de 27 fevereiro de 2012, alterada pela RN 314/2012,
RN 322/2013 e RN 344/2013, como também parcialmente os aspectos relacionados à lei
11.638/2007 e 11.941/2009. A cooperativa também atendeu os quesitos da NBCT 10.21, na
formatação das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 estão sendo
apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2013 de forma a permitir a
comparabilidade.
A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo
método direto, pela RN 290 de 27 fevereiro de 2012, alterada pela RN 314/2012, RN 322/2013 e
RN 344/2013, de acordo com o pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis número 03 (R2) e CFC NBC TG 03 – Resolução nº 1296/10.

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of
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m) Ativos e Passivos Contingentes: ativos contingentes são reconhecidos somente quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Passivos
contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de
passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas
possíveis são apenas divulgadas em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados
como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.
Os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes provisões
para contingências, em razão do plano contábil da ANS não contemplar essa
reclassificação.
Obrigações legais são registradas como exigíveis independentes da avaliação sobre as
probabilidades de êxito, de processos em que a Cooperativa questionou a
inconstitucionalidade e a legalidade de tributos e obrigações definidas em contrato.
n) Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita: o resultado é apurado pelo
regime contábil de competência e incluem os rendimentos, encargos e variações
monetárias e índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não
circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são
deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis ao imposto de renda e contribuição social.
As contraprestações efetivas/prêmios ganhos são apropriadas à receita considerando-se o
período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços préestabelecidos. Nos contratos com preço pós-estabelecidos e nas operações de prestação de
serviços de assistência a saúde, a apropriação da receita é registrada na data em que se
fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais,
ou seja, a data em ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.
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DOMINGO, 29 DE MARÇO DE 2015

UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Reconhecimento dos Eventos Indenizáveis: Os eventos indenizáveis são constituídos
com base no valor das faturas apresentadas pela rede credenciada, cooperados e na
identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço,
independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação
da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das
despesas médicas. Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da
sua competência, ou seja, há eventos realizados nestes prestadores e cooperados que não
são cobrados/avisados na totalidade a Operadora ao final de cada mês, os eventos ocorridos
e não avisados são registrados mediante constituição de PEONA – Provisão de Eventos
Ocorridos e Não Avisados.

o)

Uso de estimativas: A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as praticas
contábeis aplicadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na
determinação e no registro de estimativas contábeis. Tais estimativas podem diferir dos
seus valores reais. As principais contas onde essas estimativas são utilizadas são as contas
de Provisões para Contingências, definidas na nota nº 20.

p)

Normas Internacionais de Contabilidade: A cooperativa vem adotando as Normas
Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 do Imobilizado do qual não foram
aprovadas pela Agência Nacional de Saúde, portanto não adotadas pelas operadoras de
planos de saúde.

q)

As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis são aplicáveis às demonstrações contábeis da cooperativa no
que não contrariarem a Resolução Normativa nº 290/2012, no qual em alguns casos não
aplica integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras
específicas a serem aplicadas ao setor de saúde.
Moeda Funcional e de Apresentação: A moeda funcional da Cooperativa e a moeda de
apresentação das demonstrações contábeis é o Real. As informações contábeis são
apresentadas em milhares de reais, exceto onde indicado de outra forma.
NOTA 04 – DISPONÍVEL E APLICAÇÕES
r)

a)

NOTA 10 – INVESTIMENTOS

NOTA 14 – PMA E MARGEM DE SOLVÊNCIA

Os investimentos compreendem participações em outras empresas, notadamente cooperativas e
foram avaliados pelo custo de aquisição. A Cooperativa não possui controlador comum com
nenhuma das investidas, tendo participações societárias como apresentamos:

As operadoras de plano de saúde do grupo ainda estão sujeitas às seguintes exigências
estabelecidas pela RN ANS nº 159/07, RN 209/2009, RN 227/2010 e RN 313/2012:

2014

2013

363.659

284.819

Federação Unimed MG (a)

282.993

247.729

Central Nacional Unimed (a)

38.119

32.555

Unicred (a)

32.308

32.308

Intrafederativa Fed. Regional Sul Minas (a)

113.785

62.257

Unimed Seguradora (a)

12.667

12.667

TOTAL

843.531

672.335

NOTA 11 – IMOBILIZADO
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. Deduzidos da depreciação
acumulada, calculada pelo método linear e da provisão para perdas por imparidade, quando
aplicável.
2014

2013

Edificações

923.025

923.025

Móveis e Utensílios

541.916

525.678

1.773.253

1.550.710

469.927

469.927

389.455
1.254.823
5.352.399
(2.269.774)
3.082.625

373.143
236.155
4.078.638
(1.928.006)
2.150.632

Máquinas e Equipamentos
2014

2013

Veículos

Caixa

34.703

36.777

Bancos

239.017

193.571

Total

273.720

230.348

Computadores e Periféricos

b) Aplicações

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of
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Referem-se
a aplicações
em títulos
renda fixa |mantidos
o vencimento,
registrados
RIO
DE JANEIRO
| SÃO PAULO
| BELOde
HORIZONTE
BELÉM |até
SALVADOR
| PORTO
ALEGRE ao
custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos, os quais estão registrados no
resultado do exercício, conforme demonstrado:
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ATIVO CIRCULANTE

2014

2013

2.173.313

1.550.530

Aplicações Vinculadas
Caixa Econômica Federal
Total de Aplicações Vinculadas

2.173.313

1.550.530

1.050.555

650.288

236.349

356.532

Aplicações Não Vinculadas
Unicred
Banco Santander
Banco Itaú

-

94.927

Caixa Econômica Federal

1.297.245

993.773

Total de Aplicações Não Vinculadas

2.584.149

2.095.520

b) Margem de solvência

Os valores apresentados acima estão conciliados pelos extratos emitidos pelas fontes investidas,
e reconhecidos contabilmente pelo regime de competência.

Descrição

DISPONIVEL

A RN 209/2009 da ANS, além de definir as regras para as provisões técnicas, passou a exigir
o Patrimônio Mínimo Ajustado – PMA, o qual representa o valor mínimo do Patrimônio
Líquido, tomando como capital base o valor de R$ 6.672.851 (ajustado anualmente pelo
IPCA) e multiplicado por 4,76%, correspondendo para a Cooperativa R$ 317.627.

a) Investimentos avaliados pelo método de custo corrigido
b) Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial

DISPONÍVEL

Compõem a conta de Caixa e Depósitos Bancários os valores de R$ 273.720. A Operadora
dividiu o valor de suas aplicações financeiras entre as principais instituições financeiras do
mercado:

a) Patrimônio Mínimo Ajustado

Descrição
Unimed Participações (b)

Benfeitorias e Imóveis Terceiros
TOTAL
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO IMOBILIZADO LÍQUIDO

São representados pelos valores a pagar com operações de Assistência à Saúde.
Descrição

2014

2013

Débitos a Prestadores de Assistência a Saúde

530.354

415.132

TOTAL

530.354

415.132

NOTA 16 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER.

NOTA 12 – INTANGÍVEL
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Descrição
2014
2013
RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE
142.839

• Em 31 de dezembro de 2012 - 35%;
• Entre janeiro de 2013 á novembro de 2.013, 35% adicionado a proporção cumulativo
mensal de 0,25%;
• Em 31 de dezembro de 2014 - 41%;
• Entre janeiro de 2015 á novembro de 2022, 41% adicionados a proporção cumulativa
mensal de 0,615%;
• E em dezembro de 2022 - 100% da Margem de Solvência.
NOTA 15 – DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO
RELACIONADA COM PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA.

Conforme previsto no pronunciamento CPC-27, a Cooperativa procedeu a revisão do prazo de
vida útil-econômica e o valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) definido na
norma CPC 01, que é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo for
maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. Em 31 de
dezembro de 2014 e de 2013 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos
não financeiros e foi verificado que não haveria efeitos significativos em suas demonstrações
financeiras das taxas de depreciação utilizadas nos exercícios.

Sistemas de Informática – Softwares

Regulamentada pelo art. 6 da RN 209 da ANS corresponde à suficiência do Patrimônio
Líquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos econômicos, sendo regulamentado pelo
patrimônio líquido superior a 20% das contraprestações líquidas dos últimos doze meses, ou
33% da média anual dos eventos indenizáveis líquidos dos últimos 36 meses dos dois o
maior. Os prazos permitidos para adequação da Margem de Solvência foram redefinidos em
22 de dezembro de 2012 pela RN no 313 resumindo-se da seguinte forma os limites mínimos
de percentuais e os respectivos prazos:

120.334

Refere-se a impostos e contribuições a recolher sobre as operações da Cooperativa, retenções de
impostos e contribuições na fonte e parcelamentos de débitos de tributos e contribuições,
conforme a seguir demonstrados:
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO
2014
2013
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER
- PIS/COFINS
5.192
11.424
WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent201.001
accounting, law and consulting firms
- INSS
188.295
www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
- Outros

13.689

-

TOTAL DE IMP E CONT. A REC.
RETENÇÕES DE TRIB. E CONTRIB.
- Impostos e Cont. retidos na fonte
- Imposto Retido na Fonte

265.407

242.567

30.728
441.779

37.012
366.562

TOTAL

142.839

120.334

- Outras Contribuições
TOTAL RETENÇÕES

20.196
492.703

16.037
419.611

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Amortização Acumulada

(74.800)

(58.558)

TOTAL EM 31.12.2014

758.110

662.178

Aplicações Não Vinculadas

TOTAL DO INTANGÍVEL

68.039

61.776

Caixa Econômica Federal

131.129

-

Total de Aplicações Financeiras Não Vinculadas

131.129

-

4.888.591

3.646.050

Total de aplicações

LÍQUIDO

Em cumprimento a RN 159/07 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, a operadora mantém R$ 2.173.313 na Caixa Econômica Federal, dedicados ao
Setor de Saúde Suplementar – ANS, exclusivamente para vinculação à ANS, dos respectivos
títulos e valores mobiliários registrados como ativos garantidores de provisões técnicas.
NOTA 05 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
A composição
“Créditos
de Operações
de Assistência
a Saúde”
está
representada
WHdos
AUDITORES
E CONSULTORES
a worldwide
alliance of independent
accounting,
law and
consulting firms pelas
contas demonstradas a seguir: www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
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Créditos de Operações com Assistência a Saúde

2014

Contraprestações pecuniárias a receber

Total dos créditos a receber

NOTA 13 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Descrição

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar (c)

4.037.388

Provisão para Eventos Ocorridos Não Avisados (d)

(277.593)

(189.289)

TOTAL

3.974.433

3.848.099

4.252.026

(-) Provisão para perdas sobre créditos

2014

2013

2.642.949

2.385.573

183.144

175.487

1.844.915

1.418.654

2.009.530

1.550.530

6.680.538

5.530.244

2014

2013

390.185

-

Intercâmbio a Receber – Atendimento Eventual

962.409

1.098.625

(-) Provisão para perdas sobre créditos
Outros Créditos Oper, de Prest. Serviço. Médico-Hospitalar
Total de Contraprestação pecuniária

(105.676)

(95.218)

405.261

321.654

1.652.179

c) Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores: Provisão para garantia de
eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. RN ANS nº 209/09
determinou a constituição desta provisão a partir de 1o de janeiro de 2010, cujo registro
contábil é realizado no momento da apresentação da cobrança às operadoras e na
identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço,
independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de
intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da
análise preliminar das despesas médicas.

Foi publicada a RN 227/10 com alteração pela RN 274/2011, que determinou que a
provisão para eventos a liquidar deve ser lastreada por ativos garantidores que atendam os
critérios da RN 159/2007, sendo opcional a vinculação para eventos que tenham sido
avisados nos últimos 60 dias para Operadora de Médio e Pequeno Porte.

1.325.061

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

NOTA 07 – BENS E TITULOS A RECEBER
Os títulos e créditos a receber correspondem, substancialmente,

Descrição
2014
2013
Estoques (a)
976.236
941.154
Títulos a Receber
870.645
332.116
15
WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent
firms
Adiantamentos
46.032 accounting, law and consulting
61.582
www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
Outros
Créditos
a PAULO
receber | BELO HORIZONTE 420.397
RIO DE
JANEIRO
| SÃO
| BELÉM | SALVADOR 4.300
| PORTO ALEGRE
TOTAL
2.313.310
1.339.152
a) Avaliado ao custo médio ponderado de aquisição, composto por medicamentos e itens
correlatos disponível para comercialização na Farmácia Unimed, por este motivo a
aplicabilidade do CPC 16 não teve impacto sobre suas Demonstrações Contábeis;
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d) Provisão de Eventos Ocorridos
e Não Avisados:
Regulamentado pelo art. 16 da RN
RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE
209 da ANS representa os eventos ocorridos, porém não avisados à Operadora, cujo valor
deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnica aprova pela ANS, ou
(ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS com base em 8,5% das
contraprestações líquidas dos últimos 12 meses ou 10% dos eventos indenizáveis
conhecidos, dos dois o maior.

A Entidade em 31 de dezembro de 2014 apresenta o registro contábil desta provisão em
R$ 2.009.530, ou seja, 100% da Provisão exigida.
A provisão constituída está lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações
financeiras vinculadas.

NOTA 08 – DESPESAS ANTECIPADAS
Descrição

2014

Materiais / Órtese e Prótese

-

-

1.479.767

18.900

1.479.767

Despesas Administrativas – P.A.
TOTAL

NOTA 09 – REALIZÁVEL
PREVIDENCIÁRIOS

A

Descrição
Depósitos Judiciais e Fiscais (a)
Outros Créditos a Receber (b)
TOTAL

LONGO

PRAZO

-

e) Ativos Garantidores das Provisões Técnicas: Por determinação da RN 159/07 e
alterada pelas resoluções normativas 227/10 e 274/11, foi solicitado pela ANS o registro
de vinculação de ativos para garantir as provisões técnicas e custódias de títulos
mobiliários.

2013

18.900

CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS

As Provisões Técnicas estão garantidas conforme demonstrado a seguir:
E

2014
2014
4.007.395
874.208
4.881.603

2013
3.148.308
1.279.643
4.427.951

a) Depósitos judiciais e fiscais: referem-se a depósitos e bloqueios judiciais realizados nos
autos dos processos em que a Cooperativa faz parte e estão assim distribuídos: (i) Pis R$
546.038 (2013 - R$ 434.153), (ii) Cofins R$ 2.678.396 (2013 - R$ 2.025.808), (iii) Taxa
Saúde Suplementar R$ 519.190 (2013 - R$ 436.576) (iv) Ressarcimento ao SUS R$
263.771 (2013-R$ 251.771).
b) Outros Créditos a Receber: referem-se a créditos relacionados a contingências
tributárias pelo uso dos benefícios da IN/DIOPE nº 20/2008, além de créditos
relacionados a ressarcimentos ao SUS e contingências cíveis.
WH
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1.228.041

1.079.021

PROVISÕES TÉCNICAS

Provisão

PEONA

2.009.530

Provisão
1.550.530

Eventos a mais 60 dias

183.143

2.437.083

175.487

TOTAL GERAL

2.192.673

2.437.083

1.726.017

-

1.974.356

1.667.415

Empréstimos - Passivo Circulante
Empréstimos Bancários – Banco Unicred
Subtotal – A
Empréstimos - Passivo não Circulante
Empréstimos Bancários – Banco Unicred
Subtotal – B
TOTAL GERAL (A + B)

2014

2013

376.361

220.274

376.361

220.274

534.853

926.366

534.853

926.366

911.214

1.146.640

NOTA 19 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE - CONTINGÊNCIAS E TRIBUTOS 21E
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Descrição

2014

2013

2.901.152

2.058.940

Provisão PIS

582.313

441.331

Contingência Tributária

741.152

599.119

Contingência Cível

226.057

761.524

Taxa Saúde Suplementar

519.190

436.576

4.969.864

4.297.490

Provisão COFINS

TOTAL

As provisões para Contingências correspondem aos processos administrativos e/ou judiciais
contra a Cooperativa, questionando a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da cobrança de
tributos pelo fisco e foram calculadas e contabilizadas com base na metodologia de cálculo de
cada tributo, em conformidade com a legislação vigente e os pareceres dos Assessores Jurídicos
da Cooperativa. O referido relatório apontou provisão para perdas possíveis no valor de R$
340.162.
NOTA 20 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Descrição
Capital Subscrito e Integralizado
Número de Cooperados
Valor da Cota Parte

2014

2013

1.399.682

1.305.455

208

204

R$ 1,00

R$ 1,00

O Capital social é de R$ 1.399.682, sendo dividido em quotas-partes de valor unitário igual de
R$1,00 (um real). A quota-parte é indivisível, intransferível mesmo entre os associados, não
podendo ser negociada de modo algum, nem dada em garantia, e todo o seu movimento de
subscrição, realização e restituição será sempre escriturado no Livro de Matrícula.
b) Discriminação das Reservas

2013
Financeiro

15.257

A Unimed São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico possui empréstimos e financiamentos
junto a instituições financeiras para capital de giro e manutenção da margem de liquidez,
conforme segue:

b) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS: Refere-se a valores cobrados pelo SUS as
Operadoras pela utilização de seus beneficiários na rede pública de atendimento. Os
valores são ajustados mensalmente pelo valor informado no site da ANS.

Contas a Receber

2013
588.394

NOTA 18 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

NOTA 06 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO
RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA

Créditos Operacionais de Assistência á Saúde Não relacionados com
planos de saúde da Operadora

Fornecedores

2014
731.058

Os valores representados em “Obrigações com Pessoal” tratam de pagamento salários dos
colaboradores da Unimed e provisões das obrigações trabalhistas.

a) Provisão de Prêmio Não Ganha – PPCNG: Caracteriza-se pelo registro contábil do
valor mensal cobrado pela operadora para cobertura de risco contratual da vigência que
se inicia naquele mês, devendo ser baixada a crédito de Receita de Prêmios ou
Contraprestação, no último dia do mês de competência, pelo risco já decorrido no mês.

A composição dos “Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionada com Planos
de Saúde da Operadora” está representada pelas contas demonstradas a seguir:

Obrigações com pessoal

TOTAL

Nesta conta figura valores que a Unimed de São Lourenço tem a receber dos clientes de planos
de saúde. O valor composto nesta conta é de planos em pré-pagamento pessoa física e jurídica e
custo operacional. A provisão de devedores duvidosos foi realizada de acordo com a RN 290 de
27 de fevereiro de 2012, atualizada pelas RN 314/2012, RN 322/2013.

Nesta conta figura valores que a Unimed São Lourenço tem a receber de planos de saúde não
relacionados à Operadora, sendo de R$ 1.652.179 em 31.12.2014. O valor composto nesta conta
é de valores a receber das Unimed´s referente a atendimento eventual. A provisão de devedores
duvidosos foi realizada de acordo com a RN 290 de 27 de fevereiro de 2012, atualizada pela RN
314/2012, RN 322/2013.

Descrição

Outros Débitos a Pagar

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar SUS (b)

2013

NOTA 17 – DÉBITOS DIVERSOS

Os valores constantes nesse grupo não sofreram alterações por imparidade ou custo atribuído,
considerando que o valor atual é o valor justo.

Provisão de Prêmio Não Ganha – PPCNG (a)
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- FGTS
42.848
RIO
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| SALVADOR | PORTO
ALEGRE

Financeiro
1.802.301
1.802.301

A Resolução Normativa n° 159 da ANS estabelece a necessidade de estabelecer garantias
financeiras para as provisões efetuadas de acordo com o estabelecido na Resolução Normativa n°
209 da ANS.
Os valores financeiros apresentados no quadro ano 2014 referem-se à aplicação vinculada de R$
2.173.313 e depósito judicial de ressarcimento ao SUS de R$ 263.770, totalizando o valor de R$
2.437.083.

Descrição
Fundo de Assistência Técnica Educ. e Social (b)
Fundo de Reserva (a)

2014

2013

66.674

104.092

836.808

718.058

2.277.541

1.813.729

FEACO (c)

701.590

595.696

FCCM (d)

196.605

-

4.079.218

3.231.575

Reserva para Contingência

TOTAL

(a) O Fundo de Reserva Legal é constituído através da destinação de 10% das sobras líquidas
verificadas no encerramento de cada exercício e destina-se a suprir eventuais perdas e
atender o desenvolvimento das atividades sociais, sendo indivisível entre os cooperados.
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DOMINGO, 29 DE MARÇO DE 2015

UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Investimentos em Projetos de Promoção à Saúde

(b) O Fundo de Assistência técnica Educacional e Social – FATES é constituído através da
destinação de 5% das sobras líquidas do exercício, acrescido do resultado positivo dos
atos não-cooperativos. Destina-se à prestação de assistência técnica, educacional e social
às Singulares e aos empregados da Singular, conforme Estatuto Social.

Em 2014 INVESTIMOS R$ 331.556,87 nos três programas de Promoção à Saúde, sendo eles:
Programa Guardião – programa de atividade física gerenciada, Programa Diabetes.comVIDA –
programa de prevenção e controle do Diabetes, Programa Vida Livre – programa de prevenção e
cessação do Tabagismo e na estrutura do Espaço Viver Bem.

(c) FEACO - Fundo Especial de Assistência ao Cooperado, criado em 09/01/2014 para
custear benefícios disponibilizados aos cooperados como assessorias jurídicas,
afastamento temporário das atividades laborais por motivo de doenças. Constituído por
aporte mensal de 1 (uma) consulta médica por cooperado ativo.

Reformulações administrativas





(d) FCCM - Fundo Cobertura de Contas Médicas, criado em 29/07/13 para custear contas
hospitalares com valores que excedem a R$ 110.000,00.O Fundo é constituído
mensalmente com parcelas R$ 16.384.
As demais modificações e a composição do Patrimônio Líquido encontram-se consignadas e
evidenciadas no “Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.”

Gestão da Qualidade

NOTA 21 – RESULTADO DO PERÍODO
ATO COOPERATIVO

Os processos e procedimentos-padrão das operações da cooperativa são mapeados e controlados no
Sistema de Gestão da Qualidade. Anualmente, auditores internos e externos verificam o
cumprimento da Norma ISO 9001:2008, nos seguintes setores: Relacionamento com o Cliente,
Auditoria Médica, PRA (Provimento e Regulação Assistencial), Mercado, Controladoria, Cobrança,
Compras, Faturamento, Assessoria Jurídica, Drogarias, Operações, Relacionamento com o Cooperado
e Integração com a ANS.

R$
51.987.466
(49.602.279)
2.385.187
(93.225)
(77.983)
2.213.979
(219.980)
(196.605)
(711.154)
247.239
(66.674)
(133.348)
1.133.457

Receitas
Despesas
Resultado Ato Cooperativo
PR – Participação Resultado 2013
PR – Participação Resultado 2014
Resultado
FEACO
FCCM – Fundo Cobertura Contas Médicas
Reserva Contingencia
Reversão Reserva Contingencia
FATES (5%)
Fundo de Reserva (10%)
Sobra a disposição da AGO

Nas auditorias de 2014, todos os setores acima foram recertificados pela ISO 9001.
O Laboratório Unimed está em processo de implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO REFERENTE AO EXERCÍCIO FISCAL DE 2014

Política de destinação de sobras

NOTA 22 - EVENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES
REGULAMENTADA PELA ANS

–

INFORMAÇÃO

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS
do 4º trimestre de 2014 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013,
referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura
médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.
EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

independent accounting, law and consulting firms

Cobertura Assistencial com Preço
Pré Estabelecido -- Carteira
de Planos Individuais/Familiares pós Lei
www.walterheuer.com.br
www.alliottgroup.net

Rede Própria

370.051,36

Rede
Contratada

Exames

Terapias

Internações

117.785,13 281.321,37
950.346,84 104.127,68
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TOTAL

I – prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo:
a) Relatório de Gestão;

Outros
Atendimentos

Demais
Despesas

68.037,92

TOTAL
837.195,78

716.818,16

d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.
II – destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as
parcelas para os fundos obrigatórios:

1.771.292,68

III – eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, do Conselho Técnico-Ético e do
Conselho Fiscal;
IV – fixação dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença para os componentes do
Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal;
V – quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 36, § 1º deste
Estatuto.

Reembolso
Intercâmbio
Eventual

Art. 34 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada, obrigatoriamente, uma vez por ano, no
decorrer dos 03 (três) primeiros meses após o término do exercício social, e deliberará sobre os
seguintes assuntos, que deverão constar na Ordem do Dia:

c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal;
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Consulta
Médica

A política de destinação de sobras prevista no Estatuto Social está baseada no art. 34 e art. 80 e art.
81 da lei 5.764, que diz:

b) Balanço Geral;

(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

50.438,51

158.296,83

684.814,76

420.489,87 1.226.428,80 385.449,05 1.401.632,92

2.043,73

895.593,83

70.081,65

3.504.082,29

Total conta 41111102 + 41111122

3.504.082,29

Diferença

-

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção
direta da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das
despesas da sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham
ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços
durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as
despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

NOTA 23 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Está assim demonstrado:

Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido
o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente
as despesas gerais.

DESPESAS

2014
5.952.393

Pessoal
Serviços de terceiros (i)

2013
5.985.668

643.190

596.406

Localização e funcionamento (ii)
Depreciação e amortização
Publicidade e propaganda
Tributos (iii)

1.679.828
338.256
384.887
127.708

1.471.351
414.628
412.980
115.606

Outras

1.000.075

906.889

Total

10.126.337

9.903.528

Criação da Comissão de Revisão do Estatuto e do Regimento Interno da Cooperativa.
Revisão do modelo de Governança Corporativa e do Organograma da Governança.
Criação da Secretaria da Governança
Elaboração da Política de Compras Sustentáveis e do Código de Conduta para Fornecedores,
Prestadores e Parceiros.

(i)
(ii)

Serviços advocatícios e de consultoria, entre outros;
Utilização e manutenção das instalações da entidade, como luz, água, serviços de
manutenção, segurança, etc;
(iii) Impostos e contribuições.

NOTA 24 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os valores contábeis, tais como aplicações financeiras, contas a receber e a pagar e outros
referentes aos instrumentos financeiros constantes nos Balanços Patrimoniais, quando
comparados com seus valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo
ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros
24
no mercado, representam
efetivamente
mercado.
WH AUDITORES
E CONSULTORESoa valor
worldwidede
alliance
of independent accounting, law and consulting firms
www.walterheuer.com.br
- www.alliottgroup.net
A Cooperativa não realizou operações
com derivativos.

O serviço de atendimento de urgência e emergência Unimed 24h também está em processo de
implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e de conformidade para Acreditação,
sempre visando à segurança e melhoria contínua no atendimento aos clientes. O grupo de trabalho,
composto por treze pessoas, responsável pela implementação do plano de ação referente ao
Planejamento Estratégico, realizou treze reuniões em 2014.
Responsabilidade Ambiental
Como empresa da área da saúde, sabemos da importância de tratar de forma adequada os resíduos
gerados, especialmente os resíduos de saúde, que são o principal impacto ambiental gerado pelo
nosso negócio.
Estes resíduos são coletados por empresas especializadas e encaminhados para incineração,
obedecendo a todas as normas da Anvisa.
No Pronto Atendimento e no Laboratório foram coletados 1.593,8kg de resíduos de saúde foram
coletados pela empresa Pró-ambiental em 2013.
Já nas Drogarias, foram coletados pela empresa Ecosul 275,55 Kg de medicamentos vencidos,
descartados pelos próprios clientes através do Programa Descarte Consciente de Medicamentos
Vencidos.
A separação do lixo comum e sua correta destinação, inclusive com encaminhamento de papeis,
papelão e plásticos para reciclagem, ocorre de forma regular e diária. Em 2014, o lixo reciclável foi
destinado à Escola Polivalente e APAE e a partir de setembro passou a ser vendido a coletores de lixo
reciclável. Os valores da venda serão destinados a programas sociais e ambientais.
Em 2014, o consumo total de energia elétrica foi de 311.297 KWh, ou 1.120,67 Gj, gerando 41,13
Toneladas de CO2e,.
O total de emissões de CO2 em 2014 apontou um crescimento significativo em relação a 2013,
devido principalmente ao consumo de combustíveis fósseis no Escopo 3, que inclui o transporte
utilizado por colaboradores e conselheiros no trajeto de casa ao trabalho ou em viagens a negócios,
inclusive viagens aéreas, perfazendo 301,26 tCO2e.
Em 2014 foi neutralizado o carbono emitido até dezembro de 2013, totalizando 1659 mudas de
árvores nativas em áreas de preservação permanente, nos municípios de Itamonte e Itanhandu.
O monitoramento do plantio ocorrerá durante três anos em Itanhandu e dois anos em Itamonte, com
relatórios periódicos sobre o desenvolvimento das árvores.

Em atenção a estes dispositivos, o Diretor Presidente da cooperativa convocou os cooperados para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 30-03-2015 para deliberarem sobre a pauta veiculada na
edição de 01 de fevereiro de 2015 deste jornal, edição número 4180.

A cooperativa neutraliza as emissões calculadas no inventário do ano anterior. Em 2015, para
neutralizar as emissões do ano base 2014, serão plantadas 1881 mudas.

Ambiente de negócios e principais fatores de influência nos resultados

Em 2014, consumimos o volume total de 1.490 m3 de água em todas as unidades, fornecido pela
empresa pública de abastecimento de água.

A Unimed Circuito das Águas é uma cooperativa que atua no setor de Saúde Suplementar do Brasil
como Operadora de Planos de Saúde, oferecendo serviços de assistência médica e promoção de
saúde. O setor é regulamentado e fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
onde a Unimed está registrada sob o número 37008-8.
Nossa área de ação abrange 28 municípios, com população estimada em 280.016 habitantes (IBGE).
Provemos cobertura assistencial a 20,82% da população que são contratantes diretos da nossa
Unimed e atendemos clientes de outras Unimeds, residentes na nossa área de ação ou eventuais.
A Unimed está presente em 83% do território brasileiro (4.641 municípios), oferecendo uma rede
nacional de assistência médica aos clientes, de acordo com a cobertura contratual do plano. Isto é
possível através do intercâmbio entre as diversas cooperativas do sistema Unimed do Brasil.
Comercializamos produtos para clientes tipo PF e PJ, na modalidade de pré-pagamento (com e sem
coparticipação) e em pós-pagamento.

Em 2014, uma campanha interna de Consumo Consciente voltada para os colaboradores foi
implantada na cooperativa, abordando questões relacionadas ao lixo, combustíveis, água e energia.

Investimentos na Comunidade
Casa de Passagem da Mãe Social (R$ 5.539,26), APAE de São Lourenço (R$ 8.050,00), Coral Infantil
Unimed (R$ 8.400,00), Coral Unimed Canto das Águas (R$ 9.600,00), Instituto Alto Montana (R$
4.217,20), Instituto Superação (R$ 400,00), Projeto Crer-Ser (R$ 13.339,09), Ações de apoio ao
esporte (R$ 1.505,00), Casa dos Meninos (R$ 1.600,00), Oficina in Concert (R$ 4.000,00) e Tiro de
Guerra (R$ 8.641,90).

Reorganizações societárias

COMPROMISSOS PÚBLICOS

Em 2014, na Assembleia Geral Ordinária de 24 de março, os cooperados democraticamente elegeram
os membros da nova Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e
Conselho Fiscal, que passam a ter a seguinte composição:

A Unimed Circuito das Águas segue princípios e iniciativas voluntárias nacionais e mundiais, como:

A Cooperativa possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para parte dos bens
do ativo imobilizado, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir
eventuais perdas.

Diretoria Executiva, eleita para o mandato 2014-2018: Diretor Presidente - Dr. Gabriel Dias Pereira
Filho, Diretora Administrativa - Drª Maristela Nogueira Leônidas e Diretor Financeiro - Dr. Francisco
Assis Pelegrini Cancela.

Os Objetivos do Milênio (ONU), desde 2010.

NOTA 26 - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPREENDIDAS COMO ATOS
COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS

Conselho de Administração eleito para o mandato 2014-2018: Dr. Celso Villela Fernandes, Dr. Edson
Magalhães de Oliveira, Dr. Edson Nabak, Dr. José Ailton Análio Dias, Dr. José Mauro Ferreira da Silva,
Dr. Luiz Antônio Thimotti Nicoliello, Dr. Maurício Teixeira Luz, Dr. Reynaldo de Oliveira Franco e Drª.
Sandra Lígia Nunes da Paz Silva.
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NOTA 25 – COBERTURA DE SEGUROS

Atos Cooperativos (Principais e Auxiliares)
Serviços realizados por médicos cooperados e singulares que prestam serviço de Intercâmbio,
bem como os complementares necessários ao desempenho de suas funções (Hospitais,
Laboratórios e Clínicas de Diagnostico).
Atos não Cooperativos

NOTA 27 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das
demonstrações contábeis de 31.12.2014, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem
como a análise econômica e financeira.
São Lourenço, 31 de dezembro de 2014.

Em 2014 a Diretoria Executiva da cooperativa continuou a execução do plano de ação definido no
Planejamento Estratégico realizado em 2013, e iniciou várias frentes de trabalho visando o alcance
das metas traçadas para 2017.

O enfoque principal é, além da sustentabilidade econômica, a criação de estruturas e processos que
melhorem e ampliem a qualidade assistencial prestada aos nossos clientes, bem como a valorização
consistente dos médicos cooperados.

Dr. Francisco de Assis Pelegrini Cancela
Diretor Financeiro
Fabiano Ferreira Campos
Contador CRC 55162 MG

independent accounting, law and consulting firms

Perspectivas para os exercícios seguintes

O cenário político-econômico para 2015 e o ambiente interno de negócios, apresenta desafios
importantes em curto e médio prazos, para os quais a cooperativa definiu metas prioritárias visando
manter resultados satisfatórios e fomentar o desenvolvimento sustentável do negócio. Dentre estas
metas, destacamos a criação de um do Plano Diretor de Desenvolvimento para os próximos dez anos.

Dr. Gabriel Dias Pereira Silva
Diretor Presidente

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

Conselho Fiscal eleito para o mandato 2014: Dr. André Ferraz Zaroni, Dr. Antônio Augusto Leandro,
Dr. Ivan de Almeida Pinto, Dr. José Roberto Monteiro Constantino, Dr. Paulo Emílio Campedelli e Drª.
Regina Sueli Cerqueira Mangia.
Em 2014 foram admitidos 6 novos cooperados, sendo eles Dra. Jaqueline de Moraes Cunha, Dr.
Murilo Fonseca Bortolozzi, Dr. Mario de Siqueira Russano, Dra. Beatriz Fonseca de Luca, Dra. Letícia
Maranha Chaves Nascimento e Dra. Miriam Barcellos Netto Teixeira. Houve saída de duas
cooperadas, Dra. Ângela do Carmo Cortines Laxe, por falecimento e Dra. Luciana Vilela Viotti, por
solicitação da própria médica.

Serviços realizados por médicos não cooperados e atividade fora do objetivo social.

Dra Maristela Nogueira Leônidas
Diretora Administrativo

Conselho Técnico-Ético eleito para o mandato 2014-2018: Dr. Franklin Fonseca Cunha Junior, Dr. Luiz
Carlos Junqueira Castro, Dr. Luiz Cláudio Pereira Fernandes, Dr. Marcos Antônio de Castro, Dr. Paulo
Sergio Bernardes Gil e Dr. Samuel Gonçalves de Morais.
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Os Princípios e Valores do Cooperativismo, desde sua fundação, em 1988.

Os Princípios do Pacto Global (ONU), signatária desde 2011.
O Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção (Instituto Ethos), signatária desde 2012.
Direitos Humanos
A cooperativa desenvolve ações em defesa aos Direitos Humanos.
Nossa cadeia de fornecedores da rede credenciada é composta por 89 fornecedores. 95,5% (85)
destes fornecedores tem contratos que contemplam cláusulas que defendem um ambiente saudável
de trabalho, a preservação do meio ambiente, o cumprimento do Estatuto da Criança e do
Adolescente e combate ao Trabalho Infantil. Os 4,5% (4) restantes estão em processo de renovação e
revisão contratual, para inclusão das cláusulas relacionadas aos Direitos Humanos.
Combate à Corrupção
O Código de Conduta da Unimed aborda a questão da corrupção e faz parte do treinamento para
novos colaboradores. Em 2014, 29,65% dos colaboradores participaram dos treinamentos sobre o
Código de Conduta, incluindo 100% dos novos contratados. Além disso, os colaboradores recebem
treinamento específico em Combate à Corrupção, sendo que 33,14% dos colaboradores participaram
em 2014.
O detalhamento de todas as ações da cooperativa em 2014 estarão disponíveis no portal corporativo
www.unimedcircuito.coop.br a partir de abril de 2014, e os resultados econômicos, demonstrados no
Demonstrativo do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial publicados nesta edição.

Dr. Gabriel Dias Pereira Filho

Principais investimentos realizados

Diretor Presidente

Foram feitos investimentos na promoção de saúde e qualidade de vida dos clientes e da população
em geral, bem como investimentos na sociedade em geral.

Representante Legal

www.sljornal.com.br
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Grupo Vozes da Cela abre Festa Curso prepara professores da Faculdade
Victor Hugo para projeto “Bota pra
da Comenda das Águas 2015
Fazer” da Endeavor (maior instituto
de empreendedorismo do mundo)

Atendendo ao convite da
Chancelaria da Comenda Ambiental, através de Eugênio
Ferraz, o Grupo Vozes da Cela
do Presidio de São Lourenço,
formado por detentos, participou no último dia 22 da abertura solene da cerimônia da
entrega da Comenda das Águas.
Sob a regência do servidor
da Secretaria de Estado de
Defesa Social, José Henrique
Martins, e acompanhamento do musicista Pablo Teixeira, o grupo apresentou um
vasto repertório com músi-

cas da MPB e também um
clássico de Vangelis, Conquista do Paraíso.
Após o Hino Nacional Brasileiro, executado pelo grupo, foi a vez da música Canção do Heroi, de Marcus Viana, que emocionou a todo
público presente.
A Defensora Geral do Estado de Minas Gerais, Dra.
Christiane Neves Procópio
Malard, emocionada com o
trabalho de ressocialização
através da música, convocou
o Grupo Vozes da Cela, para

a abertura solene das comemorações do Dia do Defensor
Público, no próximo dia 22 de
maio, na Assembléia Legislativa, em Belo Horizonte.
O Cardeal Arcebispo Dom
Raymundo Damasceno, Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), estava presente no
evento, e na oportunidade
abençoou o Grupo Vozes da
Cela e enalteceu pelo desempenho dos presos e da unidade prisional neste trabalho
conjunto de ressocialização.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SÃO LOURENÇO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações vigentes, pelo presente Edital ﬁcam convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31 de março de 2015, ás 19h30min. (dezenove horas e trinta minutos), em sua sede social à Rua Melo Viana n°91, sala 605, São Lourenço, Estado de Minas Gerais, para tratar da seguinte ordem do dia: a)Examinar, discutir e deliberar
sobre a ﬁxação de valores, data e critérios da Contribuição para custeio do Sistema Confederativo de representação sindical; b)Examinar, discutir e deliberar sobre a homologação de atos da
Diretoria. Caso não haja comparecimento legal a Assembleia será instalada em segunda convocação às 20horas (vinte horas) deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes.
São Lourenço, 25 de março de 2015.
Valéria Clara de Oliveira Carmo - Presidente

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000796 - MARCIO TEIXEIRA DE ABREU, divorciado, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Angelo da Veiga, 238, São Lourenço-MG, ﬁlho de FABIO ROMÃO DE ABREU e MARIA ZELIA TEIXEIRA
DE ABREU; e KELLY MARY ABANCA NANDI, solteira, nascida em 21 de outubro de 1997, estudante, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Angelo da Veiga, 238, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSÉ HENRIQUE NANDI e SANDRA MARA ABANCA NANDI;
000797 - JOSÉ AIRTON DA SILVA, divorciado, maior, advogado, natural de Passa Quatro-MG, residência
Rua das Acacias, 235, São Lourenço-MG, ﬁlho de LUIZ PAULINO DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA
DA SILVA; e FRANCESCA PAOLA BORTONI, divorciada, maior, professora, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua das Acacias, 235, São Lourenço-MG, ﬁlha de ROSALBO FRANCISCO BORTONI e ROSA MARIA TAVARES DE CARVALHO BORTONI;
000799 - ELGUER ODILON DOS SANTOS SILVA, solteiro, maior, comerciante, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua das Palmeiras, 80, São Lourenço-MG, ﬁlho de ODILON TAVEIRA DA SILVA e MARIA DA PAIXÃO
DOS SANTOS SILVA; e TATIANI DANIELI PEREIRA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua das Palmeiras, 80, São Lourenço-MG, ﬁlha de JULIO CESAR PEREIRA e SANDRA MARA CARNEIRO PEREIRA;
000798 - LEANDRO ADEMIR DOS SANTOS VIANA, divorciado, maior, RECEPCIONISTA, natural de VOLTA
REDONDA-RJ, residência AV. OLAVO GOMES PINTO 891, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSÉ ADEMIR CARDOSO
VIANA e CÓSMEA APARECIDA DOS SANTOS VIANA; e BARBARA FERNANDES DE SOUZA, solteira, maior, ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AV. OLAVO GOMES PINTO 891, São
Lourenço-MG, ﬁlha de e LUCIENE FERNANDES DE SOUZA;
000800 - NOÉ PAULO DE SOUSA, solteiro, maior, PEDREIRO, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência
RUA CAXAMBU, 260 CASA 3, São Lourenço-MG, ﬁlho de NOÉ RIBEIRO DE SOUSA e HELENA BENTO DE SOUSA; e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, solteira, maior, AUX. DE PRODUÇAO, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA CAXAMBU, 260 CASA 3, São Lourenço-MG, ﬁlha de VIVALDE DE OLIVEIRA e BENEDITA
MARIA DE OLIVEIRA;
000801 - MAYRON DA SILVA CARULA LIMA, divorciado, maior, policial militar, natural de Baependi-MG,
residência Rua Dr. Ribeiro da Luz, 1.075, São Lourenço-MG, ﬁlho de MARIO JOSE DE LIMA e REGINA DA SILVA CARULA LIMA; e ISABELLA CRISTINA DA SILVA PAES, solteira, maior, do lar, natural de São Sebastião do
Rio Verde-MG, residência Rua Dr. Ribeiro da Luz, 1.075, São Lourenço-MG, ﬁlha de VALDEMIR DOS SANTOS
PAES e MARIA ISABEL DA SILVA;

No último dia 14 (sábado)
aconteceu na Faculdade Victor Hugo a etapa ﬁnal do curso de “Preparação de Facilitadores” para o Projeto “Bota pra Fazer” da Endeavor
(maior Instituto de Empreendedorismo do Mundo).
Através deste projeto, os alunos desenvolverão projetos de
novos negócios (com apoio
dos professores da Faculdade
Victor Hugo e de consultores
da Endeavor) e ao ﬁnal, a Faculdade fará uma apresentação pública desses projetos.
Segundo o Prof. Diogo Castro, um dos idealizadores do
projeto “formamos dez professores completamente aptos para orientar projetos
com potencial de alto impacto, capazes de transformar

a sua realidade e a do local
em que vivem!”.
A facilitadora da Endeavor,
Márcia David, que veio de
Foz do Iguaçu, comentou
ainda que “foi grande o comprometimento dos docentes
e ela aﬁrma que todos poderão contribuir para a elaboração de projetos de muita qualidade!”
A Faculdade Victor Hugo
inicia em breve a formação
de turmas, a construção de
parcerias com empresários
da região para o desenvolvimento de negócios de alto
impacto e na sequência fará
a aplicação do programa “Bota pra Fazer”.
Segundo o Prof. Edson Wander, que juntamente com o
Prof. Diogo idealizou este

projeto “o fato da Faculdade
Victor Hugo ter concorrido
ao edital publicado pelo Sebrae Nacional e ter sido selecionado com outras 20 Instituições de Ensino Superior,
demonstra que esta verba de
150.000,00 que a FVH receberá será empregada em um
projeto que proporcionará
que os alunos da FVH junto
com seus professores tenham
acesso aos principais conteúdos sobre empreendedorismo desenvolvidos no Brasil
e no exterior, provenientes
de instituições como a Endeavor (principal instituição
mundial de seleção e apoio
de empreendedores de alto
impacto) e ao próprio Sebrae
(grande fomentador do empreendedorismo no Brasil)”.

Agradecimento
Se fossemos citar nomes, correríamos o grande risco
de omitir alguém, mas não podemos deixar de agradecer as manifestações de carinho, amizade, respeito
e solidariedade demonstradas por ocasião do falecimento de Joaquim Fonseca Luz, no momento em que
devolvemos para Deus a grande bênção que ele nos
proporcionou.
Foi um grande privilégio tê-lo conosco.
A Prefeitura Municipal, Hospital São Lourenço, Câmara Municipal, Unimed Circuito das Águas, Ciclo de
Formação Cristã, sacerdotes, colegas proﬁssionais, familiares e amigos, nosso muito obrigado.
Que Deus em sua inﬁnita Misericórdia abençoe a todos.
Maria Aparecida Teixeira Luz e família

www.sljornal.com.br
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OFERTAS VÁLIDAS DE 27 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

9,

Super Ecco
98 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

4,

6,

Cristal
58 Açúcar
Monte Alegre 5KG
UN

3,

carioca
99 Feijão
Ugobom
UN 1kg

4,

89

Café Padre Victor
500g
UN Tradicional/Extra Forte

99
UN

Maionese
Hellmann’s
Tradicional
Pet 500g

6,

de Frango
99 Asa
Congelada
KG Quality

9,

de Pernil
49 Lingüiça
Congelada Pif Paf
KG

12,

98
UN

8,

sem Osso
99 Pernil
Congelado Adeel kg
KG

3,

Azeite Espanhol
Carbonell
Extra Virgem
Vidro 500ml

Ralado
99 Atum
Gomes da Costa
UN 170g - Sabores

21,

de Alcatra
49 Miolo
Friboi Reserva
KG Peça a vácuo

5,

39
UN

Azeitona Preta
Diza Azapa
Sache 200g

16,

98
UN

29,

Zarbo
90 Bacalhau
(16/20)
KG

3,

em
69 Chocolate
Barra Hersheys

UN 110/130g - Sabores

10,

de Pangasius
99 Filé
Congelado Megg’s
UN 1kg

Vinho Lambrusco
Vila Giada 750ml
Tipos

