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Tenente Coronel
Paulo Valério Júnior
recebe o título de
Cidadão Honorário
de São Lourenço (pág 05)

Domingo, 30 de Março de 2014
Edição nº 4136 - R$ 1,00

Contas de campanha do prefeito
Zé Neto e de sua vice-prefeita
Patrícia Lessa estão rejeitadas

A notícia a seguir foi bastante comentada pela população de São Lourenço nos últimos dias, mas muitos permanecem na dúvida sobre o que acontecerá com o prefeito e a vice- prefeita após decisão do Ministro Henrique Neves da Silva. Trata- se de negativa a seguimento ao agravo interposto por José Sacido Barcia Neto e Patrícia Pereira Lessa, publicada no último dia 20 de março de 2014. (pág 07)

Contas

Prejuízo

Chuva volta a
causar prejuízos
pela cidade
Por volta das 15h30hs desta
quarta- feira (26/03), uma forte
chuva que caiu sobre a cidade voltou a inundar diversas ruas do centro turístico, causando transtorno e trazendo prejuízos. (pág 05)

Homem é morto
a tiros no bairro
Porta do Céu
Por volta das 23:00hs dessa
quinta-feira (27/03), a Polícia Militar foi acionada e compareceu
na Rua Professora Noêmia Goulart Ferreira no bairro Porta do
Céu,onde registrou uma ocorrência de assassinato. (pág 08)

Governador Anastasia
preside a entrega da
Comenda das Águas

(pág 15)

Conserbras entrega
veículos novos para coleta
de lixo em São Lourenço

(pág 05)

Rua Senador Camará, 144 - São Lourenço
Ao lado do Hospital
(35) 3331-4806

Sevar do Sul volta
a ser realizado
em São Lourenço
Três anos depois de ser transferido para Pouso Alegre, onde foi realizado de 2011 a 2013, o Super Encontro Varejista (Sevar) do Sul de MinasvoltouparaSãoLourenço.Oevento aconteceu entre os dias... (pág 15)
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EDITORIAL
Seja por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pretendida por parlamentares, de apurações da
Polícia Federal ou de auditorias do Tribunal de Contas da
União (TCU), o fato é que a
Petrobras precisa ser investigada e depurada na sua administração. As justificativas
são inquestionáveis: além de
maus negócios, como a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, a
principal estatal brasileira
vem perdendo valor de mercado e posição no ranking
das grandes empresas globais. Sob pressão, o Planalto peca pela falta de transparência e pelo excesso de
equívocos, tentando atribuir
as denúncias a ataques políticos e a uma suposta campanha pela privatização da
empresa. Mas o que deveria
fazer é admitir onde errou e
tentar corrigir-se. Os brasileiros querem ver a Petrobras forte, e não destruída.
Infelizmente, uma sucessão de episódios nada edificantes divulgados nos últimos dias volta a chamar a
atenção para os danos que
indicações políticas vêm provocando na maioria das empresas estatais brasileiras incluindo a própria Petrobras.
Essa partidarização crescente e descontrolada ajuda a

explicar não apenas o que
teria sido o negócio mais desastroso da estatal petrolífera, mas também outros fatos que contribuem para desgastá-la. Entre eles, estão as
suspeitas de que servidores
da Petrobras teriam recebido propina para favorecer os

ESPAÇO LIVRE
Chocolate amargo
reduz risco de infarto
Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Louisiana, nos
Estados Unidos descobriu
que o chocolate amargo
reduz o risco de infarto
porque tem efeitos antiinflamatórios.
Os resultados deste trabalho foram apresentados
no 247º Encontro da Sociedade Americana de Química realizado em Dallas.
John Finley, diretor da pesuisa, detalhou que quando os componentes do chocolate preto são absorvidos
pelo corpo “diminuem a inflamação do tecido cardiovascular e reduzem o risco
de infarto em longo prazo”.
Para realizar esta pesquisa, os cientistas simularam
a digestão do cacau em pó,
contido neste tipo de chocolate, em um modelo de
tratamento digestivo. Esse
modelo foi criado empregando diferentes tubos de
ensaio, e, depois, os cientistas submeteram os materiais não digeridos à fer-

mentação anaeróbica (sem
oxigênio) usando bactérias
humanas.
Segundo Finley, o cacau
em pó contém vários polifenóis e antioxidantes, como catequinas e epicatequinas, assim como fibras,
que são escassamente digeridas no estômago, mas
que são absorvidos ao passar ao cólon.
“Em nosso estudo descobrimos que a fibra é fermentada e que os polímeros polifenóis são metabolizados e se transformam
em moléculas menores,
mais fáceis de absorver. Estes polímeros menores têm
ação antiinflamatória”, ressaltou Finley.
O diretor da pesquisa também explicou que os benefícios para a saúde do chocolate amargo podem ser
acentuados se sua ingestão
for combinada com a de alimentos prebióticos (carboidratos que se encontram,
por exemplo, no alho) ou
de frutas.
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Corrigir sem destruir

interesses de uma empresa
holandesa. A esse fato, somou-se a recente prisão de
um ex-dirigente da estatal
por suspeitas de envolvimento em negócios escusos com
dólar. O mesmo executivo teria participado da redação
do documento considerado

“técnica e juridicamente falho” pela presidente Dilma
Rousseff, e que ajudou a embasar a equivocada aquisição da refinaria norte-americana.
Ainda que este seja um ano
de campanha política e que
o tema se preste para exploração eleitoreira, tantas deformações somadas não podem ficar sem respostas. É
claro que o negócio nos Estados Unidos precisa ser analisado no contexto da época, anterior à crise global de
2008 e à mudança interna de
rumos determinada pelo pré-sal. É importante também
discernir se determinadas
cláusulas são ou não rotineiras nessa área. Mas é inconcebível _ e isso precisa ser
devidamente explicado _ que
a gigante Petrobras possa ter
fechado um acordo favorecendo claramente uma pequena empresa estrangeira.
A combinação de suspeitas precisa ser vista como
oportunidade para um aprimoramento na gestão da
Petrobras, deformada pelo
aparelhamento político. Os
próprios políticos, porém,
terão que demonstrar se
são capazes de promover
essa mudança, concentrando-se no que realmente interessa para o país, e não
para eles próprios.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Jejum e oração
Quaresma é o tempo de
jejum e oração. Em suas aparições em Medjugorje, Nossa Senhora nos pede constantemente para jejuar e orar.
Vamos refletir, nas palavras
no Pe. Slavko Barbaric:
“Estou certo de que cada um de vocês que começou a rezar, atendendo aos
pedidos de Nossa Senhora, tem dificuldades na oração: é distraído ou tem o
pensamento em outras coisas. Não se preocupem e
sigam rezando.
O que deseja Nossa Senhora em tantos anos de aparições? A paz. Nossa Senhora
colocou a paz em nossas mãos,
fez-nos responsáveis por ela.
E, assim, Nossa Senhora prova que tem uma grande confiança em nós. Ela quer que
A ajudemos a transmitir a
paz a este mundo sem paz.
Pede-nos como Mãe e nós,
como filhos, queremos ajudá-la prontamente. Como
preceder? A Santíssima Virgem disse muito simplesmente: Rezem e jejuem!
Jejuar significa renunciar
a nós mesmos, a começar
pelo pecado que se instalou
na casa viciada do próprio

coração.
Somente, assim, podemos
ouvir o Senhor. Ao nos colocarmos em atitude de escuta, podemos saborear melhor a palavra de Deus e nos
decidirmos a lutar contra o
materialismo e o egoísmo,
dando espaço à conversão
da nossa alma.
O jejum ajuda-nos também
a viver o amor, porque, jejuando, tornamo-nos mais transparentes, mais sensíveis, com
condições de reconhecer no
próximo a Pessoa de Cristo,
pensar no próximo e por ele
interessar-nos. Com o jejum,
a oração se aprofunda e tornamo-nos mais sensíveis para reconhecer nossas faltas
em nossos relacionamentos.
Assim avançamos no caminho da paz.
Quem é humilde, repara
no próximo, nota as menores ações e logo começa a
agradecer. Se agirmos desta
forma, teremos a paz nas famílias e na sociedade. Por
outro lado, eu lhes garanto
que, para poder agradecer,
é preciso rezar, é preciso confessar-se, é preciso jejuar. Só
assim estaremos aptos para
o amor e o serviço a todos”.

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

Quaresma
Quando nos sentimos onipotentes, corremos um grave risco de imaginarmos
que podemos tudo e que
tudo depende de nós. Sim,
a maior parte das coisas
está em nossas mãos, mas
há outras que não podemos controlar e mudar apenas com nosso desejo. Nestes momentos, é preciso
uma pausa para refletir, por
mais que seja doído e encarar a verdade dos fatos:
a vida é minha, mas existe uma força Superior que
vez por outra me arrasta
(quando eu insisto em continuar como estou) para
um caminho diferente que,
hoje, eu posso não entender ou não aceitar, mas que
certamente no futuro me
trará um bem maior do que
tudo o que sonhei.
O caminho da mudança é
dificil, porém é válido e extremamente necessário para o crescimento de todos
nós, pois é um exercício no
sentido de nos reconhecermos pequenos e frágeis. Ao
contrário do que imaginamos, isso não nos torna menores ou incapazes. Esse reconhecimento dói, pois o
mundo costuma exibir ima-

gens de pessoas fortes e belas, em cima do salto alto,
sendo aplaudidas, ganhando bem...no entanto, por trás
disso tudo há pessoas carentes do amor pleno e verdadeiro (que vem de Deus) e
com uma necessidade profunda de serem amadas pelo que são, independente da
roupa que vestem ou do carro em que desfilam ou das
poses que fazem no facebook
para compartilhar com os
“amigos”, mostrando uma vida que não pode ser perfeita, pois a perfeição nada mais
é que o fim.
Estamos a caminho. Somos
pequenos. Não temos o poder que imaginamos no sentido de não precisarmos de
ninguém. Precisamos sim, e
muito. A começar, precisamos de Deus, de fé. Só assim conseguimos fazer a curva, mudar o rumo e continuar escrevendo nossa história na certeza de que TUDO
CONCORRE PARA O BEM DOS
QUE AMAM A DEUS.
Aproveitemos este período de Quaresma para termos
a coragem de assumir nossas doenças físicas e espirituais e correr atrás da cura,
da conversão.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Jesus está chamando
você de volta
Às vezes, pensamos
que as pessoas precisam
deixar de fazer coisas
más para se aproximarem de Deus, mas o que
ocorre é o contrário: Primeiro é preciso encontrar-se com Deus, para
então, abandonar o pecado. Foi o que aconteceu com São Paulo, ele
tinha ódio dos cristãos,
por isso, os combatia,
aprisionava, entregava-os para que fossem julgados e condenados. Então, Jesus lhe apareceu
no caminho de Damasco e, depois disso, o ódio
desapareceu e aquele
que perseguia os cristãos tornou-se o grande pregador de Jesus,
do cristianismo, foi às
sinagogas desafiar aos
doutores da lei pregando sobre Jesus Cristo.
Seja você quem for, se-

ja qual for o seu problema, se Jesus entrar em
sua vida, ela será totalmente transformada.
Talvez você não aguente mais a vida que está
levando; talvez esteja no
caminho errado, queira
mudar, mas não consegue. Deixe Jesus entrar
em sua vida, em seu coração, assim como fez
com Paulo. Talvez você
diga: “Eu não sou digno
disso; já fui longe demais”. Não! Seja você
quem for, não se esqueça das palavras de Jesus:
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura” (Mar
16,15). Ele está chamando você de volta. Não
se desclassifique, porque para Jesus não há
casos sem solução. Por
isso, entregue hoje, a
sua vida a Jesus.

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Tempo de penitência
O Tempo em que nos
encontramos é marcado
pela busca intensa da conversão, quando tomamos
consciência de nossas fraquezas e limitações, buscando em Deus vencer
estes obstáculos que nos
impedem de caminhar
com Ele e até Ele. Tal compreensão não deve causar-nos outra coisa senão
um desejo profundo de
agradar a Deus por uma
vida coerente.
E para cumprir-se verdadeiramente em nós a
transformação interior,
contamos com o auxílio
de alguns elementos que
nos auxiliam bastante: o
jejum, a abstinência e a
mortificação. Como estes
termos são bastante comentados na quaresma,
pensei ser interessante
responder por aqui a pergunta que algumas pessoas fizeram, esclarecendo o que seja um e outro.
Jejum: dentre as muitas sugestões, destaco
aquela mais usada, em
que se fazer apenas uma
refeição completa durante o dia e, caso haja necessidade, tomar duas
outras pequenas refeições que não sejam iguais
em quantidade à habitual ou completa. Não fazer as refeições habituais, nem outros petiscos
durante o dia (embora,
pela tradição, se possa

beber algo sem açúcar).
Estão obrigados ao jejum
os que tiverem de dezoitosessenta anos. Os outros podem fazer, mas
sem obrigação. Grávidas
e doentes estão dispensados do jejum, bem como aqueles que desenvolvem árduo trabalho
braçal ou intelectual no
dia do jejum.
Abstinência: deixar de
comer carne vermelha,
na quarta-feira de cinzas
e na sexta-feira da Paixão. Estão obrigados à
abstinência os que tiverem completado quatorze anos, e tal obrigação
se prolonga por toda a
vida. Grávidas que necessitem de maior nutrição
e doentes que, por conselho médico, precisam
comer carne, estão dispensados da abstinência.
Mortificação: por meio
de sacrifícios, os menores que sejam: não comer determinado tipo de
alimentos, não beber, não
fazer determinadas coisas, como ver tv... é possível mortificar-se.
Através destes atos, conseguimos dizer a nós mesmos que somos mais que
apenas desejos ou impulsos, mas que podemos
conduzir nossa vida à maturidade humana, retirando os excessos, que
tanto prejudicam o nosso equilíbrio interior.
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Promoção Compre e Ganhe “A Decisão é sua” válida até 02/04/2014, considerando-se a data de emissão da nota fiscal. Na compra de um veículo da linha Ford EcoSport modelo SE e Titanium, o cliente poderá escolher entre Taxa 0.79% am com 50% de entrada e saldo em 24 parcelas ou Garantia
contratual de fábrica pelo período adicional de 02 (dois) anos. Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através do site www.ford.com.br ou nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade
de Venda Direta. Preços válidos até 02/04/2014 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford EcoSport SE 1.6 2014 (cat ECD4) a partir de R$60.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,79% a.m. e 9,90% a.a, 50,03% de entrada (R$ 30.495,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.449,02
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 65.271,48. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 06/03/2014 a partir de 1,08% a.m. e 13,74% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta
Hatch S 1.5 2014 (cat RBB4) a partir de R$ 41.790,00 à vista. unidades. Ford Focus Hatch S1.6L Flex (cat QAL4) a partir de R$ 60.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50,49% de entrada (R$ 30.793,85) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.299,00 na modalidade CDC com
30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.969,85. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 14/01/2014 a partir de 0,26% a.m. e 3,13% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas
contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.

• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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Tenente Coronel Paulo Valério Júnior
recebe o título de Cidadão Honorário
de São Lourenço

O CMT do 57º BPM Tenente Coronel Paulo Valério Júnior recebeu na noite de sexta- feira (22/03),
na Câmara Municipal de São
Lourenço, o título de Cidadão Honorário da cidade.
O projeto de Decreto Legislativo nº 213/ 2013, foi apre-

sentado pelo vereador Nei
da Saúde e aprovado por
unanimidade pelos demais
vereadores.
A cerimônia bastante concorrida foi conduzida pelo
Presidente da Casa Legislativa, vereador Luiz Cláudio
Siqueira (kall) e contou com

a presença de autoridades
civis e militares, além de
amigos e familiares do homenageado. Após a cerimônia na Câmara Municipal,
os convidados foram recepcionados no São Lourenço
Country Clube para um delicioso coquetel.

Veículo perde a roda
e assusta motorista

Na tarde dessa segunda-feira (24/03), o motorista de
um Fiat Uno levou um grande susto quando a roda dianteira esquerda se soltou quando fazia o contorno da Praça Dr. Humberto Sanches no
bairro da Federal.

O condutor disse que levou
o veículo para troca de pneus
e que desde então sentiu a
dirigibilidade instável, foi quando ele decidiu encostar para
averiguar o que de fato ocorria, nessa hora a roda se desprendeu do veículo.

O trânsito ficou paralisado por alguns minutos até
que populares decidiram ajudar o motorista a retirar o
veículo do meio da rua até
que o problema fosse solucionado. Ninguém se feriu
no incidente.
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Chuva volta a causar
prejuízos pela cidade

Por volta das 15h30hs
desta quarta- feira (26/03),
uma forte chuva que caiu
sobre a cidade voltou a
inundar diversas ruas do
centro turístico, causando

transtorno e trazendo prejuízos. Na Rua Ledo, um
problema antigo que parece sem solução voltou a
causar danos, três carros
foram atingidos pela cheia

do Córrego Esperança, que
subiu cerca de 2 metros no
local. Diversos outros pontos de alagamento e prejuízos foram registrados pela cidade.

Conserbras entrega veículos novos
para coleta de lixo em São Lourenço
A Empresa Conserbras apresentou para a população de
São Lourenço no último sábado(22/03), quatro veículos
novos que já estão sendo usados na coleta de lixo e serviços gerais pela cidade.
São três caminhões 0 km
que vão passar pelas ruas nos

dias específicos para recolher o lixo doméstico. O quarto veículo, uma pick-up Fiat
Strada também 0 km, servirá para apoio, serviços gerais e locomoção de materiais e funcionários em casos de emergência.
Estiveram presentes na

apresentação e entrega dos
veículos, o proprietário da
empresa Conserbras Sr. Walter, além de vários diretores da empresa.Logo depois da cerimônia de entrega, os novos veículos
desfilaram pelas principais
ruas da cidade.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 7ª Reunião Ordinária

Ver. Abel Goulart Ferreira
Requerimento 22/2014
Conforme já articulado, a Casa gostaria que fossem feitas modificações nos calçamentos das Ruas J.C. Soares e Santos Dumont,
nos justos pontos em que as aludidas artérias atingem a Rua Antonio Junqueira de Souza e a Praça Dr. Humberto Sanches. Na
verdade, o interessante mesmo seria trocar os paralelepípedos,
- por sinal já “emborrachados diante do decorrer do tempo -,
por peças de concreto, iguais as que já foram colocadas em outros trechos da cidade, mesmo porque nem sempre os caminhões
que ali trafegam se apresentam com os pneus devidamente em
ordem e as suas derrapagens estão causando preocupações a todos os vizinhos e pessoas que por ali passam. Assim, Abel Goulart Ferreira, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º
do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o
Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há pretensão de efetuar o melhoramento em questão? Em caso afirmativo, qual a
previsão para essa iniciativa?
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)
Indicação 72/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, com o apoio
dos Vereadores: Fabrício Guedes dos Santos e João Bosco de Carvalho, vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que providencie a
colocação de um semáforo nos 02 (dois) sentidos da ponte da Estação, tendo em vista o aumento considerável do tráfego de veículos entre o centro da cidade e os Bairros: da Estação e Nossa
Senhora de Lourdes, ressaltando que o Bairro da Estação é um
dos maiores pontos turísticos da cidade.
Indicação 80/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura construir um redutor de velocidade na Rua Presidente Dr.
Antonio Carlos entre as ruas: Aristotelina Bittencourt e Clóvis Reis.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Moção de Parabéns
Os Vereadores, Antônio Carlos Canaverde Sanches e Renato
Bacha de Lorenzo, que este subscrevem, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de
V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns à Srª Margarida de Luca Alves, Secretária Municipal de Educação e sua equipe, pelo belo trabalho realizado e agora finalizado com a inauguração do prédio da Escola Municipal Frei Osmar Dirks, no Bairro da Vila Carneiro.
Indicação 79/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura buscar recursos junto ao governo do Estado, através de convênio, para a execução do calçamento ligando o Vale
dos Pinheiros ao São Lourenço Velho, próximo à Quinta do Cedro, visto que este trecho é de vital importância de ligação entre
esses bairros.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 73/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Fazenda proceder estudos, visto que dentro das dependências do prédio da Prefeitura funciona um Posto de Atendimento (PAB) do
BRADESCO, no sentido de instalar um caixa de recebimento, onde agilizaria o atendimento ao público em geral, possibilitando o
pagamento de taxas e tarifas emitidas pela Prefeitura, bem como
a efetuação de depósitos e pagamentos de boleto pelos funcionários, evitando o deslocamento dos mesmos até a agência central. A pedido dos servidores, corretores de imóveis, contadores
e outros munícipes.
Indicação 74/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Saúde
providenciar a colocação de tampas nas caixas d’ água do posto
de saúde do Bairro Carioca, tendo em vista que fortes ventos retiraram, recentemente, as tampas das mesmas. A pedido dos moradores e usuários do referido posto.
Requerimento 26/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar,
após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações com relação à taxa de coleta imobiliária de lixo: 1) Qual foi o montante recebido com a referida taxa nos meses de janeiro e fevereiro? 2)
Qual foi o número de imóveis que precisaram ser recadastrados
pelo SAAE, após a sanção da lei, tendo em vista que o cadastro
enviado pelo Executivo não coincida com o da autarquia? 3) O
que representou isto, em percentual e monetário, à autarquia?
Enviar valores e percentual de aumento arrecadado.
Ver. João Bosco de Carvalho (Vice-presidente)
Requerimento 23/2014
João Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar,

após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde que
envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Por que
as mamografias não estão sendo realizadas aos sábados no Centro Viva Vida? Quantas mamografias são realizadas diariamente
pelo Centro Viva Vida? Quais os municípios que utilizam do Centro Viva Vida para realizar mamografias?
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Requerimento 21/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem
até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Enviar cópia de todo o processo licitatório referente ao
Carnaval em 2014 em nosso município, abrangendo espaço físico, praça de alim entação, shows e blocos carnavalescos. ADENDO DO VER. FABRÍCIO GUEDES DOS SANTOS AO REQUERIMENTO
N.º 21/2014 - O Vereador que este subscreve vem solicitar o envio da seguinte informação a esta Casa Legislativa: Enviar relação
contendo o nome de cada empresa que expôs a sua propaganda
nos arcos da Av. D. Pedro II, bem como o valor pago por cada uma
no período do Carnaval no corrente ano.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Parabéns à Senhorita Josiane - Chefe de Contas e Consumo da autarquia SAAE pelo excelente atendimento prestado à nossa população, atendendo os contribuintes com muita atenção, educação, eficiência e presteza.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Moção de Parabéns
Os Vereadores, Renato Bacha de Lorenzo e Antônio Carlos
Canaverde Sanches, que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, José Sacido Barcia Neto, pela inauguração do espaço público onde abrigará a Feira de Artesanato FEIRART, na Rua Saturnino da Veiga. Esta obra, que foi muito
bem idealizada e executada, certamente reforçará o turismo
naquele espaço e trará aos artesãos melhores oportunidades
de exporem seus produtos.
Indicação 75/2014
Considerando que na Rua Dr. Ribeiro da Luz - Centro, existem
02 (dois) pontos de ônibus muito próximos um do outro, quais
sejam: em frente à Loja do Tadeu e ao lado do Corpo de Bombeiros; Considerando que as pessoas que aguardam o ônibus ora esperam em um desses pontos, ora esperam em outro; Ricardo de
Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª
que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura realizar estudos
no sentido de que um desses pontos de ônibus citados acima seja somente para ônibus intermunicipal e/ou interestadual e o outro ponto, para os ônibus da empresa Circular, que fazem o percurso bairro a bairro.
Indicação 76/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
adote medidas de conscientização e orientação dos proprietários
a construírem e/ou manterem conservadas as calçadas em frente às suas residências, de acordo com as normas de acessibilidade, se possível, colocando faixa de piso tátil, bem como o Poder
Executivo nos espaços públicos também. JUSTIFICATIVA: É de extrema relevância a construção e/ou manutenção de calçadas pelos seus proprietários, em locais que já possuem toda a infraestrutura de rede de esgoto e meio-fio. O direito de todos à igualdade e à segurança, sem distinção de qualquer natureza, é garantido pela Constituição Federal. Entretanto, numa simples caminhada, verificamos que, ou não existe a calçada ou que estas não
garantem esses direitos fundamentais a todos indistintamente,
DECRETO LEGISLATIVO Nº 216/2014
Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, relativo às contas do Município de São Lourenço,
exercício 2004.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:

principalmente às pessoas que possuem alguma dificuldade de
locomoção. Com o crescimento e desenvolvimento da cidade, as
vias públicas acabam sendo projetadas somente para o veículo
(estas sem conservação ou manutenção) e o pedestre fica cada
vez mais sem importância. Pensando nesta problemática, não
basta lutarmos para implementar a acessibilidade nas edificações
e meios de transporte, se as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida - aqui incluídos os idosos - não conseguem chegar até eles! As calçadas são o principal acesso às edificações e
aos meios de transporte. Por isso a importância de se construir
calçadas, onde elas não existem e de modo que facilite a acessibilidade, pois o que encontramos, na maioria dos casos, são vias
sem calçadas, cheias de mato e entulhos ou calçadas em mau estado de conservação, cheias de buracos, desníveis e obstáculos.
Também se faz necessário que, em espaços que sejam de competência do Gestor do Executivo, estas melhorias sejam realizadas com urgência.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Requerimento 24/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
Qual o motivo da paralisação da doação das casas na Rua Cambuquira - Bairro Santa Mônica pelo Poder Público, doação esta
autorizada pela Lei Municipal n.º 3125/2013? Qual a previsão para o retorno das referidas doações? JUSTIFICATIVA: Esta referida
lei autorizou a doação de 08 (oito) imóveis. Já foram doadas algumas delas e os moradores que não receberam sua casa estão
reivindicando o motivo dessa paralisação.
Requerimento 25/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, com o apoio dos
Vereadores: João Bosco de Carvalho (PMN) e Fabrício Guedes dos
Santos, vêm até V. Ex.ª, embasados no § 2º do artigo 30 da Lei
Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a
seguinte informação: Qual a previsão para o término do calçamento da Rua Joaquim Jerônimo - Bairro Biquinha? JUSTIFICATIVA: O trecho a ser calçado tem pequena extensão e é de suma
importância que seja concluído o seu calçamento, diante do transtorno causado aos condutores de veículos nos dias de chuva para subir a citada rua, a qual fica praticamente intransitável.
Indicação 77/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça a colocação de 02 (dois) redutores de velocidade na
Rua Mário Neto, pois os veículos e ônibus Circular trafegam em
alta velocidade nesta via, colocando em risco a vida das pessoas.
A pedido dos moradores.
Indicação 78/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que providencie, com urgência, a limpeza em toda a margem
do Córrego da Miguela, localizado no Bairro São Lourenço Velho.
De todos os vereadores
Moção de Parabéns
Os Vereadores que este subscrevem, vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Parabéns à ensaísta e escritora
- Sr.ª Ivanise Junqueira que idealizou a Medalha da Comenda Ambiental e ao seu marido - Diretor-Geral da Imprensa Oficial e Chanceler da Comenda Ambiental - Dr. Eugênio Ferraz, que desenvolveu e executou essa brilhante ideia, abrindo uma janela de oportunidades para o nosso município. Nossas congratulações por
realizarem em São Lourenço, no dia 23 de março p.p., pela quarta vez consecutiva, com total sucesso e êxito, a Solenidade de entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral, onde contou com as presenças ilustres do Governador Antônio Anastasia
e do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 217/2014
Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, relativo às contas do Município de São Lourenço,
exercício 2012.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:

Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo a Prestação de Contas do
Município de São Lourenço, ano 2004 - Administração do Sr. Clóvis Aparecido Nogueira.

Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo a Prestação de Contas do
Município de São Lourenço, ano 2012 - Administração do Sr. José Sacido Barcia Neto.

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua aprovação.

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua aprovação.

Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 24 de março de 2014.

Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 24 de março de 2014.
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Contas de campanha do prefeito Zé Neto e de
sua vice-prefeita Patrícia Lessa estão rejeitadas
A notícia a seguir foi bastante comentada pela população de São Lourenço nos
últimos dias, mas muitos permanecem na dúvida sobre o
que acontecerá com o prefeito e a vice- prefeita após
decisão do Ministro Henrique Neves da Silva. Trata- se
de negativa a seguimento ao
agravo interposto por José
Sacido Barcia Neto e Patrícia Pereira Lessa, publicada
no último dia 20 de março
de 2014. Veja:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 651-45.2012.6.13.0259
- CLASSE 6 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS.
Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva.
Agravantes: José SacidoBarcia Neto e Outra.
Advogados: Marina Pimenta Madeira e Outros.
Agravado: Ministério Público Eleitoral.
DECISÃO:
José SacidoBarcia Neto e
Patrícia Pereira Lessa interpuseram agravo (fls. 666-677)
contra a decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que
não admitiu o recurso especial interposto contra o acórdão daquela Corte que negou provimento a agravo regimental e manteve a desaprovação das contas de campanha de José SacidoBarcia
Neto nas eleições 2012, quando concorreu ao cargo de prefeito do Município de São
Lourenço/MG (fls. 614-619).
O acórdão regional tem a seguinte ementa (fl. 614):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A PREFEITO.
Insurgência contra decisão
monocrática deste Relator
que negou provimento ao recurso e manteve a sentença
de primeiro grau que desaprovou as contas dos recorrentes. Justificativas desencontradas sobre o considerável aumento do consumo
de combustíveis às vésperas
das eleições.
AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, em acórdão assim ementado (fl. 644):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Alegação de omissão e contradição no acórdão proferido por este Tribunal. Inexistência. Rediscussão de matéria já tratada. Impossibilidade em sede de embargos
de declaração. Embargos de
declaração rejeitados.
Os agravantes sustentam,
em suma, que:
a) não existe, no caso, vício processual insanável de
representação, porquanto a
ausência de procuração nos
autos conduz à aplicação do
art. 13 do Código de Processo Civil, o qual possibilita a
convalidação dos atos até então praticados, inclusive perante a segunda instância.
Cita precedentes do STJ e desta Corte Superior para corroborar sua tese;
b) a decisão do Presidente do TRE/MG, ao analisar o
mérito do recurso especial,
invadiu a competência exclu-

siva desta Corte Superior;
c) não pretendem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas demonstrar que houve justificativa para o aumento dos
gastos com combustível, não
entrando em discussão quanto à sua validade;
d) o Tribunal a quo violou
o art. 30, II, da Lei nº 9.504/97,
porquanto, não obstante tenha verificado apenas uma
irregularidade em suas contas - atinente ao suposto gasto extraordinário de combustível no dia anterior à realização do pleito eleitoral -, não
as aprovou com ressalvas;
e) a realização de gastos,
na véspera do pleito eleitoral, com 1.290 litros de combustível para abastecimento de 48 carros e duas motos, ocorreu em virtude de
uma carreata no Município
de São Lourenço e da distribuição de vales-combustível
para os candidatos a vereados da Coligação da qual faziam parte, sem nenhuma irregularidade;
f) a quantidade de combustível efetivamente liberada aos candidatos proporcionais, por meio de vales-combustível, está em perfeita harmonia com o montante total de combustível adquirido, pois, o que houve foi “um
acúmulo de abastecimentos
por aqueles que haviam recebido a doação, efetivada
em conformidade com a legislação eleitoral, seja no decurso da campanha ou para
fins da carreata que seria realizada no dia 06/10/2012”
(fl. 672). Ressalta, neste ponto, que todas as prestações
de contas dos candidatos a
vereador que receberam os
vale-combustível foram devidamente aprovadas;
g) o valor considerado como irregular - R$ 3.715,20,
tendo em vista que o valor
do litro de gasolina foi de R$
2,88 - representa apenas
0,91% dos valores arrecadados em sua campanha, sendo imperiosa a aplicação dos
princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Requerem o conhecimento e provimento do agravo,
para que seja admitido o recurso especial e reformado
o acórdão regional, aprovando-se suas contas, ou aprovando-as com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (fls. 686-687), pugnando pelo não provimento ao
agravo.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não
provimento do agravo, sob
os seguintes argumentos:
a) ausência de procuração
aos advogados que subscreveram o recurso;
b) ausência de usurpação
de competência, pois o fato
de o Presidente do Tribunal
a quo adentrar ao mérito recursal não importa preclusão da matéria; e
c) necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para
reverter o juízo fático realizado pelo TRE/MG, inviável
em sede de recurso especial.
É o relatório.
Decido.
O agravo é tempestivo. A
decisão agravada foi publicada no DJE de 16.9.2013,

conforme a certidão de fl.
664v, e o apelo foi interposto em 19.9.2013 (fl. 666), por
procuradora habilitada nos
autos (procurações às fls. 678
e 679).
Observo, contudo, que o
Presidente do TRE/MG, ao
negar seguimento ao recurso especial, apontou como
um dos fundamentos à negativa de seguimento do especial, a ausência de procuração nos autos à advogada
Danielle Regina dos Santos
que substabeleceu (fl. 599)
poderes aos procuradores
que subscreveram o referido apelo (fl. 666).
Consta da decisão agravada (fl. 662):
[...]
Inicialmente cumpre registrar que não consta dos autos instrumento de mandato
conferido à Dra. Danielle Regina dos Santos, subscritora
do substabelecimento de fls.
599. Logo, os i. causídicos que
subscreveram a petição do recurso especial não detêm poderes para representar os recorrentes em juízo.
Já decidiu o c. Tribunal Superior Eleitoral que “a `(...)
ausência do instrumento de
mandato que habilitou o advogado firmatário do substabelecimento ao subscritor do recurso torna inválida a delegação por ele praticada e inexistente o recurso interposto.’ (AgRgREspe
nº 24.869/SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4.2.2005)”
(Respe. Nº 25.200, Relator
Ministro Cesar Asfor Rocha,
DJ de 07.04.2006, p. 166)

[...]
Os agravantes alegam, no
entanto, que seria possível
o saneamento do vício, mediante a aplicação do art. 13
do Código de Processo Civil.
Ocorre que, na linha da jurisprudência deste Tribunal,
por se tratar de recurso de
natureza extraordinária, não
é admissível a regularização
da representação processual, não incidindo, por consequência, o art. 13 do Código
de Processo Civil. O recurso
nesses casos é reputado inexistente, incidindo na espécie a Súmula 115 do STJ.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ANALFABETISMO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. SÚMULA 115 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O substabelecimento
apenas comprova a regularidade da representação processual quando acompanhado da procuração originária,
sob pena de incidência da
Súmula 115 do STJ.
2. É inexistente o recurso
especial sem a procuração
outorgada ao seu subscritor
ou sem a certidão expedida
pelo Tribunal a quo dando
conta do arquivamento desta em secretaria.
3. Agravo regimental não
conhecido.
(AgR-REspe nº 162-85, relª.
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Minª. Laurita Vaz, DJE de
21.3.2013.)
Anoto, ainda, que já se decidiu: “O pressuposto objetivo de recorribilidade da regular representação processual há de estar atendido no
prazo assinado em lei para
a interposição do recurso. Do
contrário, aplica-se a Súmula 115 do Superior Tribunal
de Justiça” (AgR-PET nº 185792, rel. Min. Gilson Dipp, DJE
de 24.8.2012.)
Por essas razões e nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo interposto por José Sacido Barcia Neto e Patrícia Pereira Lessa.
Publique-se.Intime-se.
Brasília, 20 de março de
2014.
Ministro Henrique Neves
da Silva- Relator”
O que significa isso? Vejamos:
Com contas eleitorais rejeitadas, Zé Neto e Patrícia
Lessapodem ser cassados
Ocorre que as prestações
de contas de campanha eleitoral, quando rejeitadas pela justiça eleitoral, podem sim
cassar diploma do candidato, se já houver sido outorgado, levando em consideração, inclusive, se o partido político ou coligação propor representação à Justiça Eleitoral, conforme artigo 30 – a da
Lei 9.504/97, que estabelece as normas das eleições:
Artigo 30-A – Qualquer partido político ou coligação po-

derá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias da
diplomação, relatando fatos
e indicando provas, e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas
em desacordo com as normas
desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
No parágrafo segundo do
mesmo artigo a lei diz o seguinte:
§ 2o – Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais,
será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
Não bastasse tais penalidades, em 2010, por meio
da Lei Complementar 135/10
(Lei da Ficha Limpa), foi incluída a alínea “j” ao inciso
I, do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, que trata
da inelegibilidade, penalizando também pela inelegibilidade pelo prazo de 8 anos,
a contar da eleição.
Vejamos o artigo:
Lei Complementar 64/90
Artigo 1º – São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
j) Os que forem condenados, em decisão transitada
em julgado ou proferida por
órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de
sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por
conduta vedada aos agentes
públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 anos a
contar da eleição.

(35) 9983-1054 Oi
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Gerência de Trânsito
adquire novo veículo

Homem é executado a tiros
no bairro Porta do Céu
Por volta das 23:00hs dessa quinta-feira (27/03), a Polícia Militar foi acionada e
compareceu na Rua Professora Noêmia Goulart Ferreira no bairro Porta do Céu,onde
registrou uma ocorrência de
assassinato.
Segundo relatos de populares, dois indivíduos em
uma moto pararam próximos a um bar e aguardaram a vítima de 32 anos,

conhecido por “Binho” sair
do interior do estabelecimento e efetuaram quatro
disparos, um deles atingiu
a cabeça. O homem morreu na hora. Após os disparos, os suspeitosevadiram do local sem deixar pistas etomaramrumo ignorado.Ao realizar a perícia técnica no local, a Polícia Civil
encontrou uma faca que estava em poder da vítima.

Engavetamento envolve quatro
veículos no centro da cidade
A Gerência de Trânsito e
Transportes Públicos adquiriu uma pick-up para atender
as necessidades do órgão. O
veículo foi comprado com recursos do Fundo Municipal
de Trânsito (FMT). O FMT, que

tem como uma das fontes de
receita os recursos arrecadados com as multas de trânsito, é utilizado para promover
melhorias no próprio trânsito. É com o dinheiro do fundo que são feitas as compras

de veículos, equipamentos,
placas, tintas, uniformes e outros materiais necessários para o funcionamento do setor.
Campanhas educativas e de
divulgação também são feitas com esses recursos.

Inscrições abertas para novas PósGraduações na Faculdade Victor Hugo
Após ter iniciado suas aulas da graduação, a Faculdade Victor Hugo abre inscrição
para novas Pós-Graduações, Extensões e MBA.
Dentre os vários cursos, pode-se citar:
- Enfermagem em Emergência (com estágio em hospital) pela Faculdade São Camilo;
- Educação, Saúde e Neuropsicologia,
- MBA em Gestão Competitiva e Inteligência em Negócios;
- Gestão Escolar;
- Desenvolvimento de Líderes, dentre outros

Um engavetamento de veículos na manhã de quartafeira(26/03) deixou o trânsito lento na Rua dos Andradas,

centro da cidade. Por sorte
ninguém se feriu. A Polícia Militar compareceu no local e
confeccionou um Boletim de

Ocorrência para providências
futuras. Agentes do SL Trans
também compareceram para
dar suporte à ocorrência.

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 30 DE MARÇO DE 2014

A Karacol Outlet está de
volta com promoções
imperdíveis. Venha conferir!!!
Shopping Antônio Dutra
Loja 10 - São Lourenço/MG
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Época de comer peixes
Alimentos como pescados são sempre sinônimos de saúde. Mas para garantir que estejam adequados para o consumo você precisa ficar atento às dicas da Vigilância Sanitária.

DOMINGO, 30 DE MARÇO DE 2014

Ambiente Ara-Acá comemora
seu 5° ano de fundação

Peixe fresco:
Aparência: ausência de manchas ou cortes na superfície.
Escamas bem firmes e resistentes. Devem estar parcialmente transparentes e brilhantes.
Pele: úmida, firme.
Olhos: devem ocupar toda a cavidade, ser brilhantes e salientes, sem a presença de centros brancos.
Abdômen: aderidos aos ossos e elástico.
Odor, sabor e cor: característicos da espécie.
Conservação: deve ser mantido sob refrigeração ou sobre uma espessa camada de gelo.
Peixe salgado seco (bacalhau):
O produto deve ser armazenado em local limpo, protegido de poeira e insetos.
Verifique se não há presença de mofo, ovos ou larvas de moscas, manchas escuras ou
avermelhadas, se não está com a superfície pegajosa, amolecido ou com odor desagradável, que indicam que o produto não está bom para o consumo.
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SÃO LOURENÇO

Na sexta-feira (21/03), o
Ambiente Ara-Acá completou cinco anos de fundação.O
aniversário foi comemorado
com antecipação durante o
“Domingo da Família no Ara-Acá”, dia 16, em meio às várias atividades programadas
para esse evento, que acontece nos terceiros domingos
de cada mês.
A festa teve início com a
5ª Assembleia Geral Ordinária, para a prestação de contas e relatório de atividades
de 2013 e plano de ação 2014,
e a partir daí, um saboroso
almoço, tendo como sobremesa o bolo de aniversário
e “parabéns pra você” para

o Ara-Acá e para os aniversariantes do mês.
O clima era de alegria e
descontração entre os associados e seus familiares e
convidados, com apresentações de teatro, músicae muitas brincadeiras.
Entre as atividades desenvolvidas pelos associados no Ambiente Ara-Acá,
estão: teatro, música, artesanato, horta, pintura em
tela, madeira e tecido, meio
ambiente,reciclagem, modelagem em argila, marcenaria, esportes e recreação.
O Ambiente Ara-Acá tem
reconhecimento de Utilidade Pública Municipal, Esta-

dual e Federal, e participa
também dos Conselhos Municipais de Assistência Social,
CMAS, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA e
dos Direitos e Mulher, CMDM.
O Ambiente Ara-Acá conta com voluntários de várias
áreas e está aceitando contribuições. Faça-nos uma visita e surpreenda-se.
Em uma área rural de 22
hectares, com entrada pela
Rua Comendador Silva Simões,
477, bairro Carioca, o Ara-Acá
funciona das 08 às 10h30 e
das 13 às 17 horas, de 2ª a 6ª
feira e nos terceiros domingos de cada mês, a partir das
10 até às 16 horas.

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 30 DE MARÇO DE 2014
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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

SALDO EM
31/12/2013

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 2013 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
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, www.walterheuer.com.br
a posição patrimonial
e financeira da Unimed São Lourenço
- www.alliottgroup.net
Cooperativa
de Trabalho
Médico
emHORIZONTE
31 de dezembro
o desempenho
de suas
RIO DE JANEIRO
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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 2014.
WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - SP 334/O F 6 MG

MAURI PASSIG MARTINS



29.188.943
29.824.392
(635.449)
(21.411.901)
(21.172.613)
(239.288)
7.777.042
197.506
16.113.196
5.613.623
963.437
9.536.136
(876.605)
(331.458)
(545.147)
(12.360.720)
10.850.419
(213.635)
(8.576.648)
(233.666)
339.946
(573.612)
190.368
190.368
2.016.838
(3.711)
(2.226)
(69.045)

1.561.600

1.941.856

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 25.471.574/0001 - 79
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R$ 1)
Capital/
Patrimônio
Social
1.198.732

Reservas
de Sobras

Sobras ou
Perdas Acum.

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.
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.
c) Aplicações Financeiras: estão demonstradas ao custo de aplicação acrescido dos
rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2013.
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:

TOTAL

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
2.382.996
592.096
4.173.824
Destinação da Sobra 2011
6WH AUDITORES
alliance of independent accounting, law and consulting
firms
Incorporação ao Capital
Social E CONSULTORES a worldwide12.128
(12.128)
www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
Distribuição
daJANEIRO
Sobra
(579.971)
RIO DE
| SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR (579.971)
| PORTO ALEGRE
Aumentos de Capital
Por Subscrição
20.000
20.000
Devolução de Capital
Demissão / Exclusão de Associados
(3.824)
(3.824)
Reversões de Reservas
Movimentação do Fates
(50.923)
(50.923)
Constituição do Feaco
173.033
(173.033)
Utilização do Feaco
(47.264)
(47.264)
Constituição do Fundo de Contingências
690.449
(690.449)
Utilização do Fundo de Contingências
(237.677)
(237.677)
1.941.856
1.941.856
Sobra Líquida do Exercício
Proposta da Destinação da Sobra
Fundo de Reservas
194.186
(194.186)
Fates
97.093
(97.093)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
1.227.036
3.201.893
787.092
5.216.021
Destinação da Sobra 2012
Incorporação ao Capital Social
12.741
(12.741)
Distribuição da Sobra
(903.875)
(903.875)
Aumentos de Capital
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

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.

g)

Ativo
As contas
do Ativo
Imobilizado
estãolawapresentadas
de
WHImobilizado:
AUDITORES E CONSULTORES
a worldwide
alliance of
independent accounting,
and consulting firms ao custo 10
www.walterheuer.com.br
aquisição, corrigido monetariamente
até 31- www.alliottgroup.net
de dezembro de 1995, sendo a depreciação
calculada pelo método linear a taxas julgadas adequadas à vida útil dos bens conforme
demonstrado em Nota Explicativa especifica do Imobilizado.

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE

h)

CNPJ - 25.471.574/0001 - 79
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R$ 1)

CONTADOR CRC - MG 47.629/O

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
31/12/2013

ATIVO CIRCULANTE

SALDO EM

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of
SALDO EM
31/12/2012

Disponível

10.069.139

230.348

215.342

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

9.853.797
3.318.097
1.338.684
1.979.413
3.266.707
3.266.707
513.171
213.160
1.709.645
768.298
64.719

ATIVO NÃO CIRCULANTE

7.312.694

6.521.564

Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais e Fiscais
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

4.427.951
3.148.308
1.279.643

4.137.810
2.743.604
1.394.206

672.335

546.918
3
546.918

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
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

Investimentos
WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of
Outros Investimentos

independent accounting, law and672.335
consulting firms

www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
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Imobilizado
2.150.632
1.826.177
Imóveis de Uso Próprio
596.595
633.282
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos
596.595
633.282
Imobilizado de Uso Próprio
1.553.031
1.192.895
Hospitalares / Odontológicos
614.250
328.524
Não Hospitalares / Odontológicos
938.781
864.371
Outras Imobilizações
1.006
-

Intangível
TOTAL DO ATIVO
COMPENSAÇÃO - ATIVO

61.776

10.659

19.459.403

16.590.703

-

PASSIVO CIRCULANTE
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

1.653.997

(476.382)

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

(489.286)
(285.343)

22.843
(397.097)
(60.506)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(774.629)

(434.760)

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

480.905
(163.949)
(345.679)
(835.639)

1.212.887
395.000
(56.739)
(270.846)
(465.912)

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(864.362)

814.390

15.006

(96.752)

215.342

312.094

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA
CAIXA SALDO INICIAL
CAIXA SALDO FINAL

230.348

215.342

Ativos Livres no Início do Período

2.194.755

1.272.617

Ativos Livres no Final do Período

2.325.868

2.194.755

131.113

922.138

AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES

UNIMED
SÃO LOURENÇOCOOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
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DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012

CNPJ
- 25.471.574/0001
- 79 accounting, law and consulting firms
WH AUDITORES E CONSULTORES
a worldwide
alliance of independent
www.walterheuer.com.br
www.alliottgroup.net
BALANÇO
PATRIMONIAL- EM
31 DE DEZEMBRO
RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO
HORIZONTE
| BELÉM
| SALVADOR | PORTO ALEGRE
( VALORES
EM R$
1)
SALDO EM
31/12/2013

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

-

UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PASSIVO

RIO DE JANEIRO
| SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde
40.995.518
36.231.470
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
15.265.700
5.223.781
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
252.303
166.417
(+) Outros Recebimentos Operacionais
8.953.104
7.734.928
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
(39.093.476)
(34.976.819)
(-) Pagamento de Comissões
(275.553)
(212.871)
(-) Pagamento de Pessoal
(2.740.029)
(2.211.876)
(-) Pagamento de Pró-Labore
(144.436)
(173.386)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros
(15.024)
(6.947)
(-) Pagamento de Tributos
(6.054.177)
(5.209.513)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(35.115)
(-) Pagamento de Aluguel
(233.311)
(202.431)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(99.525)
(84.085)
(-) Aplicações Financeiras
(14.990.036)
(6.527.000)
(-) Outros Pagamentos Operacionais
(167.061)
(192.935)

4

SALDO EM
31/12/2012

8.495.243

6.853.426

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

4.426.324
4.426.324
1.563.425
230.889
1.491.812
1.140.198
382.178
542.509
67.842
1.434.573

5.223.856

4.521.256

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)

5.223.856
4.297.490
4.297.490
926.366

4.521.256
3.703.823
3.703.823
817.433

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

5.740.304
1.305.455
3.231.575
3.231.575
1.203.274

5.216.021
1.227.036
3.201.893
3.201.893
787.092

19.459.403

16.590.703

TOTAL DO PASSIVO
COMPENSAÇÃO - PASSIVO

-

-

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)

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.
11
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l)
Outros Ativos e Passivos:
um ativo é reconhecido
no balanço patrimonial quando for
www.walterheuer.com.br
- www.alliottgroup.net
RIOprovável
DE JANEIRO
SÃObenefícios
PAULO | BELO
HORIZONTE
| SALVADOR
| PORTO
ALEGRE e
que |seus
econômicos
futuros| BELÉM
serão gerados
em favor
da Cooperativa
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)

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.

A UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é uma
sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social à 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 204 médicos associados, 01 Unidades de Atendimento
Médico, 01 Laboratório , 02 Farmácias, sendo uma na cidade de Caxambu , 05 Agencias nas
cidades de Caxambu, Itamonte , Itanhandu e Lambari, 85 serviços credenciados (Hospitais,
Laboratórios e Clinicas), além de participar da rede de atendimento do Sistema Unimed
Nacional.

m)

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 2.012, 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 2.013 estão sendo
apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2.012, 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 2.012, 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.

independent accounting, law and consulting firms
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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.

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

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

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)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE

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;

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.

NOTA 02 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exigível a Longo Prazo
Provisões
Provisões Judiciais
Empréstimos e Financiamentos a Pagar

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.

SALDO EM
31/12/2012 7
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12.146.709

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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
CRISTIANA S.C. COSTA LAGE

CONTADOR CRC - RJ 31.381/O T 2 MG

ATIVO

As principais práticas contábeis são como segue:

SALDO EM
31/12/2012

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.

www.saolourencojornal.com.br
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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 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.

r)

Os títulos e créditos a receber correspondem, substancialmente, a:
Descrição

2013

a) Mudança na prática contábil no registro das Operações com Intercâmbio Eventual:
A partir de janeiro de 2013 a Cooperativa alterou a forma de contabilização das operações
com intercâmbio eventual relativo ao atendimento aos usuários de outras Cooperativas do
Sistema Unimed em cumprimento ao que determina a RN n.º 314/12 e alterações da RN n.º
322/13, passando a ser registrados no resultado econômico somente os valores relativos à taxa
de administração, eventuais diferenças de tabela e os atendimentos prestados em sua rede
assistência própria, sendo que os valores relacionados aos custos pelos atendimentos e o
faturamento correspondente foram registrados em contas patrimoniais no grupo 12411901 –
Intercâmbio a Receber – Atendimento Eventual – Reembolso.

b)

Mudança na prática contábil no registro das Contraprestações dos Planos de Saúde
da Operadora
13
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Em decorrência da publicação
da Resolução Normativa n° 322 da Agência Nacional de Saúde
RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE
Suplementar houve mudança de critérios contábeis referente à escrituração do faturamento
antecipado. No exercício de 2013 foi substituída a rubrica para Provisão para
Contraprestações Não Ganhas - PCNG a qual influenciou a comparabilidade entre os dois
exercícios.

NOTA 05 – DISPONÍVEL E APLICAÇÕES
DISPONÍVEL

941.154

852.150

Títulos a Receber

332.116

484.655

61.582

53.069

Adiantamentos
Outros Créditos a receber
TOTAL

Compõem a conta de Caixa e Depósitos Bancários os valores de R$ 230.348. A Operadora
dividiu o valor de suas aplicações financeiras entre as principais instituições financeiras do
mercado:
Caixa

36.777

31.051

Bancos

193.571

184.291

Total

230.348

215.342

b) Aplicações
Referem-se a aplicações em títulos de renda fixa mantidos até o vencimento, registrados ao
custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos, os quais estão registrados no
resultado do exercício, conforme demonstrado:

Descrição

A provisão constituída está lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações
financeiras vinculadas.
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.
As Provisões Técnicas estão garantidas conforme demonstrado a seguir:

2013

Despesas Administrativas – Pronto Atendimento

2012

1.479.767

2013

768.298
PROVISÕES TÉCNICAS

1.479.767

TOTAL

768.298

Provisão

PEONA

2012
Financeiro

1.550.530

Eventos a mais 60 dias

Provisão

Financeiro

1.140.198

1.802.301

175.487

1.578.455

230.889

TOTAL

NOTA 10 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E
PREVIDENCIÁRIOS
Descrição
Depósitos Judiciais e Fiscais (a)

2013

2012

3.148.308

2.743.604

Outros Créditos a Receber (b)

1.279.643

1.394.206

TOTAL

4.427.951

4.137.810

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$
434.153 (2012 - R$ 375.203), (ii) Cofins R$ 2.025.808 (2012 - R$1.753.733), (iii) Taxa
Saúde Suplementar R$ 436.576 (2012 - R$ 374.897) (iv) Ressarcimento ao SUS R$
251.771 (2012-R$ 239.771).
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.

TOTAL GERAL

1.726.017

1.802.301

1.371.087

1.578.455

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 2013 referem-se à aplicação vinculada de R$
1.550.530 e depósito judicial de ressarcimento ao SUS de R$ 251.771, totalizando o valor de R$
1.802.301.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Caixa Econômica Federal

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:
Descrição
2013
2012
WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent
accounting, law and consulting firms
Unimed Participações (b) www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net
284.819
284.819

Total de aplicações vinculadas
Unicred
Banco Santander

247.729

140.649

Central Nacional Unimed (a)

32.555

22.194

Unicred (a)

32.308

31.002

Intrafederativa Fed.Reg.Sul Minas (a)

62.257

55.587

382.178

TOTAL

415.132

382.178

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.
Descrição

650.288

660.134

Total de aplicações financeiras não vinculadas

2.095.520

1.979.413

Total de aplicações

3.646.050

3.318.097

NOTA 06 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
A composição dos “Créditos de Operações de Assistência a Saúde” está representada pelas
contas demonstradas a seguir:
WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting firms
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(-) Provisão para perdas sobre créditos
Total dos créditos a receber

2013

2012

4.037.388

3.826.531

(189.289)
3.848.099

(559.824)
3.266.707

525.678

486.729
1.017.062

Veículos

469.927

495.917

Computadores e Periféricos

373.143

394.788

670.283

(95.218)

(157.111)

321.654
1.325.061

0,00
513.172

(a) Intercâmbio a Receber: A partir de janeiro de 2013 a Cooperativa alterou a forma
de contabilização das operações com intercâmbio eventual relativo ao atendimento
aos usuários de outras Cooperativas do Sistema Unimed em cumprimento ao que
determina a RN n.º 314/12 e alterações da RN n.º 322/13, passando a ser registrados
no resultado econômico somente os valores relativos à taxa de administração,
eventuais diferenças de tabela e os atendimentos prestados em sua rede assistência
própria, sendo que os valores relacionados aos custos pelos atendimentos e o
faturamento correspondente foram registrados em contas patrimoniais no grupo
12411901 – Intercâmbio a Receber – Atendimento Eventual – Reembolso.

34.516
71420

independent accounting,
law and consulting firms

200.766

37.012
366.562

25.954
298.822

- Outras Contribuições
TOTAL RETENÇÕES

16.037
419.611

16.967
341.742

TOTAL EM 31.12.2013

662.178

542.509

NOTA 18 – DÉBITOS DIVERSOS
Descrição

2013

2012

2012

Obrigações com pessoal

588.394

531.761

Fornecedores

1.079.021

902.812

TOTAL

1.667.415

1.434.573

Os valores representados em “Obrigações com Pessoal” tratam de pagamento salários dos
colaboradores da Unimed e provisões das obrigações trabalhistas.
NOTA 19 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
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:
2013

2012

220.274

67.842

220.274

67.842

926.366

817.433

926.366

817.433

1.146.640

885.275

Empréstimos Bancários – Banco Unicred
Subtotal – B
TOTAL GERAL (A + B)

2.385.573

1.563.426

175.487

230.889

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar (c)

1.418.654

1.491.812

Provisão para Eventos Ocorridos Não Avisados (d)

1.550.530

1.140.198

Descrição

TOTAL

5.530.244

4.426.325

Provisão COFINS

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar SUS (b)

9.387
150.211

242.567

Subtotal – A
Empréstimos - Passivo não Circulante

2013

3.711
2.226

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

NOTA 14 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Nesta conta figura valores que a Unimed São Lourenço tem a receber de planos de saúde não
relacionados à Operadora, sendo de R$ 1.325.061 em 31.12.2013. 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.

1.098.625

62.674
(52.015)
10.659

-

42.848

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of

Empréstimos - Passivo Circulante
Empréstimos Bancários – Banco Unicred

Provisão de Prêmio Não Ganha – PPCNG (a)

2012

62.674

2012

11.424
188.295

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

NOTA 07 - CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO
RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA

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:
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120.334
(58.558)
61.776

2013
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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:

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

2013 | SALVADOR | 2012
RIO DE JANEIRO | SÃODescrição
PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM
PORTO ALEGRE
Sistemas de Informática – Softwares

NOTA 17 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER.

- FGTS
- Outros

235.105
3.317.521
(1.726.449)
1.826.177

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting firms

2012

- PIS/COFINS
- INSS

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 2013 e de 2012 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.

Descrição

2013

236.155
4.078.638
(1.928.006)
2.150.632

2013

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER
Imposto de Renda PJ
CSSL

923.025

1.550.710

TOTAL
(-) Amortização Acumulada
TOTAL DO INTANGÍVEL LÍQUIDO

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.

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

2012

NOTA 13 – INTANGÍVEL

RIOCréditos
DE JANEIRO
| SÃO PAULO
| BELO aHORIZONTE
| BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE
de Operações
com Assistência
Saúde

Contraprestações pecuniárias a receber

2013
923.025

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

Em cumprimento a RN 159/07 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, a operadora mantém R$ 1.550.530 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.

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

NOTA 12 – IMOBILIZADO

1.338.684

0,00

•

NOTA 16 – DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO
RELACIONADA COM PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA.

415.132

1.550.530

993.773

Caixa Econômica Federal

12.667
546.918

•
•

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.

Débitos a Prestadores de Assistência a Saúde

Máquinas e Equipamentos

460.424

12.667
672.335
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Regulamentada pelo art. 6 www.walterheuer.com.br
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:

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE

Descrição

Móveis e Utensílios

858.855

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$ 6.264.411 (ajustado anualmente pelo
IPCA) e multiplicado por 4,76%, correspondendo para a Cooperativa R$ 298.186.

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

2012

94.927

a) Patrimônio Mínimo Ajustado

•
•

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

1.338.684

356.532

Banco Itau
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RIO DE
JANEIRO
| SÃO
| BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE
Federação
Unimed
MGPAULO
(a)

1.550.530

2013

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:

b) Margem de solvência

NOTA 11 – INVESTIMENTOS

Edificações

Outros Créditos Oper, de Prest. Serviço. Médico-Hospitalar
Total de Contraprestação pecuniária

319.771
1.709.645

NOTA 09 – DESPESAS ANTECIPADAS

TOTAL

(-) Provisão para perdas sobre créditos

4.300
1.339.152

A Entidade em 31 de dezembro de 2013 apresenta o registro contábil desta provisão em
R$ 1.550.530, ou seja, 100% da Provisão exigida.

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;

Unimed Seguradora (a)

Intercâmbio a Receber – Atendimento Eventual (a)

2012

Estoques (a)

NOTA 15 – PMA E MARGEM DE SOLVÊNCIA

NOTA 04 – MUDANÇA DE PRÁTICAS CONTÁBEIS

a)

d) Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados: Regulamentado pelo art. 16 da RN
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.

NOTA 08 – BENS E TITULOS A RECEBER

NOTA 20 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE - CONTINGÊNCIAS E TRIBUTOS E
21
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RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | SALVADOR | PORTO ALEGRE

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.
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.
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.

2013

2012

2.058.940

1.781.215

Provisão PIS

441.331

381.158

Contingência Tributária

599.119

-

Contingência Cível

761.524

1.166.553

Taxa Saúde Suplementar
TOTAL

436.576

374.897

4.297.490

3.703.823

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.
NOTA 21 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Descrição
Capital Subscrito e Integralizado
Número de Cooperados
Valor da Cota Parte

2013

2012

1.305.455

1.227.036

204

198

R$ 1,00

R$ 1,00

O Capital social é de R$ 1.305.455, 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.

www.saolourencojornal.com.br
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b) Discriminação das Reservas
Descrição

2013

2012

Fundo de Assistência Técnica Educ. e Social

104.092

120.976

Fundo de Reserva

718.058

648.247

1.813.729

1.982.595

Reserva para Contingência
FEACO

595.696

450.075

TOTAL

3.231.575

3.201.893



     

           
        
                
                     
    

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.


       
         
          
   
                     
       

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 nãocooperativos. Destina-se à prestação de assistência técnica, educacional e social às Singulares e
aos empregados da Singular, conforme Estatuto Social.
As demais modificações e a composição do Patrimônio Líquido encontram-se consignadas e
evidenciadas no “Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.”

          
              
                    
 


NOTA 22 – RESULTADO DO PERÍODO
ATO COOPERATIVO
Receitas
Despesas
Resultado Ato Cooperativo
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido)
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Resultado
FEACO
Reserva Contingencia
FATES (5%)
Fundo de Reserva (10%)
Sobra a disposição da AGO

R$
45.595.376
(44.017.256)
1.578.120
(6.195)
(10.325)
1.561.600
(188.545)
(64.459)
(78.080)
(156.160)
1.203.274

NOTA 23
- 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 2013 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
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of
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Cobertura Assistencial com Preço
Pré Estabelecido -- Carteira
de Planos Individuais/Familiares pós Lei
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Rede Própria
Rede Contratada
Reembolso
Intercâmbio
Eventual
TOTAL

Consulta
Médica

Exames

Terapias

Internações

Outros Atendimentos

Demais
Despesas

TOTAL

265.602,89
-

83.492,26
672.581,75
1.073,77

189.472,08
-

486.948,90
19.775,88

39.533,53
-

-

349.095,15
1.388.536,26
20.849,65

36.202,04
301.804,93

112.209,07 70.130,78 484.101,31
869.356,85 259.602,86 990.826,09
Total conta 41111112+41111122

1.187,51
40.721,04

-

703.830,71
2.462.311,77

Diferença

-

NOTA 24 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Está assim demonstrado:
DESPESAS

2013
5.985.668

Pessoal
Serviços de terceiros (i)
Localização e funcionamento (ii)
Depreciação e amortização
Publicidade e propaganda
Tributos (iii)
Outras
Total

2012
5.005.177

596.406

360.923

1.471.351
414.628
412.980
115.606

1.500.626
435.403
387.695
125.784

906.889

761.040

9.903.528

8.576.648

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

NOTA 25 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
24
Os valores contábeis,
tais como
aplicações
financeiras,
contas
a receber
e afirmspagar e outros
WH AUDITORES
E CONSULTORES
a worldwide
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law and consulting
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referentes
aos instrumentos financeiros
constantes nos Balanços Patrimoniais, quando
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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
no mercado, representam efetivamente o valor de mercado.

A Cooperativa não realizou operações com derivativos.
NOTA 26 – COBERTURA DE SEGUROS
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.
NOTA 27 - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPREENDIDAS COMO ATOS
COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS
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 30 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das
demonstrações contábeis de 31.12.2013, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem
como a análise econômica e financeira.
São Lourenço, 31 de dezembro de 2013.

Dr. Gabriel Dias Pereira da Silva
Diretor Presidente

independent accounting, law and consulting firms
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Dr. Ivan de Almeida Pinto
Diretor Financeiro

Dra. Maristela Nogueira Leônidas
Diretora Administrativo

Fabiano Ferreira Campos
Contador CRC 55162 MG

               
              
            
  
             
                
    
  

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

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento
Com muito pesar,
noticiamos o falecimento de Célia Neves Nogueira, ocorrido dia 11 último.
Enviamos nossos
sentidos pesames a
todos os familiares,
em especial a sua
mãe Maria Stella de
Biasi Nogueira, seus
irmãos: Fátima, Antônia, Geraldo, Leticia e Lenice. Que
Deus lhe dê o descanso eterno. Paz a
sua alma!!!

Diminua a palidez com
truques de maquiagem

Nosso bebê de hoje é Augusto Carvalho Junqueira, nascido em 10 de março
de 2013, é filho de Livia Filgueiras e Osmar
Junqueira Mendes.
Xodó da vovó Maria
Alice Filgueiras.

Aniversário
Larissa Aparecida Silva
Abreu, completou quinze
anos no último dia 27. Como o tempo passou... Ontem uma garotinha e agora uma linda moça... 15 anos.
Tenho certeza de que todos
a sua volta, estão orgulhosos de você. Amam-te muito, pois és uma garota especial... alegre, carinhosa e
amável. Que a luz de Deus
venha até você, ilumine seus
caminhos e te encha de graças, alegrando mais ainda
este dia especial, o seu aniversário. Um abraço de sua
mãe Roseni, seu pai Luíz, e
seu irmão Luíz Gustavo.

Correios

Neste dia, que antecede as comemorações do 87° aniversário da Emancipação Politico e Administrativa da cidade de São Lourenço, parabenizamos a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela linda revitalização feita em seu prédio, conservando a arquitetura inaugurada
na década de trinta pelo ex Presidente da República, Dr.
Getúlio Vargas. São Lourenço agradece!!! (Foto crédito:
Terezinha Gomes)

DÉBORA CENTI

Parabéns a nossa
querida cidade, pelo
seu 87° aniversário de
Emancipação Politico
e Administrativa, a ser
comemorado neste dia
1° de abril. Que Deus
nos abençoe!!! Que
nunca percamos a esperança de uma cidade cada vez melhor.

São Lourenço

Conforme o verão vai
se afastando, mais difícil mantermos um tom
de pele saudável, douradinho. O frio vai chegando, o sol ficando cada vez mais enfraquecido e a nossa pele mais
alva (uma hora o frio há
de chegar!). Mesmo existindo muitas opções de cremes, loções, entre outros produtos que bronzeiam a pele sem sol, algumas pessoas consideram o seus resultados um tanto artificiais. Por isso, vamos conferir como obter uma aparência menos pálida apenas com a maquiagem:
• No inverno ficamos mais clarinhas, geralmente quem
tem o costume de se bronzear usa uma tonalidade de base no verão e outra mais clara no outono/inverno. Bem,
vamos usar essa base mais natural para evitar aquela aparência horrível de um rosto mais escuro que o corpo (cuidado com o contrário também!)
• Depois de aplicar a base em todo o rosto, garantindo
aquela pele de porcelana, vamos corrigir também as possíveis olheiras ou manchinhas utilizando um corretivo. Em
seguida, matizaremos a pele com um pó facial do mesmo
tom da base. Abaixo dos olhos você pode usar um pó translúcido para não escurecer as olheiras.
• Agora, o segredo para afastar aquela aparência superbranca é usar o pó bronzeador. É claro que não podemos
usar um tom muito forte, senão o resultado ficará estranho,
mas vale apostar em dois tons acima do seu natural. Vamos
aplicar esse pó nas maçãs do rosto com um pincel grosso para uma marcação bem suave. Com o que sobrar no pincel,
vá espalhando levemente sobre os cantinhos da testa, laterais do nariz, abaixo do queixo e também no pescoço.
O toque final é o blush, que virá logo acima do pó bronzeador. Escolha um tom que deixe a pele natural com esse ar de
saúde, bronzeado leve. Os rosas queimados, os alaranjados e
marrons são ótimos. Se você quiser algo que deixe o rosto iluminado, um coral alaranjado mais claro fica ótimo.
Usar sombras em tons de marrom, dourado e um toquezinho de coral enfatiza essa nossa pele bronzeada.

Dia Internacional da Mulher

A Faculdade de São Lourenço em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço e o Consórcio Intermunicipal de Saúde Circuito das Aguas,
comemorou o Dia Internacional da Mulher com uma grande ação preventiva
abrangendo toda a rede primária e secundária.
A programação da Semana da Mulher teve como foco a luta contra o câncer de
mama e o câncer de colo de útero visando a prevenção e a detecção precoce.
Marcou o encerramento da programação do Dia Internacional da Mulher,
no dia 15 de março a realização de exames preventivos do câncer do colo de
útero nas Unidades de Saúde e mamografias no Centro Viva Vida onde foram
realizadas palestras educativas voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) houve mutirão de exames
preventivos, no Centro Viva Vida foram realizadas mamografias de rastreamento. Além dos exames foi demonstrado como deve ser realizado o autoexame e como reconhecer nódulos.

www.saolourencojornal.com.br
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Sevar do Sul volta a ser
realizado em São Lourenço
Três anos depois de ser
transferido para Pouso Alegre, onde foi realizado de
2011 a 2013, o Super Encontro Varejista (Sevar) do Sul
de Minas voltou para São Lourenço. O evento aconteceu
entre os dias 26 e 27 de março, no hotel Guanabara.
Mesmo com o sucesso em
Pouso Alegre, à volta para
São Lourenço é justificada
pela característica do evento de ser itinerante, sempre
facilitando o acesso para todos os participantes da região, que buscam relacionamento empresarial e mais
qualificação profissional.
De acordo com a direção
da Associação Mineira de Supermercados (AMIS), orga-

nizadora do Sevar, o público
médio do evento é de 1,8 mil
a 2 mil pessoas por ano, nos
dois dias. O Sevar é composto de palestras, fóruns e debates sobre os principais temas ligados ao setor e tem
o objetivo de atualizar o conhecimento de funcionários
e diretores do segmento varejista. “É um evento do qual
todos os supermercadistas,
especialmente, os pequenos
deveriam participar, porque
essa integração entre o setor é que nos fortalece e nos
traz grandes aprendizados”,
relata o presidente da AMIS,
Alexandre Poni.
Como forma de relacionamento entre representantes
da indústria e do varejo, ao

final da programação, nos
dois dias, foi realizada a “Mostra de Fornecedores”. Trata-se de uma feira onde ocorrem lançamentos de produtos, degustação, negócios e
relacionamento comercial.
O evento é também um momento de reunião e confraternização entre os supermercadistas e fornecedores.
O Sevar do Sul é realizado
pela AMIS e tem o apoio do
São Lourenço Convention&Visitors
Bureau, do Núcleo de Negócio, composto pela Associação Comercial e Empresarial
de São Lourenço, CDL-São
Lourenço e Federaminas e
do SEBRAE, Sistema Fecomércio Minas Sesc/Senac e
sindicatos filiados.
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Governador Anastasia preside a
entrega da Comenda das Águas

O governador de Minas
Gerais Antonio Anastasia esteve em São Lourenço neste domingo (23/03), onde
presidiu a cerimônia de entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço, carinhosamente chamada de “Medalha das Águas”.
A Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São
Lourenço foi criada no ano
de 2010 por Lei Municipal,
através de sugestão da ensaísta e escritora Ivanise
Junqueira, sendo entregue
anualmente no domingo
próximo ao Dia Mundial da
Água, comemorado no último dia 22/03.
A comenda foi entregue
pela 4ª vez consecutiva na
cidade e agraciou diversas
pessoas que se destacaram
de alguma forma com temas relacionados com o
meio ambiente. Políticos,
artistas, cantores e outras
personalidades foram agraciadas e exibiram com felicidade a medalha no peito.

O bom tempo ajudou bastante e abrilhantou ainda
mais o evento.
Nesta 4ª edição da “Comenda Ambiental”, o São Lourenço Jornal, veículo de comunicação mais antigo da cidade (desde 1933) também
foi agraciado com tão importante honraria, por sempre
estar atuando em favor do
meio ambiente em diversas
reportagens ao longo dos 81
anos de existência. Repre-

sentando o São Lourenço Jornal, a Srta. Karla Barbedo recebeu a condecoração.
Ao final, o governador Anastasia confirmou que deixará
o Governo do Estado no próximo dia 04/04 para cuidar
da campanha do senador Aécio Neves à Presidência da
República e eventualmente
à sua própria ao Senado Federal, quem assumirá o cargo será seu vice Alberto Pinto Coelho.

- Pretendem se casar:

000525 - PEDRO RANGEL DE SOUZA FILHO, divorciado, maior, APOSENTADO, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA COMENDADOR COSTA 291 AP 1002, São Lourenço-MG, filho de PEDRO RANGEL DE SOUZA e ASTROGILDA TRUBA; e RUTE TELES DA SILVA, viúva, APOSENTADA, natural de RECIFE-PE, residência RUA COMENDADOR
COSTA 291 AP 1002, São Lourenço-MG, filha de JOSE TELES CARVALHO e SEVERINA FRAGOSO CARVALHO;
000526 - DANILO BONIFACIO, solteiro, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda
João Camilo Rampinelli, 245, São Lourenço-MG, filho de e ANGELA APARECIDA BONIFÁCIO; e DEBORA FERNANDES MENDES, solteira, maior, professora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Fany, 159, São
Lourenço-MG, filha de RUBELIO JOSE MENDES e VIRGINIA MARIA FERNANDES MENDES;
000527 - JOSÉ PAULO DA SILVA, solteiro, maior, autônomo, natural de Cristina-MG, residência Rua Dr. Olavo
Gomes Pinto, 977, São Lourenço-MG, filho de PEDRO JOAQUIM DA SILVA e GEORGINA VIRGINIA DA SILVA; e MICHELI CRISTINA DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Olavo Gomes
Pinto, 977, São Lourenço-MG, filha de JOSE RIBEIRO DA SILVA e TEREZINHA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA;
000528 - JOÃO DA PIEDADE SILVA, solteiro, maior, motorista, natural de Conceição do Rio Verde-MG, residência Rua Padre João Manoel, 412, São Lourenço-MG, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA e MARIA DAS DORES
DA SILVA; e ELIZABETH RODRIGUES DA CUNHA, divorciada, maior, auxiliar de salgado, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Padre João Manoel, 412, São Lourenço-MG, filha de LUIZ GAMA DE ANDRADE CUNHA
e PRISCILA RODRIGUES DA CUNHA;
000529 - LENOAR SILVA FABIANO LEITE, solteiro, maior, ajudante de pedreiro, natural de Caxambu-MG, residência Rua Ipiranga, 170, São Lourenço-MG, filho de LENOAR GONÇALVES LEITE e MARIA DO CARMO SILVA
FABIANO; e YANARA DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de Caxambu-MG, residência Rua Paulo Alves,
333, Caxambu-MG, filha de GIULIANO SILVA e MARIA ISABEL DA SILVA;
000533 - BRUNO AUGUSTO OLIVEIRA LIBÂNIO, solteiro, maior, representante comercial, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Arthur Gurgulino de Souza, 232, São Lourenço-MG, filho de BRENO LOPES LIBÂNIO e SIRLEI DE OLIVEIRA LIBÂNIO; e MARIELE RODRIGUES MARTINS, solteira, maior, professora, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Bárbara Heliodora, 361, São Lourenço-MG, filha de JOSE CARLOS MARTINS e FATIMA RODRIGUES MARTINS;
000532 - JOY ODA, solteiro, maior, bancário, natural de São Paulo-SP, residência Rua Acarapé, 490, São Paulo-SP, filho de YOSHINOBU ODA e MEGUMI ODA; e PAULA DA SILVA RAMOS FERNANDES, divorciada, maior, administradora de empresa, natural de São Lourenço-MG, residência Av Getúlio Vargas 618, apto 602, São Lourenço-SP, filha de JOSÉ CARLOS LIMA FERNANDES e SYLVIA NAIR THEREZINHA DA SILVA RAMOS FERNANDES;
000531 - ALEXANDER IVAN DE ALMEIDA OLIVEIRA, solteiro, maior, advogado/ aux. administrativo, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Eunice Weaver, 120, São Lourenço-MG, filho de JOSE DE OLIVEIRA e NAZARETH DE ALMEIDA; e LUCINERY DA SILVA AVELINO, solteira, maior, cuidadora de idosos, natural de Desterro-PB, residência Rua Eunice Weaver, 120, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO AVELINO DA SILVA ASSIS e
MARLI MARINHO DA SILVA;
000530 - CAIQUE DOS SANTOS PEREIRA, solteiro, maior, auxiliar de produção, natural de Itanhandu-MG, residência Av. Dom Pedro II, 1097 - apto 02, São Lourenço-MG, filho de LUCELIO BATISTA PEREIRA e MARTA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA; e MARIA DE FATIMA ARCANGELA PACHECO, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Dom Pedro II, 1097 - apto 02, São Lourenço-MG, filha de JAIR PACHECO
e MARIA AUXILIADORA SARNO PACHECO;

O SAAE de São Lourenço, torna público que fará realizar PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
para contratação temporária, conforme Decreto Municipal nº 5.015 de 13/12/2013, de acordo
com cargos e vagas especificados em Edital. As inscrições serão realizadas do dia 08 a 10 de abril
de 2014, das 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas, na sede da Autarquia, situada à Rua Senador Soares dos Santos, 51, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em São Lourenço / MG. O Edital
poderá ser retirado no endereço indicado ou pelo site www.saaesaolourenco.com.br .

Oftalmologia Geral e Pediátrica
Estrabismo e Exame Ortóptico
Teste do Olhinho
--------

Otorrinolaringologia
--------

Neurologia, Neurocirurgia
Cirurgia de Coluna
Eletroencefalograma
--------

Medicina do Sono e
Polissonografia
--------

Psiquiatria

Dra. Roberta Lima Zagati
Dra. Ludmilla Lima Zagati
Dr. Eduardo Fernandes do Vale
Dra. Luciana Zagati do Vale
Dr. Nilson Gonçalves Coelho

--------

Ultrassonografia Geral
55

RUA SENADOR CAMARÁ, 91 - FEDERAL – SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
EM FRENTE AO HOSPITAL - TEL: (35) 3332.6465 / 9221.7777
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OFERTAS VÁLIDAS DE 28 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

9,

3,

0,

16,

7,

13,

7,

15,

6,49

3,

Super Ecco
68 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

em pó
49 Refresco
Tomy 30g
UN Sabores

98 Músculo bovino
KG

Detergente em Pó
Omo Multiação
UN 1kg

Ugobom
17 Feijão
1kg
UN

Mole
98 Coxão
Cortado
KG

Congelada
98 Pizza
Sadia 460g
KG Sabores

65

Sabão em Barra
Limpol
UN 5 unidades

1,

com ovos
89 Macarrão
Ninfa 500g

UN Cortados / Espaguete

de Peito de
98 Filé
Frango Rivelli
UN 1Kg

99
KG

22,

Presunto Sadia

desfiado
90 Bacalhau
a granel
KG

2,

Amanteigado
89 Biscoito
Marilan 330g
UN Sabores

9,

98 Lombo Congelado
KG Pif Paf

5,

a granel
79 Salsicha
Perdigão
KG

12,

de Merluza
50 Filé
Argentina congelada
UN Eldorado 1kg

