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Conheça as doenças mais comuns 
da estação e saiba como preveni-las
Os guanhanenses estão 

sentindo o frio apertar cada 
dia mais na maior cidade da 
região. A mudança no cli-
ma e as baixas temperaturas 
favorecem o aparecimento 
de algumas doenças, que se 
tornam mais comuns nesta 
época do ano. Para detalhar 
mais sobre o assunto, a re-
portagem da Folha conver-
sou com a médica dr. lo-
renza Magnago.

Segundo a profissional, a 
baixa umidade do ar propi-
cia a concentração de po-
luentes, entre eles os vírus 

e as bactérias. Além disso, 
as pessoas tendem a se con-
centrar mais em locais fe-
chados, o que também pro-
porciona a disseminação 
destes microorganismos.

Ainda de acordo com a 
especialista, entre as doen-
ças mais comuns, encon-
tram-se as do trato respi-
ratório como resfriados, 
gripes, pneumonia, infec-
ção de ouvido e garganta, 
asma e alergias. Confira um 
pouco sobre cada uma de-
las e algumas dicas de pre-
venção.

A pele também precisa de cuidados na época mais 
fria do ano; confira as dicas da especialista

O inverno segue até o dia 22 de setembro e a mu-
dança drástica no clima pode trazer conseqüências ne-
gativas ao organismo humano, o que exige atenção e 
mudanças de alguns hábitos. 

Por isso, a reportagem da Folha bateu um papo com 
a esteticista Ana luíza Nardy, para saber os cuidados 
necessários com a pele nos dias mais frios do ano.

Segundo a especialista a principal consequência do 
período é o ressecamento da pele, por isso, a hidra-

dra. lorenza afirma 
que é possível prevenir 
tais doenças, adotando 
medidas simples no dia-
-a-dia:

• Mantenha uma boa 
hidratação e noite de 
sono.

• Consuma alimentos 
ricos em vitamina C como 
limão, laranja e acerola.

• Evite locais fechados, 
com aglomerações.

• Se agasalhe correta-
mente.

• Umidifique o am-

Prevenção

tação é muito importante. “Hidratar a pele do rosto, do 
corpo, e dos lábios é fundamental no tempo de frio. Os 
produtos devem ser específicos para cada tipo de pele e 
devem ser aplicados pelo menos uma vez ao dia, sempre 
após o banho, por conta da maior absorção.”

Ana luíza explica que as peles com maior tendência 
ao ressecamento exigem atenção redobrada e precisam 
ser hidratadas ainda mais vezes. “Nesses casos recomen-
da-se que a hidratação seja feita de 2 a 3 vezes ao dia. 
Vale lembrar que a concentração do hidratante corporal 
é diferente, ele pode ser mais espesso e provocar o apa-
recimento de acne se usado no rosto. Por isso, é essen-
cial usar produtos específicos para cada parte do corpo”, 
afirma.

Para quem acha que no inverno o uso do protetor 
solar pode ser suspenso, a esteticista alerta: “o uso do 
protetor solar no inverno é indispensável. Os perigos da 
superexposição aos raios ultravioletas existem até mesmo 
nos dias nublados e frios e continuam sendo um risco 
para saúde”.

E para quem gosta e faz uso dos famosos tratamentos 
estéticos, ponto positivo para inverno! Ainda segundo a 

profissional, o período 
é o mais indicado para 
esse fim. “Tratamentos 
estéticos são indicados 
nessa época, porque 
com o clima mais frio as 
pessoas tendem a dimi-
nuir a exposição ao sol, o 
que contribui para melho-
res resultados”, finaliza.

FOTO 
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biente com bacias de 
água.

• Mantenha as mãos 
sempre limpas.

Ana Luíza Nardy, esteticistaO ressecamento da pele é mais comum no inverno

Doenças do trato respiratório são mais comuns no inverno

Gripe e Resfriado

O resfriado e a gripe 
são doenças com sintomas 
semelhantes, porém, com 
duração e gravidade dife-
rentes. Ambos apresentam 
coriza ou congestão nasal, 
tosse, espirros, dor de gar-
ganta. A gripe é causada 
pelo vírus influenza e apre-
senta-se com febre alta e 
abrupta, dores no corpo. 
Ambas são de resolução 
espontânea, mas, a gripe 
pode levar a complicações 
se não for bem acompanha-
da.

Amigdalite e Faringite

A amigdalite e faringite 
são infecções que a acome-
tem a região da garganta, 

causando dor à deglutição, 
febre e falta de apetite. O 
tratamento varia de acor-
do com o agente causador, 
vírus ou bactérias, e por ve-
zes, pode ser necessário fa-
zer uso de antibióticos.

Pneuomonia

A pneumonia é uma in-
fecção aguda dos pulmões, 
que pode surgir após uma 
gripe ou bronquite mais se-
vera. Pode ser causada por 
vírus ou bactéria, e é essen-
cial o tratamento médico.

Bronquite e Asma

A bronquite e a asma 
também se assemelham. 
Em ambas os brônquios 
estão inflamados, dificul-

tando a chegada de ar aos 
pulmões. Os sintomas são: 
chiado, tosse e falta de ar. A 
asma, no entanto, é uma do-
ença crônica, mais comum 
em crianças e que pode ser 
desencadeada por estímu-
los alérgicos, mudanças de 
temperatura ou atividade 
física intensa.

Otite

A otite, infecção dos ou-
vidos, também é comum no 
inverno e pode ser origina-
da por bactérias ou vírus 
que migram da garganta, 
ou por estímulos externos, 
como frio ou água em con-
tato com os ouvidos. O tra-
tamento requer antibióticos 
tópicos ou via oral e sinto-
máticos.

Inverno

Lorenza Magnago, médica
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Mais de 200 atletas de Guanhães e outras cidades mineiras 
participam da Corrida Águia Run e Desafio Águia de MTB

No sábado , 1° de julho, 
foram realizados em Gua-
nhães a Corrida Águia Run, 
e o 1° desafio Águia de 
Mountain Bike da região. 
Eventos organizados pela 
Associação Atlética Águia.

As competições conta-
ram com a participação de 
mais de 200 atletas de Gua-
nhães e outras cidades de 
Minas: 75 ciclistas e 136 cor-
redores. O desafio de MTB 
aconteceu pela manhã, e 
os atletas deram largada às 
9h30min com destino a um 
percurso de 30 KM. Já os 
corredores iniciaram a pro-
va às 16h 30min e percor-
reram 5 kM - da Praça JK 
com retorno à entrada do 
Bairro Bela Vista.

A premiação aconteceu 
logo após cada evento. To-
dos os candidatos ganha-
ram medalhas de participa-
ção. Na corrida, os atletas 
que conquistaram 1º, 2º e 
3º lugar geral foram pre-
miados com uma quantia 
em dinheiro. Os atletas mo-
radores de Guanhães que 
conquistaram 1º, 2º e 3º 
lugares na categoria mas-
culina e feminina, levaram 
troféu; e os que conquista-
ram 1º, 2º e 3º lugar por ca-
tegoria, além da medalha, 
também ganharam troféus.

Já a premiação dos 
ciclistas aconteceu da 
seguinte forma: pódio 
para os 10 primeiros 
de cada categoria com 

FOTOS: UP IMAGENS AÉREAS



5Edição 282 - Julho de 2017 - Especial de Inverno

Mais de 200 atletas de Guanhães e outras cidades mineiras 
participam da Corrida Águia Run e Desafio Águia de MTB

xxxx

troféus para os três pri-
meiros.

CLASSIFICAÇÃO

Na classificação ge-
ral masculina da cor-
rida, Marcos Ricardo 
lima Carola, de Timó-
teo, conquistou o 1º lu-
gar com 15 minutos e 
54 segundos de prova;  
Nicodemos de Azevedo 
Martins, por 01 segun-
do, ficou com o 2º lugar; 
e em 3° geral, diego de 
Souza Nascimento, am-
bos de Itamarandiba.

Na equipe feminina, 
Rogéria Conceição de 
Almeida, de Itabira, con-
quistou o 1º lugar geral; 
em 2º lugar ficou a atleta 
Odileia Aparecida Souza 
Silvania e em 3°, Gisele 
Barbosa Almeida, ambas 

de Coronel Fabriciano.
Na classificação de 

Guanhães categoria 
masculina, em 1° lugar 
ficou Milson dener Pe-
reira; em 2°, Arnaldo 
Gomes Fidelis e em 3° 
Valdivino Gonçalves da 
Fonseca.

Na categoria feminina 
de Guanhães, o 1° lugar 
ficou com a atleta laris-
sa da Silva Bretas; em  
2°, classificou-se Maria 
Madalena Guimarães e 
em 3°, Janice Coelho 
Ventura de Miranda. 

MOUNTAIN BIKE:

Na categoria Sub 25 
masculina, o 1° lugar fi-
cou com José Guilher-
me Gomes Ferreira de 
Guanhães; em 2°, classi-
ficou-se o atleta Marce-

lo Pereira Gomes e em 
3°, Well igton Pereira 
P into, também de Gua-
nhães. 

Na categoria master 
masculina (acima de 
25 anos), Robert Si lvei-
ra Utsch, de Timóteo, 
conquistou o 1° lugar 
com o menor tempo de 
prova: 1h15min e 20 
segundos. O 2° lugar f i -
cou com Maurício Fer-
nandes e o 3°,  com o 
atleta Odair Costa. 

Na categoria femi-
nina, só houve classi f i -
cação geral.  O 1° lugar 
f icou com a atleta sa-
binopolense luciana 
queiroz Barroso; em 
2°, se classi f icou a ci-
cl ista Edyovanne das 
Graças Bento queiroz e 
em 3°, Fernanda Crist i -
na de Oliveira dumont.

FOTOS: UP IMAGENS AÉREAS

A Associação Atlética Águia, depois de dois gran-
des eventos - a corrida Águia Run e o desafio Águia de 
Mountain Bike, no primeiro dia do mês de Julho, volta 
ao pódium! Agora para premiar os seus parceiros com 
um super reconhecimento atrelado à bandeira do atle-
tismo e ciclismo regionais: 01 camiseta da Equipe Águia. 
Gratidão é a palavra que corre solta em meio aos águias 
e a seus parceiros!
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ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E  NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2016

PROVEDOR: FERNANDO DOS SANTOS -  CONTADORA RESPONSÁVEL: HELAINE FERREIRA LEITE SILVA – CRCMG – 109.239/0-0
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da 
ASSOCIAÇÃODE CARI-

DADE NOSSA SENHORA DO 
CARMO - HOSPITAL IMACULA-
DA CONCEIÇÃO

Guanhães- MG
1. Opinião 
Examinamos as demonstra-

ções contábeis da ASSOCIA-
ÇÃO DE CARIDADE NOSSA 
SENHORA DO CARMO – HOS-
PITAL IMACULADA CONCEI-
ÇÃOque compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa do exercício 
findo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima 
referidas representam adequa-
damente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da ASSOCIAÇÃO 
DE CARIDADE NOSSA SENHO-
RA DO CARMO – HOSPITAL 
IMACULADA CONCEIÇÃO,em 
31 de dezembro de 2016, o de-
sempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa do exercí-
cio findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adota-
das no Brasil. 

2. Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida 

de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de audito-
ria e nossas responsabilidades, 
em cumprimento a tais normas, 
estão descritas no tópico4adian-
te. Somos independentes em re-
lação à Entidade, de acordo com 
os princípios previstos no Código 
de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que as evi-
dências de auditoria obtidassão 
suficientes e apropriadas para 
fundamentar nossa opinião. 

3. Responsabilidades da 
Administração

A Administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis li-
vres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Na elaboração das demons-
trações contábeis, a Administra-
ção é responsável pela avalia-
ção da capacidade da Entidade 
continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa 

base contábil na elaboração des-
sas demonstrações, a não ser 
que ela pretenda liquidar a Socie-
dade ou cessar suas operações, 
ou não tenha alternativa realista 
para evitar o encerramento das 
operações. 

4. Responsabilidades do 
Auditor 

Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por frau-
de ou erro, e expressar opinião 
sobre as mesmas. Segurança 
razoávelnão é uma garantia de 
que a auditoria, realizada de 
acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais aplicáveis, 
sempre detecta eventuais dis-
torções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorren-
tes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria, rea-
lizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais apli-
cáveis, exercemos julgamento 
profissional e mantivemos ceti-
cismo profissional ao longo dos 
trabalhos. Além disso:

a. Identificamos e ava-

liamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidências de audito-
ria apropriadas e suficientes para 
fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode en-
volver o ato de burlar os contro-
les internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações fal-
sas intencionais;

 
b. Obtivemos entendimen-

to dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos técnicos 
apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de ex-
pressar opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Entida-
de;

c. Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração;

d. Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, mediante 
as evidências de auditoria obti-

das, que não existe incerteza re-
levante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade ope-
racional da Sociedade. Nossas 
conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria 
obtidas até a data deste relatório. 
Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Sociedade 
a não mais se manter em conti-
nuidade operacional; e

e. Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações 
e se elas representam as cor-
respondentes transações e os 
eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação 
adequada. 

Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela Administração a 
respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado dos exames, da 
época dasvisitas e das constatações 
relevantes de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte,17 de ABRIL  de 
2017.

SVP& ASSOCIADOS
CRCMG –008956/O

Amsterdan Piacesi
CRC-MG: 23.168
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-
BEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2016

1. CONTEXTO OPERA-
CIONAL

A Entidade fundada em 
21.11.1920, com sede em Gua-
nhães-MG é uma sociedade civil de 
direito privado,com fins filantrópicos 
e tem como objetivo prioritário pres-
tar assistência gratuita a pessoas 
carentes de recursos sem distinção 
de cor, sexo, idade, raça, profissão, 
nacionalidade, estado civil, credo 
político ou religião. Tal assistência 
se fará conforme prescrição médica 
em regime de internamento ou em 
ambulância.

A capacidade instalada do Hos-
pital é de 72 leitos, dos quais 66 
foram contratados pelo SUS, repre-
sentando 92% da disponibilidade.

O tipo de clientela beneficiada 
com atendimento gratuíto é repre-
sentado por pessoas de baixa ren-
da das regiões Centro Nordeste de 
Minas Gerais e Vale do Suassui, 
estando distante 250 Km da capital 
Belo Horizonte.

A instituição, é considerada 
como de assistência social, possui 
imunidade de Impostos  nos termos 
da Constituição Federal.

2. APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEI-
RAS

A elaboração, forma de apre-
sentação e Conteúdo das Demons-
trações Contábeis estão em confor-

midade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, obedecndo às 
Normas Brasileiras de Contabilida-
de, em especial a NBC ITG 2002 
(§ 1) – Entidade sem finalidade de 
Lucros, aprovada pela Resolução 
CFC número 1.409/12, que trata 
dos aspectos contábeis específicos 
em entidades sindicais, associa-
ções de classe, as suas receitas, 
custos e despesas

3. PRINCIPAIS PRÁTI-
CAS CONTÁBEIS

a. A adoção do Regime 
de Competência para o Regis-
tro Contábil das operações.

b. Os ativos e passivos 
vebcíveis até o término do exer-
cício seguinte estão classifica-
dos como de curto prazo (circu-
lante) e os excedentes como de 
longo prazo (não circulante);

c. Os direitos e as obriga-
ções legais ou contratualmente 
sujeitas a atualização  monetá-
ria ou encargos financeiros são 
atualizados até a data das De-
monstrações Financeiras.

d. As férias vencidas e 
proporcionais e seus respec-
tivos encargos são provisio-
nados segundo o Regime de 
Competência;

e. A preparação das De-
monstrações Contábeis requer 
que a Administração, em deter-
minadas situações, efetue esti-
mativas e adote premissas, no 
seu melhor julgamento, que afe-
tam os montantes apresentados 
de ativos, passivos, receitas, 
custos e despesas. Os valores 
reais podem eventualmente, di-
vergir daqueles estimados.

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO 
HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO 
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4. CLIENTES 
A  rubrica Clientes registra o faturamento da Entidade decorrente de atendimentos 
vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), empresas, convênios de planos de saúde, 
Convênio Pro Hosp.. Repasses de outros municípios da região e as parcelas a receber, até o 
exercício seguinte, do Convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Guanhães,  
através do Fundo Municipal de Saúde, de verba federal, denominado “Programa Rede de 
Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências a saber: 

 
 Exercício findo em 

 31.12.16 31.12.15 

 SUS 1.030.573    1.052.318 

 Conveniados 321.165       169.330 

 Municípios da Região  178.500       400.709 

 Pro-Hosp 171.790 - 

 Programa Rede Resposta (Nota 8e) 1.300.000    1.200.000 

Total líquido – R$1 3.001.628    2.822.857 

 
 
 
  5.  ESTOQUES 
 

Os estoques de farmácia e almoxarifado sao avaliados ao custo médio de aquisição sem 
exceder o valor de mercado, e sua composição é a seguinte:: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 Exercício findo em 

 31.12.16 31.12.15 

 Almoxarifado 65.588 64.480 

 Farmácia 249.017 249.104 

Total líquido – R$1 314.605 313.584 
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6. IMOBILIZADO 
Os bens patrimoniais podem ser assim demonstrados: 

Exercício findo em 
 31.12.2016 31.12.2015 
 Terrenos   18.765.833 18.765.833 
 Edifícios e Instalações                                                                                                           1.310.670 1.310.670 
 Equipamentos Hospitalares 2.493.388 2.348.976 
 Móveis e Utensílios                                                                                                                    244.803 194.654 
 Computadores e Periféricos                                                                                                   136.406 135.027 
 Veículos                                                                                                                                       22.039 22.039 
 Máquinas e Equipamentos                                                                                                        27.430 5.697 

Sub-total 23.000.569 22.782.896 
 Depreciações acumuladas                                                                                              (2.195.336) (1.841.494) 

   
Total líquido – R$ 20.805.233 20.941.402 

No decorrer do exercício anterior a Entidade contratou perito especializado em avaliação 
mercadológica Sr. Delk de Pinho Silva, com o objetivo de avaliação dos terrenos. Os valores 
constantes dos referidos Laudos de Avaliação totalizaram R$18.765.832,04, com reflexo no 
Imobilizado da Associação de acréscimo patrimonial de R$9.468.485, cuja composição é a 
seguinte: 

Composição  R$1 
 Terreno Lote P. Capitão Bernardo Hospital  10.600.000 
 Terreno Lote 01 Rua Treze de Maio  115.856 
 Terreno Lote 02 Rua Treze de Maio  106.233 
 Terreno Lote 03 Rua Treze de Maio  101.669 
 Terreno Lote 04 Rua Treze de Maio  106.201 
 Terreno Lote 05 Tv Benevidez Queiroz  76.014 
 Terreno Lote 06 Tv Benevidez Queiroz  70.195 
 Terreno Lote 07 Tv Benevidez Queiroz  70.295 
 Terreno Lote 08 Tv Benevidez Queiroz  69.645 
 Terreno Lote 09 Tv Benevidez Queiroz  111.192 
 Terreno Lote 10 Tv Benevidez Queiroz  109.917 
 Terreno Lote 11 Rua Dr. Lopes – Creche  747.663 
 Terreno Lote 06 Rua Padre Café  117.483 
 Terreno Lote 07 Alameda Heitor N. da Mat  164.545 
 Terreno Lote 08 Alameda Heitor N. da Mat  164.548 
 Terreno Área 04 próximo a Rodoviária  410.000 
 Terreno 05 Rua Dr. Lopez  118.825 
 Terreno 06 Rua Dr. Lopez  192.073 
 Terreno 07 Rua Dr. Lopez  290.658 
 Terreno 08 Rua Dr. Lopez  186.127 
 Terreno 09 Rua Dr. Lopez  143.260 
 Terreno Terminal Rodoviário  4.693.434 

  18.765.833 
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7. CREDORES DIVERSOS 
 

Sua composição é a seguinte: 
 
Exercício findo em 

 31.12.2016  31.12.2015 
 Água, energia e telefonia 745.728  663.397 
 Convênios a pagar 460.465  399.508 
 Honorários médicos 460.680  1.068.371 
 Outras obrigações 15.506  12.740 
Total – R$1 1.682.379  2.144.016 

 
8. RECEITAS A APROPRIAR 

Sua composição é a seguinte: 
Exercício findo em 

Composição  31.12.2016 31.12.2015 
 Receita a apropriar Pro-Hosp.  171.390 - 
 Prefeitura Convênio Dores Guanhães  - 15.000 
 Convênio Prefeitura Carmésia  13.500 13.500 
 Convênio Prefeitura Dom Joaquim  90.000 30.000 
 Convênio Prefeitura Materlandia  15.000 15.000 
 Convênio Prefeitura Rio Vermelho  15.000 30.000 
 Convênio Prefeitura Sabinópolis  - 15.000 
 Convênio Prefeitura Serra A. Minas  - 15.000 
 Convênio Prefeitura Senhora do Porto  15.000 15.000 
 Convênio Prefeitura Virginópolis  15.000 15.000 
 Convênio Prefeitura Conceição Mato Dentro  15.000 15.000 
 Programa Rede Resp. Urgência e Emergência (a)  1.200.000 1.200.000 
 Secretaria do Estado  268.120 268.120 
 Verbas Parlamentares  460.205 460.205 
Total circulante  2.278.215 2.106.825 

 
Exercício findo em 31.12.2016  31.12.2015 

    Programa Rede Resposta - Urgencia e Emergência 300.000  300.000 
 
Total Geral 

 
2.578.215 

  
2.406.825 

 
(a) Referem-se ao Convênio com o Município de Guanhães, através do Fundo Municipal de 

Saúde denominado “Programa Rede de Resposta Hospitalar de Urgências”, mediante a 
execução de atividades e serviços referentes ao SUS. O montante de R$300.000,00 refere-se 
a 3 parcelas a receber a partir do exercício de 2017 (longo prazo) de um contrato global 
de R$5.400.000,00 que será quitado em 54 parcelas. As demais 12 parcelas estão 
classificadas no Circulante, totalizando R$1.500.000,00. 
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9. PARCELAMENTOS, EMPRÉSTIMOS,FINANCIAMENTOS E CONTINGÊNCIAS: 
 

Está representado por: 
 
I. Instituições Financeiras 

                                                                                              Exercício findo em 
 31.12.2016  31.12.2015 
 CEF - Circulante 302.715  250.213 
 CEF - Não Circulante 2.367.542  2.670.258 

 2.670.257  2.920.471 
II. Parcelamentos Tributários 

 
 2.016   2015 
  

CIRCULANTE 
 NÃO 

CIRCULANTE 
   

CIRCULANTE 
 NÃO 

CIRCULANTE 
 Refis 47.047  288.008   42.481  316.313 
 IRRF/PIS/Cofins/CSLL – I -  50.109   57.603  60.213 
 IRRF/PIS/Cofins/CSLL – II 17.670  149.475   -  149.475 
 INSS 70.811  125.568   62.093  200.568 
 FGTS 30.166  129.137   22.904  147.137 
Total – R$1 165.694  742.297   185.086  873.706 
 
Total Geral 

 
907.991 

   
1.058.792 

 
III. Parcelamentos de Fornecedores 

 
 31.12.2016  31.12.2015 
 AMGS            15.000  75.000 
    

IV. Contingências 
 

 31.12.2016  31.12.2015 

 
 Provisão para processos indenizatórios e trabalhistas 

 
2.383.234 

  
2.383.234 

 
    

V. Total – R$ 
 31.12.2016  31.12.2015 

 
 Total Geral de  

 
5.976.482 

  
6.437.497 

 
Notas: 
 

a. O empréstimo da Caixa Econômica Federal está garantido por aval dos Administradores e 
direitos creditórios do SUS. Os vencimentos estendem-se até 2022. 
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b. Já os parcelamentos tributários têm as seguintes condições: 
 
 Refis – Amortização mensal correspondente a 0,3% da Receita Bruta, não sendo 

possível antever o seu vencimento final. 
 IRRF/PIS/Cofins/CSLL – I – Amortização mensal em torno de R$1.200, com vencimento 

final em 2018. 
 IRRF/PIS/Cofins/CSLL – II – Amortização mensal em torno de R$4.226, com vencimento 

final em 2020. 
 INSS – Amortização mensal de aproximadamente de R$5.174 com vencimento final em 

2020. 
 FGTS – Amortização mensal de aproximadamente R$1.462 com vencimento final em 

2020. 
 
10. INFORMACOES RELEVANTES 
 

a. Gratuidade 
 
O critério utilizado para a mensuração dos custos com Gratuidade considera a prestação 
de serviços em que o beneficiário não e obrigado a valoração dos procedimentos 
realizados com base nas tabelas  de pagamento do SUS cujo montante em 31.12.2016 é 
de R$9.781.471 e de (R$9.915.375 em 2015),  

 
      b.   Isenção de Contribuições (INSS Patronal e Cofins - CSLL) 

  
A Entidade atende os requisitos legais para isenção dessas contribuições, estando as 
mesmas contabilizadas em contas de compensaçao, produzindo os seguintes efeitos:  
 Exercício findo em 

 31.12.16 31.12.15 

 Total de isenções (1.496.603) (1.717.557) 

 Aplicação de gratuidade 9.781.471 9.915.375 

 Excedente – R$ 8.284.868 8.197.818 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
__________________________________________  ________________________________________ 
FERNANDO DOS SANTOS        HELAINE FERREIRA LEITE SILVA 
        CRCMG – 109.239/0-0 
PROVEDOR       CONTADORA RESPONSÁVEL 
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Vista do Hospital Regional Imaculada Conceição
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Coração de Lacre: Cerca de 20 kg de lacres 
já foram arrecadados em prol do HIC

A Campanha Coração de 
lacre foi lançada no início do 
mês de junho pela Folha FM 
juntamente com a empresa 
Mob Ponto e a Santa Rita Gráfica 
e Papelaria.

O objetivo da ação é arreca-
dar lacres de latinha de alumínio 
para serem trocados por cadei-
ras de rodas que serão doadas 
ao Hospital Regional Imacula-
da Conceição (HIC). A cada 80 
Kg de lacres, é possível adquirir 
um valor correspondente ao de 
uma cadeira de rodas.
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CENIBRA:
CULTIVANDO E
GUARDANDO A
CRIAÇÃO PARA
AS GERAÇÕES
FUTURAS.

5 de junho
Dia Mundial do Meio Ambiente

Para a CENIBRA, apoiar e incentivar projetos socioambientais é 
essencial para garantir o bem-estar coletivo. Nossas atividades 
geram desenvolvimento econômico, protegem os biomas e 
melhoram a qualidade de vida das comunidades vizinhas. 
Nossos investimentos promovem a proteção e recuperação da 
fauna, da flora e da água e refletem o nosso compromisso 
com a sustentabilidade. Assim, cuidamos da criação para as 
gerações futuras! 

Com a colaboração de toda 
a população, até o momento foi 
possível arrecadar cerca de 20 
kg de lacres, o que corresponde 
a 27 garrafas pet de 2 litros. Ain-
da faltam pouco mais de 60 kg 
para que seja possível a aquisi-
ção da cadeira. Isto significa que 
ainda precisa-se arrecadar 90 
garrafas pet cheias de lacre.

Portanto, contribua! Junte 
os lacres das suas latinhas e tra-
ga até a Folha ou leve a um dos 
estabelecimentos parceiros da 
campanha:

- Bar do Espigão – Madeira
- Bar da Mariza – Praça Gua-

nhães (Nova União)
- Bar E Mercearia Ambrósio 

Silva
- Mercearia do Isaías – Praça 

Guanhães 
- Bar do Peixe – Silvia Pereira 

Caldeira 
- Bar do lúcio (Na 259)
- Bar do Eduardo (Na alça 

da Pio Ferreira)
- Espaço Tilápia Na Gamela
- Bar da lena (Bairro Aod 

Pereira)

- Topa Tudo Guanhães 
(Pio Ferreira)

OBS: Se o seu estabe-
lecimento é parceiro da 

Campanha e ainda não 
está presente em nossa lis-
ta, entre em contato conos-
co! 3421- 2529 / 1426

A Equipe Águia Run já abraçou esta causa; você  também pode ajudar!


