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São Paulo, quarta-feira, 08 de agosto de 2018

Especial

Mortes de presos aumentam 10
vezes em quase vinte anos no Rio

Divulgação

A morte de presos no sistema
carcerário do Rio de Janeiro
aumentou dez vezes, em quase 20
anos, segundo levantamento da
Defensoria Pública do Estado

Vladimir Platonow/Agência Brasil

D

e 26 presos mortos em 1998, o número subiu para 266 óbitos,
em 2017. No período, o total de presos mortos foi de 2.416.
No mesmo período, a massa carcerária aumentou de 9 mil
presos para 51 mil, mas crescimento menor, de quase seis vezes.
A deficiência na prestação de serviços de saúde nos presídios,
segundo a defensoria, é uma das principais causas da mortalidade.
Os dados mostram que dos 83 presos mortos entre 2014 e 2015,
30 apresentavam sinais de emagrecimento excessivo e desnutrição, segundo o laudo cadavérico. De acordo com o estudo, 53
pessoas morreram de tuberculose, pneumonia e complicações
decorrentes de infecções pulmonares, sendo 35 delas tinham menos de 40 anos de idade. O número gerou o alerta que motivou a
Defensoria Pública a ingressar com uma ação civil pública (ACP),
com pedido de tutela antecipada, requerendo ações imediatas
para resolver ou mitigar o problema.

“O mais importante é a falta de assistência à saúde das pessoas
privadas de liberdade. Falta de assistência tanto do município,
quanto do estado. O último concurso público para profissionais
de saúde pela Seap foi em 1998. As pessoas estão se aposentando e não há servidores para repor”, afirmou a defensora pública
Raphaela Jahara, Coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva, que
subscreve a ACP, juntamente com o defensor Marlon Barcellos.

Urgência

Também faltam insumos e medicamentos, de acordo com
defensora.
“O ideal é que haja um ambulatório de atendimento em cada
unidade da Seap. Na verdade, as pessoas que passam mal são
levadas para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] e são
medicadas. Mas depois que são estabilizadas, voltam para a unidade e não têm medicamento. Elas não têm tratamento nenhum,
passam mal de novo e acabam voltando para a UPA”, relatou. “A
maioria dos presos tem que comprar os medicamentos. No caso
dos presos que recebem visita, os medicamentos são quase todos
comprados pela família. Os que não têm família, ou que a família
não tem condições, ficam sem os medicamentos".
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Relatório do auditor independente sobre
as demonstrações ﬁnanceiras
Aos Administradores e Acionistas CNL 19 Empreendimentos Imobiliários S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras
da CNL 19 Empreendimentos Imobiliários S.A.(“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício
ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e ﬁnanceira da CNL 19 Empreendimentos Imobiliários
S.A.em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus
ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Excesso de lucros

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que vem
participando de mesas de debate junto à Defensoria Pública e
ao Ministério Público, visando a elaboração do Plano de Atenção
Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional. Segundo o órgão, convênio firmado entre os governos
do estado e do município estabeleceu que cabe ao Estado a “ex-

Segundo Raphaela, a verba depositada pelo Ministério da Saúde
(MS) para o atendimento aos presos não está sendo utilizada por
problemas burocráticos entre secretarias de estado e do município.
“Quem deveria comprar os
medicamentos são os municípios.
Mas o município do Rio não aderiu
à política do Ministério da Saúde
de fornecimento de medicamentos
aos presos. Então, o dinheiro está
sendo repassado à Secretaria Estadual de Saúde, que briga sobre
a compra dos medicamentos. Há
cerca de R$ 1,8 milhão depositados em uma conta para a compra
e os medicamentos ainda foram
comprados”, disse.
Os dados mostram que o maior
índice de óbitos é decorrente de
diabetes, hipertensão e doenças
pulmonares, como pneumonia e
tuberculose, todas totalmente
evitáveis. Também aparecem
sífilis e Aids.
“Na verdade, o atendimento à
saúde é praticamente inexisten-

CNL 19 Empreendimentos Imobiliários S.A.
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Saúde

A defensora informou que o município foi citado na ação civil
pública – embora o sistema penitenciário seja responsabilidade
do estado – porque unidades de saúde e hospitais municipais
dificultam o atendimento a presos. “Em algumas unidade e
hospitais públicos do município, eles não conseguem acesso a
consultas e procedimentos. "As unidades se negam a receber.
Alegam problemas de segurança”.

O maior índice de óbitos é decorrente de diabetes, hipertensão e doenças
pulmonares, como pneumonia e tuberculose, todas totalmente evitáveis. Também
aparecem sífilis e Aids.

Balanço Patrimonial
Ativo Circulante
31/12/2017
Caixa e equivalente de caixa (Nota 5)
1.386.248
Contas a receber (Nota 6)
15.456.711
Imóveis a comercializar (Nota 7)
24.867.357
Outros créditos
44.995
Imposto e contribuição diferidos
51.572
41.806.885
Total do ativo
41.806.885
Passivo e patrimônio liquido Circulante 31/12/2017
Fornecedores
105.288
Empréstimos e Financiamentos (Nota 8) 1.097.771
Obrigações tributárias (Nota 9)
874.587
Adiantamento de clientes (Nota 6)
Dividendos ﬁxos (Nota 10)
7.746.781
Demais contas a pagar
842.449
10.666.876
Não Circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos (Nota 8)
Total do passivo
10.666.876
Patrimônio líquido (Nota 12)
Capital social
12.161.722
Reservas de lucros
1.720.050
Lucros acumulados
17.258.236
Total patrimônio líquido
31.140.009
Total do passivo e patrimônio líquido
41.806.885

te. As pessoas não têm acesso nenhum [a tratamento]. Elas vivem
em condições indignas e não têm acesso à nada”.

Atendimento

Arquivo/ABr

A falta de atendimento médico em unidades da Seap faz com
que presos de outros municípios, como Campos e Volta Redonda,
sejam levados para o Complexo de Bangu, gerando gastos desnecessários em logística e sem que esses detentos tenham um
local digno para aguardar até o seu retorno à unidade de origem,
o que pode levar até uma semana, segundo Raphaela. “É uma
logística tão absurda, mas isto acontece”.

Presídio de Bangu, Rio de Janeiro.

Presídio Evaristo de Moraes.
clusiva responsabilidade operacional, econômica e financeira da
atenção à saúde da população privada de liberdade no município
do Rio, incluída a atenção básica”.
Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a Seap conta com
uma UPA dentro do Complexo de Gericinó que, em caso de
necessidade de atendimento de emergência em unidade hospitalar especializada, faz a regulação do paciente, em sistema de
vaga zero, para atendimento em unidade da rede regular, seja
municipal ou estadual. Segundo o comunicado, a Seap conta
ainda com um médico regulador, com status semelhante ao de
um médico regulador da atenção primária, capaz de regular até
85% dos tipos de procedimentos disponíveis.

Seap

Procurada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária disse que as demandas são "justas" e que a ação da defensoria
"é um importante instrumento que irá contribuir para melhora
das condições de saúde no sistema prisional, assim como outras
ações que estão sendo feitas,
desde janeiro, com o mesmo
objetivo".

CNPJ/MF nº 16.854.627/0001-40
Demonstrações Financeiras dos Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro (Em reais, exceto quando indicado de outra forma )
Demonstração do Fluxo de Caixa
Capital Social
Reservas Lucros (prejuízos)
Demonstração das Mutações
Subscrito A integralizar Passivo Financeiro
Total de Lucros
Acumulados
Total Das Atividades Operacionais
2017
2016
do Patrimônio Líquido
23.492.312
(5.630.590)
(5.700.000) 12.161.722
(2.132.518) 10.029.204 Lucro antes do IR e da CS
12.145.954 10.412.387
Ajuste de exercício anteriores
42.287
42.287 Outros ajustes
14.300
42.287
Lucro líquido do exercício
9.288.838 9.288.838 Provisão (reversão) para distratos
(2.813.331) 3.557.486
Reserva legal
643.244
(643.244)
Impostos e contribuições diferidos (Pis e Coﬁns) (701.964)
676.551
Reserva estatutária
257.297
(257.297)
- Juros e atualização monetária
23.492.312
(5.630.590)
(5.700.000) 12.161.722
900.541
6.298.066 19.360.329 sobre empréstimos e ﬁnanciamentos
146.655
Em 31 de dezembro de 2016
- Atualização monetária dosdividendos ﬁxos
402.530
435.131
Ajuste de exercícios anteriores
52.417
52.417 Saldo ajustado
9.194.144 15.123.842
Integralização de capital
Variações em ativos e passivos
Lucro líquido do exercício
11.727.262 11.727.262
Contas a receber
33.999.385 (31.751.172)
Reserva legal
585.363
(585.363)
Imóveis a comercializar
(5.360.489) (4.616.153)
Reserva estatutária
234.145
(234.145)
- Outros créditos
(8.346)
(82.596)
Em 31 de dezembro de 2017 23.492.312
(5.630.590)
(5.700.000) 12.161.722 1.720.050
17.258.236 31.140.009 Fornecedores
(1.513.945) (1.796.897)
Obrigações
trabalhistas
e
tributárias
28.565
(17.028)
2017
2016
Demonstração do Resultado Abrangente
2017
2016 Demonstração do Resultado
(1.794.354) (1.095.181)
22.202.990 41.354.923 Adiantamento de clientes
Lucro líquido do exercício
11.727.262 9.288.838 Receita líquida
Demais
contas
a
pagar
552.611
193.116
(6.519.352) (28.317.506)
Outros resultados abrangentes
- Custo dos imóveis vendidos
IR e CS - pagos
(1.010.397)
(296.675)
15.683.638 13.037.417
Resultado abrangente do exercício
11.727.262 9.288.838 Lucro bruto (Nota 13)
Caixa
líquido
gerado
(utilizado)
nas
Despesas operacionais (Nota 14)
34.087.175 (24.338.744)
retidos em relação ao capital social - Conforme descrito na Nota Despesas gerais e administrativas
(1.751.232) (1.679.496) atividades operacionais
12 (b), em 31/12/2017 a Companhia apresentava excesso de lu- Despesas com vendas
(1.681.622) (1.247.105) Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
cros retidos sobre o capital social. Tal situação foi regularizada até
(3.432.854) (2.926.601) Pagamento de empréstimos e ﬁnanciamentos (46.128.840) (2.635.052)
Liberações de empréstimos e ﬁnanciamentos 8.226.367 24.072.450
maio de 2018, conforme evidenciado na Nota 17. Responsabilida- Lucro operacional antes do
des da Administração e da governança pelas demonstrações Resultado ﬁnanceiro (Nota 14)
12.250.784 10.110.816 Caixa gerado (aplicado) nas
atividades
de ﬁnanciamento
(37.902.473) 21.437.398
ﬁnanceiras: A Administração da Companhia é responsável pela Despesas ﬁnanceiras
(864.246)
(615.564)
elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnan- Receitas ﬁnanceiras
656.597
917.135 Redução no caixa e equivalentes de caixa (3.815.299) (2.901.346)
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Outros resultados operacionais (Nota 14.1)
102.819
5.201.547 8.102.893
e pelos controles internos que ela determinou como necessários
(104.830)
301.571 início do exercício
para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de Lucro antes do IR e da CS
12.145.954 10.412.387 Caixa e equivalentes de caixa no
1.386.248 5.201.547
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou IR e CS (Nota 9.1)
(418.690) (1.123.549) ﬁnal do exercício
erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração é Lucro líquido do exercício
11.727.262
9.288.838
Diretoria:
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar Lucro por ação
0,49
0,40
s 7ALTER -ELILLO *UNIOR - Diretor;
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
s
$ORA
3WARC
(AMAOUI - Diretora;
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo- nal e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além
s 2ICARDO #AMARGO 4OSCANO - CRC nº 1SP219953/O-7
ração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a Administração DISSO s )DENTIlCAMOS E AVALIAMOS OS RISCOS DE DISTORÎÍO RELEVANTE
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não te- nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope- por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inacom responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
demonstrações ﬁnanceiras. Responsabilidades do auditor pela au- risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
ditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou repre- EM CONTINUIDADE OPERACIONAL s !VALIAMOS A APRESENTAÎÍO GERAL A
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se SENTAÎÜES FALSAS INTENCIONAIS s /BTEMOS ENTENDIMENTO DOS CONTROLES estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos divulgações e se essas demonstrações ﬁnanceiras representam as
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
mas não uma garantia de que a auditoria, realizada de acordo com expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Com- o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os resas normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta PANHIA s !VALIAMOS A ADEQUAÎÍO DAS POLÓTICAS CONTÈBEIS UTILIZADAS E ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes FEITAS PELA !DMINISTRAÎÍO s #ONCLUÓMOS SOBre a adequação do uso, cativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas
quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro pela Administração, da base contábil de continuidade operacional nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
São Paulo, 29 de junho de 2018
tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como relevante em relação a eventos ou condições que possam levan0RICEWATERHOUSE #OOPERS !UDITORES )NDEPENDENTES
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi- tar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade
CRC 2SP000160/O-5
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssio- operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
*OÍO -ANOEL DOS 3ANTOS - Contador CRC 1RJ054092/O-0

Segundo a secretaria, está sendo feita uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde para
a colocação de equipes nas portas
de entrada do Sistema Prisional
do Estado. Com a colaboração do
Tribunal de Justiça, será construído um ambulatório na Cadeia
Pública José Frederico Marques,
em Benfica. Outra providência
é a compra de medicamentos e
insumos de saúde e o aparelhamento de 44 ambulatórios de
unidades prisionais, por meio de
convênio com o Departamento
Penitenciário Nacional (Depen).
Em relação ao número de mortes, a SEAP informou que, no
ano de 2010, foram 125 mortes
para um efetivo carcerário de
25.708 internos, o que representa 0,49%. “Em 2014, ocorreram
146 mortes para um efetivo
carcerário de 39.611 internos,
o que representa 0,37%. Já em
2018, o número de óbitos é de
137 internos para um efetivo
carcerário de 51.881, o que
representa 0,26%”, informou a
secretaria.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/296A-FDF3-6B87-2846

Entre as medidas, está a contratação urgente de pessoal
de saúde, pois o levantamento mostrou que, embora a massa
carcerária tenha crescido fortemente, o número de médicos,
enfermeiros e técnicos de saúde ligados à Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária (Seap) foi reduzido. Segundo
o levantamento, em 1998 o Rio tinha 20 unidades prisionais
e uma população carcerária de 9 mil presos, atendida por 1,2
mil servidores de saúde concursados. “Em 2011, o número de
unidades prisionais subiu para 41, e o de presos para 28,6 mil.
No entanto, a quantidade de profissionais da saúde concursados
caiu para 700 – ou seja, quase a metade”, destacou a defensoria.

