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ASSOCIAÇÃO JESUÍT
A DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJEAS
JESUÍTA
CNPJ: 17.211.202/0001-85
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2017
relacionadas. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da
Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nosso objetivo é obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Associação. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 26 de abril de 2018
KPMG Auditores Independentes
Flavio Gozzoli Gonçalves
CRC 2SP014428/O-6
Contador CRC 1SP290557/O-2

Parques temático e natural precisam
de incentivo e segurança jurídica

ntre as mudanças defendidas pelo ministro, para que se
atinja esse objetivo, está a abertura do capital de empresas aéreas para grupos estrangeiros; o estímulo a voos
charter [mais baratos]; queda dos juros bancários e mudanças
na estrutura tributária, de forma a estimular investimentos no
setor; e concessões e parcerias público-privadas que possibilitem
um maior número de aeroportos no país.

E

Valter Campanato/ABr

O ministro do Turismo, Vinicius Lummert, disse que incentivos e segurança jurídica para a criação,
manutenção e prestação de serviços em parques temáticos e naturais ajudariam o Brasil a gerar uma
receita de US$ 19 bilhões já em 2022, apenas com visitantes estrangeiros

“Os parques naturais norte-americanos recebem anualmente
330 milhões de visitantes. No Brasil, com uma área três vezes
maior recebe 9 milhões de visitantes por ano”, argumentou após
a participação no programa.
Ainda segundo o ministro, 6,6 milhões de turistas estrangeiros
injetaram quase US$ 7 bilhões na economia do país em 2017. “É
um setor importante para a economia, que corresponde [direta e
indiretamente] a 8,7% do PIB. Ele cresce 4% ao ano, enquanto a

Ministro do Turismo, Vinicius Lummert, na entrevista ao
programa Por Dentro do Governo.

economia brasileira cresce 1,5%. O turismo gera mais de 7 milhões
de empregos. Ano passado, mais de um quarto dos empregos
gerados estavam relacionados ao setor. “O país precisa compreender isso politicamente, e superar inclusive os problemas de
fundo ideológico que fazem muitos brasileiros tratarem turismo
como inimigo da natureza”, acrescentou.
O ministro defendeu também a ampliação do período de validade da portaria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços que reduz o imposto sobre produtos industrializados
incidente sobre a importação de equipamentos para parques
temáticos. Essa redução, que tem validade até o dia 6 de outubro,
foi possível com a reclassificação desses produtos como bens de
capital (e não mais de consumo) (ABr).

Dívida pública sobe 1,51% e fecha
março em R$ 3,6 trilhões
A Dívida Pública Federal
(DPF) – que inclui o endividamento interno e externo
do Brasil – teve aumento de
1,51%, passando de R$ 3,582
trilhões em fevereiro para R$
3,636 trilhões em março, de
acordo com o Relatório Mensal
da Dívida Pública Federal,
divulgado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Esse aumento
da dívida ocorreu por conta
da emissão líquida de títulos,
no valor de R$ 23,95 ilhões, e à
apropriação positiva de juros,
no valor de R$ 30,23 bilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi) –
que é a parte da dívida pública
que pode ser paga em reais –
teve o estoque ampliado em
1,47%, ao passar de R$ 3,456
trilhões para R$ 3,507 trilhões,
devido à emissão líquida, no
valor de R$ 24,11 bilhões, e
pela apropriação positiva de
juros, no valor de R$ 26,76
bilhões. O estoque da Dívida Pública Federal externa
(DPFe), captada do mercado
internacional, teve aumento
de 2,64% sobre o estoque apurado em fevereiro, encerrando
o mês de março em R$ 128,91
bilhões (US$ 38,78 bilhões),
sendo R$ 115,89 bilhões (US$
34,87 bilhões) referentes à

dívida mobiliária e R$ 13,02
bilhões (US$ 3,92 bilhões), à
dívida contratual.
De acordo com o Plano Anual
de Financiamento (PAF), a
dívida pública poderá fechar
este ano entre R$ 3,78 trilhões
e R$ 3,98 trilhões. A variação
do endividamento do Tesouro
pode ocorrer por meio da oferta
de títulos públicos em leilões
pela internet (Tesouro Direto)
ou pela emissão direta. Além
disso, pode ocorrer assinatura
de contratos de empréstimo
para o Tesouro, tomado de
uma instituição ou de um
banco de fomento, destinado
a financiar o desenvolvimento
de uma determinada região. Já
a redução do endividamento se
dá, por exemplo, pelo resgate
de títulos.

Em março, os maiores
detentores da dívida pública
eram Fundos de Investimento, com 29,21% da dívida. Os
fundos de Previdência ficaram em segundo lugar, com
uma participação relativa de
22,80%. O grupo Previdência
apresentou variação negativa
em seu estoque, passando de
R$ 844,44 bilhões para R$
799,66 bilhões, de fevereiro
para março. Em seguida,
aparecem as instituições
financeiras com 22,39%,
grupo que elevou o estoque
em R$ 26 bilhões, chegando a R$ 785,23 bilhões. Os
investidores estrangeiros
concentraram 11,84% da
dívida; o governo, 4,38%; as
seguradoras, 3,85% e outros,
5,53% (ABr).

PSDB deve
devolver
R$ 5,4
milhões
ao erário

O ministro Jorge Mussi,
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu na
última quinta-feira (26)
que o PSDB deve devolver
ao erário R$ 5,4 milhões
referentes a irregularidades na prestação de contas
do Fundo Partidário do
ano de 2012. As contas de
2012 do partido foram desaprovadas pelo ministro,
por irregularidades com o
pagamento mal explicado
de consultorias, passagens
aéreas, locações de veículos e hospedagens, entre
outras.
Com a desaprovação das
contas, Mussi determinou
ainda que o PSDB deixe
de receber, em 2019, o
equivalente a dois meses
de sua cota do Fundo Partidário. Ainda cabe recurso
da decisão. Na condição de
relator, Mussi desaprovou
as contas do PSDB monocraticamente, ou seja, de
forma individual, conforme
permite o regimento do
TSE (ABr).

Milícia faturava cerca de R$ 300 milhões por ano no Rio
O grupo de milicianos que atua na zona oeste
do Rio, alvo de operação da Polícia Civil na última
quarta-feira (25), chegava a faturar cerca de R$
25 milhões por mês, ou cerca de R$ 300 milhões
por ano, segundo estimativa do chefe de Polícia
do estado, delegado Rivaldo Barbosa. Na ação,
desencadeada na região de Santa Cruz, foram
presas 18 pessoas e apreendidas 30 vans que
eram usadas pela milícia ‘Liga da Justiça’ no
transporte irregular de passageiros.
“Dados iniciais dispõem que naquela localidade e em Campo Grande eles faturam, aproximadamente, R$ 25 milhões por mês. Se fizer um
cálculo anual, chega-se a R$ 300 milhões. Essa
organização criminosa, além do poder bélico,
tem o poder econômico”, destacou o delegado.
Segundo ele, a milícia é o grupo criminoso que
mais cresce no estado, praticando diversos

Murilo Pires (*)
Os contribuintes optantes pelo regime de
tributação do lucro real
devem apurar seu lucro
ao final de cada exercício
ntretanto, baseado no
que prevê a legislação,
é mandatória a realização de antecipações mensais,
sejam elas por meio de pagamentos via DARF (Documento
de Arrecadações de Receitas
Federais) ou por impostos
retidos na fonte, destacados
em nota fiscal, principalmente
para empresas prestadoras de
serviços.
Ocorre que ao final de cada
exercício, tais contribuintes ao
invés de apurar lucro, apuram
prejuízo fiscal e, a partir de
janeiro do ano subsequente,
costumavam solicitar a restituição, ressarcimento ou a
compensação destes tributos
federais pagos a mais ou indevidamente com os mesmos
tributos ou com tributos de
natureza distinta desde que
administrados pela Receita.
Considerando a necessidade
de caixa, no início do ano-calendário, para determinados
segmentos de atuação, esta
possibilidade sempre foi utilizada como fôlego para muitos
contribuintes, ainda mais nos
últimos anos, onde a instabilidade político-econômica tem
causado uma necessidade de
remanejamento de fluxo de
caixa para muitos contribuintes no Brasil.
Em dezembro de 2017 foi publicada a Instrução Normativa
RFB nº. 1.765/17 que passou
a vigorar a partir do dia 1° de
janeiro deste ano e permite a
utilização de crédito exclusivamente em relação a IRPJ e
CSLL - para os contribuintes
que possuam com a Receita

E

Apenas 16% do turismo internacional é voltado para a natureza.
E, no Brasil, 66% do território nacional é coberto por áreas protegidas e reservas naturais. “Parques naturais e temáticos produzem
muito turismo. O principal problema hoje é o ambiente jurídico
para o desenvolvimento dessas áreas, em especial dos parques
naturais, que são poucos explorados por falta de concessões ao
serviço privado”, disse o ministro durante o progarma Por Dentro
do Governo, da TV NBR.
Para o ministro, diante da limitação de recursos, concessões
e parcerias público-privadas (PPPs) são necessárias para incentivar o setor. Lummert defendeu que as concessões de serviços
devem ser ampliadas em parques naturais. “Temos que facilitar
essas concessões para que sejam oferecidos serviços como hospedagens e até mesmo safáris, por exemplo. Em alguns casos
seria interessante até mesmo criar parques temáticos também
em parques naturais”.

Ressarcimento ou
compensação
de tributos federais

crimes, como homicídios, roubos, latrocínios,
tráfico de drogas, exploração do transporte
clandestino, pirataria de sinais de internet,
venda de botijões de gás e até grilagem de terras.
“As pessoas que vivem naquelas áreas, seja
Santa Cruz ou Campo Grande, podem confiar
na polícia, que nós não daremos trégua ao crime
organizado. Faremos tudo o que for possível
para que aquelas pessoas voltem a ter dias
melhores. Nós vamos prender essas pessoas
que se arvoram em praticar extorsões, mortes,
roubo e vender drogas”, afirmou.
Questionado sobre o que levou a Polícia Civil a
intensificar o combate à milícia, criminosos que
já atuam há cerca de 20 anos no Rio de Janeiro,
Rivaldo Barbosa disse que hoje existe um planejamento estratégico focando neste tipo de ação.
“A gente hoje tem um planejamento estratégico

de combate ao crime organizado denominado milícia. Uma vez que nos últimos anos a milícia quase
que dobrou de atuação no estado do Rio. A Polícia
Civil tem um planejamento estratégico e nós vamos
cumpri-lo integralmente”. Já um delegado, que não
quis se identificar, disse à reportagem que, com
a intervenção federal e o comando do Exército,
há maior liberdade e independência para ação da
polícia, que antes estava sob comando do governo
estadual e influência política.
Conforme o delegado, a milícia também
passou a atuar em conjunto com uma facção
criminosa, visando o tráfico de drogas. Segundo
ele, atualmente, as maiores fontes de renda
dos milicianos são o transporte clandestino de
vans e a grilagem de terras, que são loteadas e
vendidas (ABr).

somente após a transmissão
da ECF (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica). O problema é que
o prazo de entrega está previsto apenas para 31 de julho
do ano-subsequente, ou seja,
cria mais um obstáculo e causa
certa postergação quanto a
possibilidade de utilização do
crédito pelos contribuintes, de
maneira imediata.
Retorno de crédito - Com
este cenário, é possível que
muitas entidades estejam em
uma situação bastante delicada
e em alguns casos fadadas a
falência, considerando que podem existir contribuintes que
se utilizariam deste numerário,
para fazer frente a eventuais
débitos com a própria Receita.
Este cenário é ainda mais preocupante, considerando aqueles
contribuintes que ingressaram
em parcelamentos no Governo Federal e que possuem
débitos não garantidos com
a Receita, estando sujeito a
exclusão e perda integral dos
benefícios trazidos por tais
parcelamentos.
Considerando este cenário,
se faz necessário que os contribuintes que se encontrem
nesta situação, busquem apoio
junto a sua assessoria jurídica,
no sentido de elaboração de
mandado de segurança/liminar, para que possam obter o
retorno destes créditos com
antecedência e possivelmente
garantirem sua estabilidade fiscal e a saúde de seus negócios.
Esta é mais uma daquelas
regras incongruentes, feitas
no apagar das luzes, que, no
mínimo, demonstram falta de
bom senso, devido ao provável impacto do ponto de vista
econômico e até social para
os responsáveis pela referida
instrução.
(*) - É sócio de Tax Compliance da
Grant Thornton Brasil.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ nº 36.113.876/0001-91

AVISO AOS INVESTIDORES
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
Comunica que os Relatórios Anuais deste Agente Fiduciário Relativos ao Exercício Social
de 2017, das Emissões de Debêntures, CRI, CRA, LF e NP, encontram-se à disposição no
site: www.oliveiratrust.com.br
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2018

Construtora Augusto Velloso S.A.
C.N.P.J. 60.853.934/0001-06 - NIRE – 35300045661
Extrato da Ata da AGOE Realizada em 02/04/2018
Data, Local e Hora: 02/04/2018, na sede social, às 9:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença dos Acionistas: Totalidade. Ordem do Dia: AGE: a) Alteração do estatuto social; b) Outros
assuntos de interesse social. AGO: a) Eleição da diretoria para o exercício de 2018/2021 e ﬁxação
de seus honorários; b) Destinação do lucro; Mesa Diretora: Presidente: Augusto Ferreira Velloso
Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Deliberações Aprovadas por Unanimidade:
AGE: a) Alterar o Artigo 6º do estatuto social passando a vigorar com a seguinte redação: Artigo 6º A
sociedade será administrada por uma diretoria composta de 4 membros, sendo 1 diretor presidente, 1
diretor superintendente e 1 diretor técnico, com mandato de 3 anos podendo ser reeleitos. Parágrafo
1º A eleição dos diretores será feita, nomeadamente, pela assembleia geral e investidos em seus
cargos após assinatura do termo de posse no livro de atas da diretoria. Parágrafo 2º Em caso de
ausência ou impedimento de qualquer membro da diretoria, os demais diretores dividirão entre si os
encargos do mesmo, ou indicarão dentre seus pares o substituto interino. Parágrafo 3º Ocorrendo
vaga na diretoria, cumprirá ao membro mais graduado designar o ocupante do cargo, até a realização
da primeira assembleia geral de acionistas. AGO: Foram reeleitos para o mandato de 01/05/2018 a
30/04/2021, os seguintes membros: Diretor Presidente: Ricardo Machado Ferreira Velloso; para Diretor Superintendente: Augusto Ferreira Velloso Neto, permanecendo vago o cargo de Diretor Técnico.
Os Diretores ora eleitos, que se acham presentes, declaram desde já, sob as penas da lei, sem prejuízo da declaração em documento próprio, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, estando, portanto, livres
e desimpedidos para o exercício das funções referentes aos respectivos cargos para os quais foram
eleitos, comprometendo-se, desde já, a cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis. Foi
ﬁxada a verba de até R$ 134.000,00, como remuneração mensal global da diretoria, a ser dividida
de comum acordo entre seus membros. No mês de dezembro, será paga uma gratiﬁcação de valor
idêntico à remuneração mensal. b) Aprovada a destinação da conta “lucros acumulados” o montante
de R$ 2.000.000,00, como dividendos aos senhores acionistas a serem pagos de acordo com a disponibilidade ﬁnanceira da empresa. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto; Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso;
Acionistas Presentes: Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. O presente
foi extraído do original registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 195.909/18-5
em 25/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732
Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada em 23/04/2018
Data - local - hora: 23/04/2018, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, cj. 64, Vila Andrade, São Paulo, SP, CEP 05727-220. Convocação:
Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76
(“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos
acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcel Gelﬁ. Ordem do Dia: deliberar sobre,
em matéria ordinária, (i) exame, discussão e aprovação das demonstrações ﬁnanceiras e contas dos administradores,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como o Balanço Contábil publicado na integra
no Diário Oﬁcial, páginas 131 e 132, e Jornal Empresas & Negócios, página 12, ambos nas edições de 20 de abril de
2018. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) tomadas às contas dos administradores,
examinados, discutidos e votados o balanço patrimonial e o do resultado econômico do exercício ﬁndo em 31 de dezembro
de 2017, bem como o Balanço Contábil publicado na integra no Diário Oﬁcial, páginas 131 e 132, e Jornal Empresas &
Negócios, página 12, ambos nas edições de 20 de abril de 2018, os mesmos foram aprovados, por unanimidade de votos.
Quorum Das Deliberações: As deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que
se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de abril de
2018. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcel Gelﬁ. Alvor Participações Ltda. e Adilson Alves
Martins. Adilson Alves Martins - Presidente; Marcel Gelﬁ - Secretário. Acionistas: Alvor Participações Ltda.: Adilson
Alves Martins - Cargo: Sócio/Administrador. Adilson Alves Martins: Adilson Alves Martins. Jucesp nº 216.414/18-0 em
27/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EA6E-540B-BC58-126E

Aos Conselheiros e Diretores da
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS
Belo Horizonte - MG
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social
- AJEAS (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 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, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
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 Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa n° 14, chamamos à atenção para o fato que a Associação
mantém operações relevantes com partes relacionadas, principalmente para captação de recursos que serão
aplicados em consonância com as finalidades preconizadas em seu Estatuto Social. Essas transações foram
efetuadas de acordo com os termos específicos acordados entre a Administração da Associação e essas partes

