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INICÍO A COLUNA comentando a estreia de Roberto Justus 
na última segunda-feira com o seu programa ‘O Aprendiz’. Ele 
transformou o espetáculo em Stands Up Comedy, recebendo 
amigos, parentes e parceiros comerciais no Instituto Tomie 
Ohtake para assistirem juntos a nova temporada, agora na Band.

O APRESENTADOR BEM DESCONTRAÍDO fez uma série 
de piadas antes de começar a atração inclusive cutucou sua ex 
mulher, a atriz da Globo Sacha Chryzman, que estava com o atual 
marido, deixando-a totalmente constrangida perante a plateia. 
Justos criticou vários convidados que não compareceram por 
terem contratos com outras emissoras.

O PROGRAMA VEM NUM FORMATO DIFERENTE sem 
perder as características daquilo que se propõe. Roberto Justus 
está mais solto, mais sorridente e melhorou sua apatia junto aos 
telespectadores. Se manter esse estilo, certamente comandará 
com mais tranquilidade os 18 participantes do programa.

MARIANA FERRÃO NÃO RENOVOU O CONTRATO 

COM A GLOBO e deixou o comando do programa ‘Bem Estar’ 
menos de um mês após a saída de Fernando Rocha. A apresen-
tação da atração da emissora fi cará com Michelle Loreto. Porém 
a direção já avisou que o programa só fi ca no ar até novembro.

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA RECLASSIFICOU A 

NOVELA ‘VERÃO 90’, da Globo, como não mais recomenda-
da para menores de 12 anos. De acordo com a publicação no 
Diário Ofi cial da União, a trama não fez os ajustes exigidos pelo 
governo para continuar indicada ao público dessa faixa horária.

O MINISTÉRIO CONSIDEROU QUE A TRAMA DAS 

SETE da Globo exibe cenas fortes com conteúdo sexual, drogas 
ilícitas ou personagens que sofrem com preconceitos. A bem da 
verdade essa reclassifi cação não muda em nada, até porque a 
novela tem uma boa audiência, e não dá para controlar a faixa 
etária dos que assistem.

A APRESENTADORA AMANDA FRANÇOZO, DE 39 

ANOS, ANUNCIOU na última quarta-feira que está grávida 
pela primeira vez. A revelação foi feita na abertura do seu pro-
grama ‘Vida & Estilo’, na Rede Brasil de Televisão. Ela é noiva do 
empresário Gregor Ferreira com quem tem um relacionamento 
há quatro anos.

A GLOBO TIROU DO AR O PROGRAMA ‘TÁ BRINCAN-

DO’, com apenas 9 semanas. Apresentado por Otaviano Costa, 
a atração foi encerrada no último sábado. O motivo principal foi 
a baixa audiência, apenas 9,9 pontos. Procurada pela coluna, a 
emissora não se pronunciou além do comunicado.

SÍLVIO SANTOS DE 88 ANOS, DONO DO SBT está 
voltando ao Brasil vindo de Orlando, onde passa vários meses 
por ano em férias. A expectativa é grande na sede da emissora. 
Ele é imprevisível e sempre quando volta mexe na grade de 
programação.

FRASE FINAL: Diga não á violência.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 NIRE: 35.300.035.178

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas a se reunirem em AGE a realizar-se dia 29/03/2019, 10 h, na sede social, para deliberar

sobre a matéria constante da ordem do dia: 1. Extraordinária: a) Substituição dos atuais diretores da companhia; b) 

Eleição dos novos membros da diretoria. São Paulo, 20 de março de 2019. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

www.agenda-empresario. ANO Apoio: 
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SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019

APRESENTAÇÃO DA DIRF FORA DO PRAZO
Empresa que não tenha enviado no prazo estipulado a DIRF, como 
proceder para atualizar, teremos multa? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIM-
PEZA TEM DIREITO À INSALUBRIDADE?

Esclarecemos, conforme art.195 da CLT, que é o médico ou engenheiro 
do trabalho mediante laudo quem definirá se a atividade exercida está 
sujeita ao recebimento do adicional de insalubridade. Desta forma, 
deve ser verificado junto ao responsável pela elaboração do laudo.

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
Qual o prazo para o pagamento da indenização de horas extras supri-
midas, existe multa por atraso? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS INATIVAS
Empresas inativas devem entregar a EFD Reinf e DCTF, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE COMPENSA A SUA JORNADA DE TRABALHO 
DO SÁBADO DURANTE A SEMANA, PODE INICIAR SUAS FÉRIAS 
NA QUINTA-FEIRA?

De acordo com o art. 134, § 3º da CLT, as férias não poderão iniciar até 2 
dias antes do repouso semanal remunerado bem como feriado. Se não 
há feriado na semana e o repouso semanal remunerado é no domingo, 
as férias poderão ser iniciadas na quinta-feira ainda que o sábado seja 
compensado na semana, só não poderá iniciar na sexta-feira.
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1. CONTEXTO OPERACIOANAL: O CENTRO TRASMONTANO DE 
SÃO PAULO, com registro provisório na ANS sob n° 30.362-3, desde 
16/03/1999, opera planos privados de saúde no Segmento Primário Prin-
cipal (SPP), Modalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospi-
tais, consultórios, clinicas e laboratórios especializados. 1.1. A abrangên-
cia geográfica compreende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), 
Grande São Paulo (Arujá, Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Ita-
quaquecetuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Roche-
dale, Santo Antonio, Suzano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), 
Região do ABC (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul) e Litoral Pau-
lista (Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, 
Santos, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba). 1.2. O responsável e Di-
retor Geral do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO é o Sr. Fer-
nando Jose Moredo e é responsável perante ANS, em conformidade com 
a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar de Machado Lobato. 1.3. O CENTRO 
TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera Planos Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica, 1.4. Os Planos são comercializados por empresas especializa-
das e por pessoal próprio; a apropriação ao resultado é feita mediante o 
registro das notas fiscais recebidas no exercício, na rubrica Despesas de 
Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão da ANS, estipulado 
pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CENTRO TRASMON-
TANO DE SÃO PAULO em 31/12/2018 é de R$205.395 que se encontra 
acima do Capital Social mínimo calculado e exigido pela RDC 77/2001. 
2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações financeiras (contábeis) foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei n° 6.404/76 alteradas pela Lei 
n° 11.638/07 e pela Lei n° 11.941/09, e de acordo com o novo plano de 
contas da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído pela Resolução 
Normativa (“RN”) n° 322/2013, e alterações posteriores. 2.1 Principais 
práticas contábeis: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, por 
ser uma associação sem fins lucrativos, está desobrigado de efetuar a 
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, bem como a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, conforme Regulamento do 
Imposto de Renda - RIR, Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas 
contábeis adotadas pela Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apura-
ção do resultado:  o resultado das transações é apurado pelo 
regime de competência dos exercícios e considera as contraprestações 
emitidas de planos de assistência à saúde, que são contabilizadas com 
base nos contratos emitidos na modalidade de pré-pagamento, na data 
da competência da cobertura dos planos.  os eventos indenizá-
veis são constituídos de acordo com as faturas apresentadas pela rede 
credenciada, profissionais da saúde, clinicas, hospitais, laboratórios, etc, 
Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da 
sua competência, os eventos ocorridos e não avisados são registrados 
mediante constituição da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisa-
dos (“PEONA”), calculados de acordo com Nota Técnica aprovada pela 
ANS. 2.2.2. Estimativas contábeis: As demonstrações contábeis incluem 
estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas 
com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados 
instrumentos financeiros, provisões para passivos contingentes, provi-
sões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras 
similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas 
e premissas. 2.2.3. Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações contábeis: A moeda funcional da Entidade é o real, mesma mo-
eda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4. 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta 
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco in-
significante de mudança de seu valor de mercado. 2.2.5. Créditos de ope-
rações com planos de assistência à saúde: São registrados e mantidos 
no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, 
em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de 
operações de assistência à saúde para os planos médico hospitalares. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa de contraprestação efetiva 
é constituída para os valores vencidos há mais de 60 dias para pessoa 
física. 2.2.6. Investimentos: São representados por participações em 
empresas controladas e avaliadas pelo método da equivalência patrimo-
nial. 2.2.7. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou 
construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorri-
dos durante a construção ou desenvolvimento de projetos. A depreciação 
dos bens é calculada pelo método linear às taxas definidas pela legislação 
do imposto de renda. O saldo da reserva de reavaliação, conforme facul-
tado pela Lei 11.638/07 será mantido até sua completa amortização, que 
segue a vida útil do bem reavaliado. 2.2.8. Arrendamento mercantil: Os 
contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhecidos no ativo 
imobilizado e no passivo de empréstimos e financiamentos, pelo menor 
entre o valor presente das parcelas mínimas obrigatórias do contrato ou 
valor justo do ativo, dos dois o menor, acrescidos, quando aplicável, dos 
custos iniciais diretos incorridos na transação. A depreciação dos bens é 
calculada pelo método linear às taxas definidas pela legislação do imposto 
de renda. Os contratos de arrendamento mercantil o benefício sobre o 
ativo arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos 
nessa base. 2.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não circu-
lantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passa-
do, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liqui-
dá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os 
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realiza-
ção ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso 

CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
CNPJ 62.638.374/0001-94

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2018

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Diretoria:    Fernando Jose Moredo - Presidente Célia Regina de Castro - Contadora CRC 1SP 149.352/O-5

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

ATIVO Notas 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE  155.236 142.312
Disponível...................................................  69 223
Realizável...................................................  155.167 142.089
Aplicações Financeiras............................... 2.2.4 113.369 90.542
Aplicações Garantidoras de Provisões
  Técnicas...................................................  54.824 83.689
Aplicações Livres........................................  58.545 6.853
Créditos de Operações com
   Planos de Assistência à Saúde...............  40.517 48.798
Contraprestação Pecuniária/Prêmio
   a Receber................................................  40.517 48.798
Créditos Tributários e Previdenciários........  - 806
Bens e Títulos a Receber........................... 4 1.032 1.740
Despesas Antecipadas...............................  249 203
ATIVO NÃO CIRCULANTE........................  150.955 137.798
Realizável a Longo Prazo...........................  6.540 11.120
Depósitos Judiciais e Fiscais...................... 6 6.405 6.460
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 5 135 4.660
Investimentos.............................................. 2.2.6 - 7 116.568 102.190
Participações Societárias Método
   de Equivalência Patrimonial....................  116.568 102.190
Participações Societárias em 
 Rede Assistencial Não Hospitalar..............  100 100
Participações Societárias
  em Rede Hospitalar..................................  116.468 102.090
Imobilizado.................................................. 2.2.7 - 8 27.414 24.124
Imóveis de Uso Próprio...............................  23.899 20.710
Imóveis - Não Hospitalares.........................  23.899 20.710
Imobilizado de Uso Próprio.........................  3.156 2.864
Não Hospitalares........................................  3.156 2.864
Outras Imobilizações..................................  359 550
Intangível....................................................  433 364
TOTAL DO ATIVO.......................................  306.191 280.110

EVENTOS PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016..................... 119.415 14.980 134.395
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas........... 14.980 (14.980) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício..................  26.372 26.372
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017..................... 134.395 26.372 160.767
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas........... 26.372 (26.372) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício..................  44.628 44.628
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018..................... 160.767 44.628 205.395

PASSIVO Notas 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE...................................  88.126 107.235
Provisões Técnicas de Operações de
   Assistência à Saúde........................................ 9 77.384 97.350
Provisões de Prêmios / Contraprestações.........  20.347 18.594
Provisão de Prêmio / Contraprestação
     Não Ganha - PPNG...................................... 9 20.347 18.594
Provisão de Eventos/Sinistros 
 a Liquidar para SUS.......................................... 9 13.957 15.557
Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros 
Prestadores de Serv.Assistenciais..................... 9 28.685 51.643
Provisão para Eventos Ocorridos 
  e Não Avisados (PEONA)................................ 9 14.395 11.556
Outros Débitos de Operações
  com Planos de Saúde......................................  2.265 2.442
Outros Débitos de Operações com 
   Planos de Assistência à Saúde.......................  2.265 2.442
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  2.045 2.380
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............ 11 119 103
Débitos Diversos................................................  6.313 4.960
PASSIVO NÃO CIRCULANTE..........................  12.670 12.109
Provisões Técnicas de Operações 
de Assistência à Saúde......................................  10.345 9.768
Provisão de Eventos/Sinistros 
 a Liquidar para o SUS.......................................  10.345 9.768
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  91 120
Parcelamento de Tributos e Contribuições.........  91 120
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............ 11 123 4
Débitos Diversos................................................  2.111 2.217
Patrimônio Líquido/Patrimônio Social...........  205.395 160.767
Capital Social/Patrimônio Social........................  160.767 134.395
Lucros / Prejuízos - Superávits / 
 Déficits Acumulados ou Resultado...................  44.628 26.372
TOTAL DO PASSIVO.........................................  306.191 280.111

 Notas 2018 2017
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos
  de Plano de Assistência à Saúde.......................  484.447 448.544
Receitas com Operações de Assistência à Saúde..  484.447 448.544
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos.........  484.447 448.544
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos...  (363.127) (345.176)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados...........  (360.287) (348.560)
Variação da Provisão de Eventos /
  Sinistros Ocorridos e Não Avisados.......................  (2.840) 3.384
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.................................  121.320 103.368
Outras Receitas Operacionais de 
 Planos de Assistência à Saúde...............................  3.078 7.674
Outras Despesas Operacionais com 
 Plano de Assistência à Saúde.................................  (16.963) (12.863)
Outras Despesas de Operações de Planos 
 de Assistência à Saúde...........................................  (3.403) (2.645)
Programas de Promoção da Saúde e 
 Prevenção de Riscos e Doenças.............................  (953) (2.102)
Provisão para Perdas Sobre Créditos......................  (12.607) (8.116)
RESULTADO BRUTO..............................................  107.435 98.179
Despesas de Comercialização.................................  (12.845) (16.182)
Despesas Administrativas........................................  (68.576) (62.082)
Resultado Financeiro Líquido...................................  3.555 3.131
Receitas Financeiras................................................  5.557 5.837
Despesas Financeiras..............................................  (2.002) (2.706)
Resultado Patrimonial...............................................  15.059 3.326
Receitas Patrimoniais...............................................  15.059 3.326
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 
 E PARTICIPAÇÕES................................................ 2.1 - -
RESULTADO LÍQUIDO............................................  44.628 26.372

 2018 2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS............................. 4.608 4.039
Recebimentos de Plano Saúde (+)........................ 477.869 445.829
Resgate de Aplicações Financeiras (+).................. 294.613 208.613
Recebimentos de Juros de Aplic. Financeiras(+)... 5.558 5.855
Outros Recebimentos Operacionais (+)................. 2.017 394
Pagamentos a Fornecedores / 
   Prestadores de Serviço de Saúde (-).................. (393.939) (333.418)
Pagamentos de Comissões (-)............................... (7.263) (10.080)
Pagamentos de Pessoal (-).................................... (15.624) (13.600)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)................... (13.531) (18.054)
Pagamentos de Tributos (-).................................... (23.140) (20.522)
Pagamentos de Processos Judiciais (-)
    Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)........................... (5.772) (5.910)
Pagamentos de Aluguel (-)..................................... (1.896) (2.080)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)............. (131) (163)
Aplicações Financeiras (-)...................................... (295.105) (249.176)
Outros Pagamentos Operacionais (-)..................... (19.048) (3.649)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO........................ (4.642) (3.056)
Pagamentos de Aquisição 
 de Ativo Imobilizado - Outros (-)............................ (4.642) (3.056)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (120) (1.224)
Pagamentos de Juros - Empréstimos / 
 Financiamentos/Leasing (-)................................... - (764)
Pagamentos de Amortização de Emp./
 Financiamentos/Leasing (-)................................... (120) (460)
CAIXA LIQUÍDO..................................................... (154) (241)
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA........................... (154) (241)
CAIXA - Saldo Inicial.............................................. 223 464
CAIXA - Saldo Final............................................... 69 223

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sa, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2.018 bem como as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração: O ano de 2018 em continua melhoria de seus sistemas 
de gestão de custos aperfeiçoou os processos ganhando eficiência operacional, melhorou o nível de atendimento para os beneficiários e fornecedores, ampliando e modernizando as unidades de atendimento 
e rede de credenciados. Esses sistemas juntamente com lançamento de novos produtos fizeram com que a entidade, apesar do cenário político econômico, obtivesse superávit de R$ 44,628 milhões, um 
aumento de 70%. Agradecimentos: Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo empenho e dedicação, 
e o apoio dos Órgãos Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2018. São Paulo, 01 de março de 2019.

contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.10. Provisões 
técnicas: Entre os critérios a serem observados para constituição de pro-
visões técnicas, foi deliberada pela ANS a constituição da Provisão para 
Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), que consiste basicamente 
na modificação do momento do reconhecimento do evento de “quando 
avisados” para “quando ocorridos”, calculado de acordo com Nota Técnica 
Atuarial aprovada pela ANS. 2.2.11. Provisão de Eventos a liquidar com 
operações de assistência à saúde: São registrados com base nas fatu-
ras de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela operadora, 
em contrapartida à conta de despesa de eventos indenizáveis líquidos 
(custo de serviços prestados), quando relativa a serviços de assistência 
prestados aos seus associados. Essas contas de resultado incluem tam-
bém outros custos de pessoal e custos de atendimento da rede própria. 
2.2.12. Empréstimos e financiamentos: São registrados pelo valor do 
principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data 
do balanço. 3. Contraprestações pecuniárias a receber: O faturamento 
das mensalidades dos planos é emitido por boletos de cobrança bancária 
e registrado na contabilidade pelo regime de competência, o saldo desta 
rubrica refere-se aos valores das mensalidades a receber deduzidas das 
vencidas a mais de 60 dias. 
4. Títulos e Crédito a Receber: 31/12/2018 31/12/2017
Agencias/Concessionárias (1).............. 555 727
Créditos a Receber............................... 477 1.013
 1.032 1.740
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/conces-
sionárias na comercialização dos planos junto aos novos associados.

5. Outros Valores e Bens: Refere-se a cheques devolvidos e cheques 
pré-datados de acordos efetuados com associados de mensalidades pen-
dentes. 6. Depósitos Judiciais: Estão representados na rubrica “Valores 
e Bens” no Ativo Não Circulante e são provenientes de ações judiciais em 
andamento, cuja previsão de ganho e recebimento deve ultrapassar 365 
dias. 7. Investimentos: As principais informações das participações so-
cietárias, mantidas em 31 de dezembro de 2018 são:

 Saldo em Resultado de Participação Saldo em  Resultado em Participação
Empresa 31/12/2017 em Controladas 31/12/018 em controladas em 31/12/2017
IGESP S/A Centro Médico
Cirurg. Inst. Gast. SP.............................  102.090 14.378 116.468 2.430
Farmácia Trasmontano Ltda................. 100 - 100 -
Total Geral........................................... 102.190 14.378 116.568 2.430

O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência 
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada. 
8. Imobilizado:   2018  2017
 Custo
 Corrigido e Deprec.
Contas Reavaliado Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio 
 Não Hospitalares..................... 28.123 4.224 23.899 20.710
Maquinários e Equipamentos.... 1.275 698 577 659
Instalações................................ 2.031 699 1.332 1.304
Equip.Inform.............................. 1.436 1.244 192 204
Móveis e Utensílios................... 1.773 1.053 720 545
Veículos.................................... 496 161 335 152
Benfeitorias bens de Terceiros..  1.235 876 359 550
Total.......................................... 36.369 8.955 27.414 24.124
9. Provisões Técnicas:  2018 2017
Provisão de Premio/Contraprestação
  não Ganha -PPNG.................................................. 20.347 18.593
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS.......... 13.957 15.557
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/
   Outros prestadores Serviços Assistenciais............ 28.685 51.644
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
   (rede credenciada) -PEONA.................................. 4.328 3.424
Provisão de Eventos Ocorridos e 
Não Avisados (SUS)- PEONA.................................. 10.067 8.132
TOTAL...................................................................... 77.384 97.350
Por determinação da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS o 
calculo da Nota Técnica da PEONA foi acrescido dos valores referentes 
ao Ressarcimento ao SUS, sendo essa a razão do aumento dessa provi-
são. Os valores que compõe referido cálculo são os valores brutos rece-
bidos do SUS. 10. Processos Judiciais: O Centro Trasmontano de São 
Paulo possui processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como 
no polo passivo, no montante de R$ 11.633 milhões, conforme discrimina-
do. A posição da assessoria jurídica sobre os processos cíveis e trabalhis-
tas movidos contra a Entidade, tem probabilidade de perda remota, razão 
pela qual não há necessidade de constituição de provisão. Os processos 
de ações cíveis contra terceiros, a entidade já obteve acordos em 90% 
dos processos e nos 10% restantes, a probabilidade de ganho é certa.
Natureza.................................................................. Valor Total
Trabalhistas............................................................... 2.027
Cíveis - Passiva........................................................ 9.606
Total.......................................................................... 11.633

11. Empréstimos e Financiamentos: São empréstimos contraídos junto 
a Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores 
com vencimento até 12 meses no montante de R$ 119 e no não circulante 
R$ 123. 12. Cobertura de Seguros: Os seguros são contratados sob a 
forma de limite máximo de indenização único, valores considerados sufi-
cientes pela Administração da Entidade para cobrir eventuais riscos e per-
das sobre os ativos. Os principais seguros e suas respectivas coberturas 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2018 Cobertura 2017
Incêndio, raio, 
 explosão e vendaval....................... 5.000 5.000
Danos elétricos comuns.................. 100 100
Roubo e furtos de bens.................. 50 50
Equipamentos eletrônicos............... 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel.............. 300 300
Responsabilidade civil.................... 100 100
Queda de Vidros/
 Anúncios Luminosos...................... 11 11
Roubo /Valores em Transito............. 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos........... 25 25
Vendaval/ciclone/tornado................ 300 300
Recomposição de documentos....... 100 100
Despesas Fixas - Pl 6 meses.......... 1.000 1.000
Total................................................ 7.096 7.096
13. Ressarcimento ao Sus: A Operadora procedeu aos lançamentos 
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do dispos-
to na IN n° 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos 
recebidos no exercício de 2016 pelo percentual histórico de cobrança (% 
hc). Os valores devidos até 30/04/2017, foram parcelados em até 180 me-
ses de acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043. 14. Eventos Medicos 
Hospitalares: A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS 
MÉDICO HOSPITALAR ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Docu-
mento de Informações Periódicas - DIOPS do 4°. Trimestre de 2018 está 
em conformidade com Oficio Circular DIOPE N° 01, de 01/01/2013, refe-
rente aos planos individuais firmados, posteriormente à Lei n° 9.656/1998, 
com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido. 

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

Planos Individuais/Familiares antes da Lei: 41111101
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Própria 1.333.149,08 2.344.120,88 23.619,83 32.769.014,88 - - 36.469.904,67
Rede Contratada 2.422.491,67 1.968.887,28 969.216,98 5.647.570,56 2.256.901,00 619.725,12 13.884.792,61
Total 3.755.640,75 4.313.008,16 992.836,81 38.416.585,44 2.256.901,00 619.725,12 50.354.697,28

PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS LEI: 41111102
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Própria 6.089.352,03 12.355.837,95 191.261,08 123.880.738,15 - - 142.517.189,21
Rede Contratada 34.147.669,49 28.308.209,82 18.107.215,35 43.866.265,21 7.318.041,49 2.415.775,98 134.163.177,34
Total 40.237.021,52 40.664.047,77 18.298.476,43 167.747.003,36 7.318.041,49 2.415.775,98 276.680.366,55

PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS PÓS LEI: 41111106
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Própria 1.580.043,28 1.861.568,28 27.466,41 9.543.832,19 - - 13.012.910,16
Rede Contratada 6.792.747,78 3.606.223,21 1.060.010,72 4.845.327,94 227.467,07 104.932,99 16.636.709,71
Total 8.372.791,06 5.467.791,49 1.087.477,13 14.389.160,13 227.467,07 104.932,99 29.649.619,87

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAU-
LO - TRASMONTANO - São Paulo (SP). Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO 
PAULO - TRASMONTANO, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o período findo naquela data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO TRAS-
MONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezem-
bro de 2018, o desempenho de suas 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 supervisio-
nadas pela ANS - Agência Nacional de Saúde. Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores independentes pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, 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. Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração da Entidade é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
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. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 

é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos 
auditores independentes pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran-
ça razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-

e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos 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 pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au-
ditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da En-

a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

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 ope-
racional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações contábeis 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacio-

demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
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. Outros Assuntos: Farmá-
cia Trasmontano Ltda. A empresa Farmácia Trasmontano Ltda., 
controlada pelo Centro Trasmontano de São Paulo, teve suas de-
monstrações contábeis por nós auditadas. IGESP S/A: A entidade 
é controladora do IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de São Paulo, que teve suas demonstrações 
contábeis por nós auditadas. São Paulo, 04 de março de 2019.

MAION & OLIVEIRA, AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
CRC - 2PA0262/T-9

José Aparecido Maion - Contador CRC 1-SP117.681/O-3

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  43.694.750,01 39.191.847,54
Caixa e Equivalentes a Caixa  7.630,45 245,15
Arrendamentos a Receber  45.154,00 29.227,00
Imóveis a Venda  43.641.965,56 38.121.229,49
Tributos a Recuperar  - 1.041.145,90
Não Circulante  7.212.082,13 555.297,76
Creditos a Receber  226.217,73 251.975,38
Titulos a Receber  100.627,66 100.627,66
Depósitos e Cauções  6.704.771,40 22.229,38
Investimentos  180.020,17 180.465,34
Imobilizado  54.233,24 54.233,24
(-) Depreciações Acumuladas  (54.233,24) (54.233,24)
Intangível  445,17 445,17
Total do Ativo  50.906.832,14 39.747.145,30

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  52.166,87 863.877,53
Obrigações Tributarias  52.166,87 863.877,53
Não Circulante  87.472.514,05 70.636.579,59
Creditos de Pessoas Ligadas  49.220.467,17 64.367.829,71
Tributos Parcelados  4.963.002,77 6.268.749,88
Recebimento Antecipado  33.289.044,11 -
Passivo a Descoberto  (36.617.848,78) (31.753.311,82)
Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00
(-)Prejuizos Acumulados  (43.832.512,78) (38.967.975,82)
Total do Passivo  50.906.832,14 39.747.145,30

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018
  2018/R$ 2017/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  1.869.556,00 1.793.228,00
(-) Impostos S/Arrendamentos  68.238,81 65.471,15
Receita Operacional Liquida  1.801.317,19 1.727.756,85
Despesas Administrativas  267.662,94 307.075,58
Impostos e Taxas  3.221.043,26 956.930,55
Despesas Financeiras  3.003.264,15 2.991.199,91
Outras Receitas  8.180,31 25.947,30
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (4.682.472,85) (2.501.501,89)
Contribuição Social e I.R.  182.064,11 179.957,54
Prejuizo Líquido do Exercício  (4.864.536,96) (2.681.459,43)

Demostração das Mutações do Patrimonio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Lucros/ Prejuizos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2017  7.214.664,00 - (38.967.975,82) (31.753.311,82)
Resultado do Exercicio  - - (4.864.536,96) (4.864.536,96)
Em 31/12/2018  7.214.664,00 - (43.832.512,78) (36.617.848,78)

Notas Explicativas
1-As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com
o CPC PME, em concordância com ás Leis n 6404/76,11638/2007 
e 11941/2009. 2 -As receitas e despesas são reconhecidas no re-
sultado pelo regime de competência. 3-As depreciações e amor-
tizações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas 
pela legislação tributária. 4-O Capital Social é de R$ 7.214.664,00
totalmente integralizado e representado pôr 5.194.518.554 ações 
ordinárias sem valor nominal. 5-O imposto de Renda e Contri-
buição Social são apurados com base no lucro presumido. 6-A  
entidade suspendeu definitivamente suas atividades industriais
em Outubro de 1997.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018

COMPANHIA NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00
Relatório da Diretoria: SSenhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro 
de 2018. Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 26 de Fevereiro 2019

A Diretoria
Marcial Celso de Lima
CRC 1SP165694/O-5

Hotel Majestic S/A
CNPJ - 43.121.946/0001-19

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Convocação
São convocados os Srs. Acionistas a se reunir em A.G.O.E, que se realizarão no dia 27/04/2019, às 10:30 hs, na
sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre as se-
guintes ordens do dia: I - Ordinária a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) destinação do lucro líquido do
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II - Extraordinária a) exame e deliberações a res-
peito da proposta da Diretoria para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumu-
lados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital social. c) Cancelamento de 373.325 ações em custódia
na tesouraria. d) Alteração do valor nominal das demais ações da empresa de R$ 1,00 para R$ 1,1194. Comunica-
mos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Águas de Lindóia, 20 de março de 2019.
José Artur Bernardi - Diretor Presidente. 21,22 e 23/03/2019
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