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“Há 2 espécies de 
chatos: os chatos 
propriamente ditos 
e os amigos, que 
são os nossos 
chatos prediletos”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro
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A reforma da Previdência 
vai trazer mais justiça 
social ao reduzir os 

subsídios de pobres para 
ricos, disse ontem (25) o 
secretário especial adjunto 
de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco, ao apresentar 
cálculos que mostram como, 
no sistema atual, os traba-
lhadores de menor renda 
sustentam a aposentadoria 
dos de maior renda. Ele  
divulgou um estudo em que 
mostra o “défi cit individual” 
do trabalhador conforme o 
salário na ativa. 

Esse défi cit representa a 
diferença entre as contribui-
ções do segurado e o que o 
governo banca para garantir 

Reforma da Previdência 
reduz subsídios para 
ricos, diz secretário

os benefícios, cujo valor é defi -
nido por uma regra de cálculo. 
Os números, segundo o secre-
tário, mostram distorções tanto 
na Previdência Social como 
na Previdência dos servidores 
públicos. Pelos cálculos, um 
trabalhador do setor privado 
que ganhe um salário mínimo 
seria benefi ciado com um sub-
sídio de R$ 150 mil do governo 
para pagar as aposentadorias e 
pensões ao longo da expecta-
tiva de sobrevida, atualmente 
de 18 anos após os 65 anos. 
Para o trabalhador que ganha 
R$ 12 mil, o subsídio sobe para 
R$ 400 mil.

No regime dos servidores 
públicos, no qual o trabalhador 
se aposenta mais cedo e ganha 

mais que o teto, no caso dos 
servidores que ingressaram 
antes de 2013, as diferenças são 
maiores. O subsídio começa em 
R$ 1 milhão para quem recebe 
R$ 5 mil e chega a R$ 5 milhões 
para um servidor que ganhe R$ 
35 mil por mês. “O subsídio é 
crescente conforme cresce o 
salário da pessoa. Seja no se-
tor público, no setor privado. 
Nosso sistema funciona como 
um Robin Hood às avessas. 
Traz subsídio do pobre para 
o rico, quando deveria ser o 
contrário”, disse Bianco. “Com 
a nova Previdência, o subsídio 
diminuirá conforme o nível de 
renda. O mais pobre terá o maior 
subsídio. A Nova Previdência 
enxerga questão fiscal com 

No sistema atual, os trabalhadores de menor renda sustentam a aposentadoria

dos de maior renda.

justiça social”, argumentou.
Pelos cálculos apresentados, 

as novas alíquotas de contribui-
ção resultarão em economia de 
R$ 27,7 bilhões de 2020 a 2029 
na Previdência dos servidores 

federais. Na Previdência Social, 
no entanto, o novo sistema au-
mentará os gastos em R$ 28,4 
bilhões. As maiores fontes de 
economia, para os trabalhado-
res da iniciativa privada, virão 

da introdução da idade míni-
ma de 65 anos para homens 
e de 62 anos para mulheres
(R$ 128 bilhões) e no aumento 
do tempo de contribuição
(R$ 432,9 bilhões) (ABr).

Em uma reunião inédita rea-
lizada ontem (25), o ditador da 
Coreia do Norte, Kim Jong-un, 
pediu ao presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, esforços con-
juntos para tentar melhorar 
as relações com os Estados 
Unidos e encontrar formas de 
resolver a questão da desnucle-
arização da Península Coreana. 
No início da cúpula em Vladi-
vostok, no extremo oriente da 
Rússia, Putin afi rmou que a 
visita de Kim também servirá 
para os líderes desenvolverem 
as relações bilaterais.

Kim, por sua vez, ressaltou 
a importância de um trabalho 
em conjunto para tratar a des-
nuclearização. “A situação na 
Península Coreana é de grande 
interesse para toda a comu-
nidade internacional. Espero 
que nossas conversas sejam um 
evento importante para avaliar-
mos essa situação em conjunto, 
trocarmos pontos de vista sobre 
a situação e como resolver esse 
problema juntos”, disse o líder 
norte-coreano ao russo.

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou ontem (25) decreto 
que extingue a medida, em 
cerimônia no Palário do Pla-
nalto. A decisão foi baseada em 
recomendação do Ministério de 
Minas e Energia, que apontou 
pouca efetividade na economia 
energética, e estudos da área 
da saúde, sobre o quanto o 
horário de verão afeta o re-
lógio biológico das pessoas. 
“O horário de pico hoje é às 
15h e [o horário de verão] não 
economizava mais energia. Na 
saúde, mesmo sendo só uma 
hora, mexia com o relógio 
biológico das pessoas”, disse, 
ressaltando que não deve haver 
queda na produtividade dos 
trabalhadores nesse período.

De acordo com o secretário 
de Energia Elétrica do MME, 
Ricardo Cyrino, a economia de 
energia com o horário de verão 
diminuiu nos últimos anos e, 

Bolsonaro assina decreto que extinguiu o horário de verão: a 

economia de energia diminuiu nos últimos anos e,

hoje, estaria perto da neutralidade.

O Ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, disse ontem (25) 
que as mudanças na legislação 
de licenciamento ambiental 
devem simplifi car processos 
sem abrir mão de garantias am-
bientais. “Entendo que o projeto 
deve prestigiar a objetividade, 
a celeridade e a racionalidade, 
sem que isso signifi que a dimi-
nuição de garantias e proteções 
ambientais. Coisas burocráticas 
não são garantias de um meio 
ambiente adequado ou de um li-
cenciamento efi ciente”, afi rmou 
ao no fórum de sustentabilidade 
promovido pela companhia de 
mídia Bloomberg.

Desde o ano passado, trami-
tam no Congresso propostas 
para criação de uma lei geral para 
o licenciamento ambiental, obri-
gatório para empreendimentos e 
atividades econômicas que pos-
sam causar danos ao meio am-
biente e a terras pertencentes a 
comunidades tradicionais, como 
povos indígenas e quilombolas. 
Atualmente, um dos projetos 
sobre o assunto que mais avança 
na Câmara, está sob relatoria 
do deputado federal Kim Ka-
taguiri (DEM-SP), que trata da 
dispensa de licenciamento para 
atividades rurais e a simplifi ca-
ção dos procedimentos.

O combate ao desmatamento, 

como parte de um 

planejamento mais amplo.

A procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, afi rmou on-
tem (25) que o Ministério Público 
Federal (MPF) buscará promover 
a demarcação de terras indígenas. 
“O trabalho do MP é reunir as 
informações que permitem essa 
demarcação segundo os critérios 
da Constituição. O trabalho é 
promover essa demarcação caso 
não haja sido feita pelos órgãos 
próprios do Poder Executivo”, 
afi rmou a procuradora.

A declaração foi feita em 
solenidade para a entrega 
de um estudo produzido por 
procuradores e antropólogos 
peritos do MPF que apresenta 
documentos sobre violações 
dos direitos da etnia, durante 
o processo de construção da 
hidrelétrica de Itaipú Binacio-
nal, no Paraná. O estudo foi 
entregue para lideranças do 

povo indígena Avá-Guarani.
O relatório será encaminhado 

à Funai com o objetivo de emba-
sar processos de reparação e de 
demarcação de terras guarani. 
O estudo servirá também de 
subsídio para um inquérito civil 
e possíveis medidas judiciais, 
acrescentou Raquel Dodge. 
“No histórico de demarcação 
de terras indígenas a demarca-
ção de terras guarani é muito 
pequena”, ressaltou.

Presente no evento, o cacique 
Celso Jopoty, da aldeia Ocoy, 
no oeste do Paraná, defendeu 
uma mudança nos processos 
de demarcação de terras in-
dígenas. “Parece que quando 
demarcação de terra sai, [o país] 
está perdendo terra. Mas tá 
ganhando o Brasil terra, porque 
os indígenas vão preservar as 
matas, as águas”, disse (ABr).

Havia uma situação de insegurança jurídica sobre

a execução das obras.

O presidente do STJ, João 
Otávio de Noronha, suspen-
deu uma decisão da segunda 
instância da Justiça Federal 
que impedia a continuidade 
das obras no último trecho do 
Eixo Norte da Transposição do 
Rio São Francisco. As obras do 
trecho estão 97% concluídas, 
segundo o site do Ministério 
do Desenvolvimento Regional. 

A decisão de 2016 do de-
sembargador Souza Prudente, 
do TRF1, que interrompia as 
obras remanescentes para a 
conclusão do Eixo Norte, já 
havia sido derrubada em 2017 
pela então presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia. Em no-
vembro do ano passado, porém, 
o presidente da Corte, ministro 
Dias Toffoli, tornou sem efeito 
a suspensão da decisão, por 
entender que caberia ao STJ, 
e não ao Supremo, deliberar 
sobre o assunto. 

Desde então, uma situação 
de insegurança jurídica passou 
vigorar sobre a execução das 

obras. Ao recorrer ao STJ, a 
AGU argumentou haver risco 
de prejuízo milionário aos 
cofres públicos em caso de 
desmobilização da mão de obra, 
uma vez que já havia ocorrido 
o “início da execução do con-
trato, o qual vem atendendo 
aos marcos estabelecidos no 
cronograma” do governo.

A AGU afi rmou que “caso a 
União seja obrigada a paralisar 
a obra, o planejamento será 
afetado, prejudicando os cerca 
de 4,5 milhões de habitantes 
da região metropolitana de 
Fortaleza”. O ministro João 
Otávio de Noronha, presidente 
do STJ, considerou “a impor-
tância das obras do eixo norte 
para a mitigação de situações 
adversas experimentadas no 
Nordeste”. Acrescentou que a 
interrupção das obras, “além 
dos elevados custos sociais e 
econômicos, afronta o interesse 
público e enseja grave lesão à 
ordem, à saúde e à economia 
públicas” (ABr).

Reconhecimento facial
A Conmebol anunciou ontem 

(25) que vai utilizar o sistema de re-
conhecimento facial, na identifi ca-
ção de torcedores nos seis estádios 
onde serão disputadas as partidas 
da Copa América Brasil 2019. Esse 
será o primeiro evento no Brasil a 
trabalhar com o reconhecimento 
facial. Além da utilização do siste-
ma, um efetivo de 10 mil agentes de 
segurança privada será contratado 
pelo Comitê Organizador Local para 
o policiamento dentro dos estádios.
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Ministério da Integração Nacional
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Brasil não adotará mais o horário de 
verão a partir deste ano

gia, iluminação mais efi ciente, 
entrada de ar-condicionado – 
que deslocou o pico de consumo 
para as 15h – e também a subs-
tituição de chuveiros elétricos 
[por aquecimento solar, por 
exemplo], que coincidia com 
a iluminação pública às 18h, 
deixamos de ter a economia de 
energia que havia no passado e 
o benefício do alívio no horário 
de ponta, às 18h”, explicou.

O horário de verão foi criado 
em 1931 e aplicado no país em 
anos irregulares até 1968, quan-
do foi revogado. A partir de 1985, 
foi novamente instituído e vinha 
sendo aplicado todos os anos, 
sem interrupção. Normalmente, 
o horário de verão começava 
entre os meses de outubro e 
novembro e ia até fevereiro do 
ano subsequente, quando os 
relógios deveriam ser adianta-
dos em uma hora em parte do 
território nacional (ABr).

neste ano, estaria perto da 
neutralidade. “Na ótica do setor 
elétrico, deixamos de ter o be-
nefício”, disse. Cyrino afi rmou 
que o horário de verão foi criado 
com o objetivo de aliviar o pico 

de consumo, que era em torno 
das 18 horas, e trazer economia 
de energia na medida em que a 
iluminação solar era aproveita-
da por mais tempo. 

“Com a evolução da tecnolo-

Autorizada a continuidade 
das obras no São Francisco

MPF trabalhará para 
demarcação de terras indígenas

Raquel Dodge, recebe representante indígena.

Simplifi car licenciamento com 
garantias ambientais

Para o ministro, falta foco no 
atual modelo de licenciamento. 
“Você traz energia, gasta tempo 
e orçamento, coloca quadro de 
pessoal do licenciamento tanto 
municipal, estadual quanto a 
nível federal para fazer coisas 
que muitas vezes não são 
necessárias. Não tem mérito 
ambiental nenhum. E naquilo 
que precisaria ter um corpo téc-
nico dedicado faz-se, às vezes, 
análises superfi ciais”, afi rmou.

Sobre a Amazônia, Salles 
defendeu que o combate ao 
desmatamento seja parte de um 
planejamento mais amplo para 
a região. “As cidades de Amazô-
nia, que é uma região onde 80% 
da população vive nas cidades, 
não têm saneamento”, ressal-
tou. Segundo ele, essa situação, 
junto com a falta de outras con-
dições de vida também impacta 
o meio ambiente. “Nós temos 
na região Norte do Brasil, para 
fi car no bioma amazônico, uma 
necessidade de inclusão dessas 
pessoas no desenvolvimento, 
para que, inclusive, eles tenham 
recursos para não atingir o meio 
ambiente”, acrescentou (ABr).

Kim pede apoio a Putin para 
resolver questão nuclear

Após quase duas horas de 
reunião, o presidente russo 
chegou a classifi car o momento 
como “substancial” e explicou 
que ambos falaram, “é claro, 
sobre a situação na península 
coreana”, trocaram “opiniões 
sobre o que precisa ser feito 
para que a situação tenha pers-
pectivas de melhora”.

Além disso, Putin agradeceu 
o ditador norte-coreano por 
visitar a Rússia, país o qual Kim 
classifi cou como “amigável” 
e “grande vizinho”. “Espero 
que nossas negociações con-
tinuem da mesma forma, de 
maneira útil e construtiva”, 
acrescentou. A reunião entre 
os líderes ocorreu no campus 
da Universidade Federal do 
Distante Oriente, na Ilha Rus-
sky (ANSA).
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A empresa estatal é do 

povo. Uma empresa 

estatal não é apenas 

aquela em que o Estado 

tem cem por cento do 

capital. 

Pode haver participação 
de investidores priva-
dos, mas com controle 

estatal. Assim, o que deve 
prevalecer não são as regras 
do mercado, mas o interesse 
político do governo de plantão. 
É bom lembrar que empresas 
estatais que dominam setores 
estratégicos, como petróleo, 
por exemplo, nasceram e se 
desenvolveram nos extremos 
do espectro ideológico da es-
querda e da direita. 

A diferença é que na esquer-
da o Estado se dizia repre-
sentante dos trabalhadores, 
portanto ela  não objetivava 
lucro, mas fornecer produtos 
essenciais á sociedade a um 
preço que o proletariado pu-
desse pagar. 

Enfi m era um instrumento 
de melhoria das condições de 
vida nos países socialistas a 
caminho do comunismo. 

No outro extremo, as estatais 
também sofriam um dirigismo  
rígido do Estado direcionado 
para o nacionalismo, a gran-
deza da pátria e a construção 
de um reino ou um império 
de mil anos. A burguesia tinha 
participação na empresa e até 
poderia se favorecer com os 
lucros que gerasse.

A estatal nasceu no contexto 
da Guerra Fria. Única forma de 
peitar as chamadas sete irmãs 
que controlavam o petróleo no 
mundo. Impunham preço e 
cotas de fornecimento. Eram, 
como diziam os críticos, um 
dos braços  do imperialismo. 
O governo reservou para sí o 
controle de 80 % do capital, e 
os outros 20 % para o mercado, 
um modelo portanto diferente 
de uma estatal “puro sangue”.

Ela tem o controle dos pre-
ços dos combustíveis e usa 
essa fl utuação como política 
econômica do governo, contu-
do  entre a diferença do preço 
do litro de diesel no mercado 

mundial e a bomba de gasolina 
não é bancado pela estatal. 
Seus acionistas, ainda que mi-
noritários, querem receber os 
lucros na forma de dividendos. 
Quem banca é o tesouro nacio-
nal. Assim, é o contribuinte que 
sustenta os preços mais baixos 
dos produtos que ele mesmo 
compra. 

Quase como o cachorro cor-
rendo atrás do prório rabo. Não 
seria mais justo que a estatal 
bancasse a diferença de preço 
do seu próprio caixa e deixas-
se o tesouro nacional em paz 
para investir suas sobras em  
educação, saúde e saneamento 
básico?

Para não perder o rumo, 
pelo menos três ministros 
fazem parte do conselho 
administrativo da petroleira. 
Seis outros  membros são 
independentes. A escolha do 
presidente da estatal é feita por 
uma empresa especializada em 
descobrir bom gestor, que tem 
o seu nome aceito ou não pelo 
conselho. Como a maioria dos 
conselheiros é independente, 
nem sempre prevalece a von-
tade do governo.

Há quem afi rme que graças 
a esse tipo de gestão, a estatal 
tem margem operacional de 32 
% e produz 89 barris diários 
de petróleo por funcionário. 
À gestão também é atribuída o 
alto valor de mercado de suas 
ações em comparações com 
outras estatais na América 
Latina. Foco no negócio é outra 
qualidade da Ecopetrol a em-
presa estatal colombiana que 
destina 80 %  do faturamento 
para prospecção de petróleo. 

Outra é que há forte concor-
rência no mercado uma vez que 
petroleiras estrangeiras po-
dem ser donas de até cem por 
cento dos poços de petróleo na 
Colômbia. Essas característi-
cas fazem da Ecopetrol uma 
avis rara no mundo petrolífero  
latino americano. Ou seja tem 
concorrência privada, e seus 
lucros são destinados aos 
acionistas, especialmente ao 
Estado que cuida de aplica-los 
em iniciativas sociais. 

 
(*) - Editor chefe e âncora do Jornal 

da Record News em multiplataforma.
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News@TI
Lean Logistics/Warehouse é tema de curso do 
Grupo IMAM
@Os executivos de vários setores da gestão têm agora a chance de 

conhecer a aplicação da Filosofi a Lean fora da fábrica no curso 
‘Lean Logistics/Warehouse’ do Grupo IMAM. A fi losofi a de aversão às 
perdas, que teve sua origem dentro da indústria, hoje é amplamente 
utilizada em diversos processos chaves em inúmeros tipos de negó-
cios. O participante saberá como aplicar esta fi losofi a na logística e na 
armazenagem com quem é especialista neste assunto há 40 anos. Ele 
saberá ainda como eliminar as diversas perdas de manuseios e movi-
mentações inefi cientes, baixa ocupação de espaço, picos de demanda, 
excesso de estoque, entre outras situações tão comuns nos processos 
logísticos. O evento será ministrado nos dias 14 e 15 de maio. Para mais 
informações e inscrição, acesse www.imam.com.br ou entre em contato 
pelo telefone (11) 5575-1400 ou pelo WhatsApp(11) 97550-8384.

Uber do garçom se expande para capitais brasileiras
@O Closeer, app que tem unido a demanda de bares e restaurantes 

por profi ssionais autônomos a trabalhadores que atuam ou querem 
ingressar nesse mercado está em plena expansão. O objetivo da startup, 
lançada em dezembro do ano passado, é alcançar o maior número de 
capitais até o fi nal do ano diante da procura cada vez mais crescentes. 
Além de São Paulo, empresa acaba de fi ncar o pé em Porto Alegre, Curi-
tiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. “Viemos para transformar a forma 
como o mercado de food service contrata profi ssionais temporários e dar 
respaldo trabalhista e jurídico para estabelecimentos e profi ssionais”, 
afi rma Walter Vieira, CEO da Closeer. Além de ter um turn over elevado, 
o setor de food service sofre com oscilações quanto a movimento de 
clientes, provocadas por fatores sazonais ou até mesmo climáticos, o que 
inviabiliza a manutenção de uma força de trabalho estável.Mas, apesar 
de muitos estabelecimentos comerciais precisarem de trabalhadores 
freelancers, havia a difi culdade de encontrar pessoas que desejassem 
cobrir folgas, férias ou apenas auxiliar em um dia de pico. “A gente recebe 
muitos currículos, mas quando precisa de um profi ssional com urgência, 
muitos já estão no mercado, ou seu contato está desatualizado, o que 
difi culta o recrutamento imediato. Com o uso do app, isso mudou”, diz 
o sócio proprietário do restaurante Olea, Fábio Costa. O que a Closeer 
(www.closeer.com.br) faz é oferecer uma plataforma de profi ssionais 
para contratação imediata, além de dar, para as duas partes, segurança 
jurídica, segurança trabalhista, históricos e avaliações, tanto dos traba-
lhos realizados quanto dos estabelecimentos, o que antes não existia. O 
algoritmo do app encontra quem possui a qualifi cação demandada e, de 
acordo com sua localização, disponibilidade e avaliação, o recomenda.
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Ciência e Tecnologia

Carlos Rodrigues (*)

Hoje, qualquer empresa, de qualquer ta-
manho, enfrenta um desafi o que cresce a 

cada dia: segurança. Uma falha na segurança 
cibernética tem efeitos que não terminam com 
a divulgação e solução do problema. Essa vio-
lação causa danos, muitas vezes irreparáveis, 
na reputação da empresa; e com a LGPD mos-
trando sua cara no horizonte, as consequências 
fi nanceiras podem chegar a milhões de reais.

E a verdade é uma só: não existe uma so-
lução que impeça todas as ameaças. Existem 
soluções que alertam sobre possíveis brechas 
e ajudam as empresas a consertá-las e, dessa, 
forma, evitá-las. 

Como controlar todos os pontos de entrada 
simultaneamente e saber que basta uma única 
brecha para todo esse trabalho ter sido joga-
do fora? Esse é um dos maiores desafi os de 
qualquer equipe de segurança da informação.

Em um país como o Brasil, considerado pelo 
Instituto Ponemon, o que mais representa risco 
de violações, investir em melhores práticas de 
proteção de dados é o único caminho possível.  
Contar com uma equipe de segurança da infor-
mação e ter um plano de respostas a incidentes 
são medidas urgentes e prioritárias e é nesse 
ponto que um outro desafi o aparece: a falta de 
talentos em segurança.

Cooperação é a melhor estratégia de segurança

Manter um time que saiba lidar com adver-
sidades não é uma tarefa fácil e mesmo que a 
empresa já conte com uma equipe bem formada, 
sempre haverá a necessidade de repor algum 
funcionário que tenha saído. 

Antes de sair para o mercado atrás da peça 
ideal para montar uma equipe ou repor, é 
preciso entender quais habilidades e recursos 
são necessários que a equipe possa executar 
seu trabalho sem contratempos; se a área de 
TI tem a infraestrutura necessária para realizar 
os processos necessários para implementar e 
executar as medidas de segurança e até mesmo 
avaliar se esse trabalho pode ser feito interna-
mente ou se não é melhor terceirizar.

Resolvido esse pequeno dilema, outro pode 
surgir. Muitas empresas mantêm a segurança 
cibernética e a TI separadas, quando deveriam 
andar juntas, sob o mesmo guarda-chuva, afi nal, 
ninguém conhece melhor o ambiente de dados 
como a equipe que o criou e gerencia.

Equipes de segurança e TI devem trabalhar 
lado a lado para entender os requisitos de de-
sempenho e para que os sistemas essenciais para 
os negócios se mantenham disponíveis durante 
todo o tempo. Uma medida de segurança não 
pode, em nenhuma hipótese, comprometer a 
disponibilidade.

Como a TI tem conhecimento prático do 
comportamento e interações dos sistemas de 

dados, seu papel, dessa forma, é vital para de-
tectar ameaças precocemente.  Mas, para isso, é 
preciso que tenham as ferramentas necessárias 
e o entendimento do que deve ser monitorado. 
É nesse ponto que a cooperação entre as áreas 
se faz mais importante.

Lidar com falhas de conformidade também 
podem representar prejuízos signifi cativos. 
Em um mundo cada vez mais regulamentado – 
LGPD, GDPR, HIPAA -, as empresas encontram-
-se obrigadas a atender normas cada vez rígidas 
de proteção de dados e privacidade, assim, o 
compartilhamento de informações e recursos 
entre as áreas de segurança e TI mostra-se uma 
estratégia inteligente e facilita o gerenciamento 
e manutenção dos processos de conformidade.

Compartilhar o conhecimento é imprescindível 
para a segurança da informação. Em um ambiente 
em que não é possível afi rmar que algo seja 100% 
seguro, e com hackers cada vez mais motivados 
em encontrar novas e inovadoras formas de in-
vasão, manter uma estratégia de segurança que 
priorize uma combinação de estruturas, equipes 
e sistemas garante uma vantagem substancial 
contra possíveis brechas de segurança.

Se a busca por novos talentos é complicada, 
promover a cooperação entre TI e segurança 
da informação é a melhor estratégia.

(*) É vice-presidente da Varonis para América Latina

A nova inteligência arti-
ficial, apresentada na 
quarta-feira (24) na 

revista científica Nature, foi 
testada em cinco pessoas com 
epilepsia que têm elétrodos 
implantados no cérebro como 
parte de seu tratamento. 

O estudo, coordenado pelo 
especialista Gopala Anuman-
chipalli, abre o caminho para 
restauração da capacidade de 
se comunicar de pessoas que 
perderam a fala devido a uma 
doença neurológica, como um 
acidente vascular cerebral ou 
esclerose lateral amiotrófica 
(ELA). “Esta pesquisa é uma 
demonstração de que no futu-
ro seremos capazes de criar 
ferramentas que traduzam 
o pensamento em ‘ações’ 
como a palavra”, disse Carlo 
Miniussi, diretor do Centro 
de Mente e Cérebro (Cimec) 
da Universidade de Trento.

Para o co-autor da pesquisa, 

Estudo foi feito por cientistas da Universidade da Califórnia.

O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Uni-
cef) informou que os três 
primeiros meses de 2019 
registraram mais de 110 mil 
casos de sarampo no mundo, 
um aumento de 300% em 
relação ao mesmo período 
de 2018. Em média, entre 
2010 e 2017, anualmente 
cerca de 21,1 milhões de 
crianças em todo o planeta 
não recebem a vacina contra 
a doença. 

O sarampo é provocado por 
um vírus altamente contagio-
so e sua transmissão ocorre 
por meio de secreções expe-
lidas ao falar, respirar, tossir 
ou espirrar. O problema está 
atribuído à falta de acesso ao 
medicamento, ao ceticismo 
em relação à imunização, 
além de sistemas de saúde 
precários. No entanto, mesmo 
estando entre os países mais 
desenvolvidos, os Estados 
Unidos registraram 695 casos 
de sarampo somente no início 
do ano. 

Criança recebe vacina em posto de saúde no Iêmen, em 

fevereiro de 2019.

Ghosn sai da cadeia 
após pagar fi ança 
milionária

O executivo brasileiro Carlos 
Ghosn, ex-presidente da Nissan, 
da Mitsubishi e da Renault e acu-
sado de fraude fi scal no Japão, foi 
libertado ontem (25), após pagar 
fi ança de 500 milhões de ienes, 
o equivalente a R$ 17,7 milhões. 
Sua saída da cadeia ocorreu após 
o Tribunal Distrital de Tóquio ter 
rejeitado um pedido do Ministério 
Público para prorrogar o período 
de prisão preventiva. 

Ghosn fi cará em um apartamento 
vigiado por câmeras e poderá ter 
contato com sua esposa, Carole. O 
brasileiro já havia passado 108 dias 
na cadeia, acusado de subnotifi car 
rendimentos e de se apropriar de 
recursos da Nissan, e sido liber-
tado em 6 de março, mediante 
pagamento de fi ança de 1 bilhão 
de ienes (R$ 33 milhões).

Ghosn, no entanto, acabou 
voltando à cadeia por causa de 
uma nova denúncia, desta vez por 
supostamente ter desviado US$ 
5 milhões de uma subsidiária da 
montadora japonesa por meio de 
uma distribuidora de veículos em 
Omã. O brasileiro de 65 anos alega 
inocência e diz ser vítima de um 
“complô”. Em função do escândalo, 
Ghosn foi demitido da presidência 
da Nissan e da Mitsubishi e re-
nunciou ao comando da Renault 
- as três montadoras formam uma 
aliança automotiva (ANSA).
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Inteligência artifi cial traduz 
pensamentos em palavras

Um grupo de neurocientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, criou um implante 
cerebral que pode ler a mente das pessoas e transformar seus pensamentos em palavras por meio de 
um sintetizador de voz

língua e laringe. Para apren-
der a interpretar os sinais 
cerebrais, os pesquisadores 
pediram aos voluntários que 
dissessem centenas de frases 
em voz alta. Logo depois, os 
sinais cerebrais que controlam 
os movimentos dos órgãos 
envolvidos foram analisados 
e o decodifi cador baseado em 
inteligência artifi cial os conver-
teu em sons e palavras graças 
a um sintetizador. Nos testes, 
o sistema conseguiu articular 
101 sentenças. 

“Nós pensamos que, se os 
centros de linguagem codifi -
cam mais os movimentos do 
que os sons, devemos fazer o 
mesmo”, afi rmou Anumanchi-
palli. “Os níveis de precisão que 
alcançamos seriam uma grande 
melhoria para a comunicação 
em tempo real em comparação 
com as tecnologias atualmente 
disponíveis”, fi nalizou Chartier 
(ANSA).

Josh Chartier, a esperança é 
de que “as pessoas com de-
ficiências da fala aprendam 
a falar novamente”, já que 
muitos pacientes que “não 
podem mover seus braços ou 
pernas aprenderam a contro-
lar os braços robóticos com 

seus cérebros”.  A tecnologia 
de leitura da mente funciona 
em estágios. Um elétrodo é 
implantado no cérebro para 
captar os sinais elétricos 
relacionados aos órgãos 
que envolvem a linguagem, 
como os lábios, mandíbula, 

Casos de sarampo têm 
aumento de 300% no mundo

O número é o maior desde 
2000, revelou o Centro de 
Controle e Prevenção de Enfer-
midades (CDC). O surto atinge 
22 estados, principalmente 
em Nova York e Washington. 
De acordo com a Unicef, o 
território norte-americano é a 
nação de alta renda com o maior 
número de crianças que não 
receberam a primeira dose da 
vacina entre 2010 e 2017, um 
total de mais de 2,5 milhões. 

Na segunda colocação da 
lista está a França (608 mil), 
seguida do Reino Unido (527 
mil) e da Argentina (438 mil). 
Já a Itália aparece em quinto 
lugar, com 435 mil crianças 
que não foram vacinadas. 
Em 2017, pelo menos 110 mil 
pessoas morreram, sendo a 
maioria crianças, devido ao 
surto da doença. O número 
teve um crescimento de 22% 
em relação a 2016 (ANSA).

De acordo com o Instituto Ponemon, o custo médio de violação de dados no Brasil é de R$ 1,24 milhão por empresa. E o 
custo fi nanceiro não é o único prejuízo
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D - Resíduos Sólidos 
No dia 7 de maio, das 08:30 às 12:30, será realizado o Workshop Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O evento acontece no hotel Transamerica 
Berrini e terá como foco a logística reversa, abordando temas como 
obrigações dos fabricantes e acordos setoriais de embalagens. Realizado 
pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado, terá a participação de 
Francisco de Godoy Bueno, vice-presidente da Sociedade Rural Brasilei-
ra, que comentará aspectos jurídicos acerca do tema: responsabilidade 
compartilhada; tipos de resíduos e obrigação de gerenciamento; ações 
civis públicas; participação dos Estados e municípios, entre outros 
diversos. Mais informações: (11) 3538-2276 ou (abpo@abpo.org.br). 

E - Arte no Papel
Com o intuito de trazer à tona a importância da arte no papel, a Associação 
Paulista de Medicina promove a exposição intitulada “Papéis da APM”, até 
o dia 31 de maio, em sua sede na Av. Brig. Luís Antônio, 278, das 10h às 
19h, com entrada gratuita. O público tem acesso gratuito ao trabalho de 
diversos artistas prestigiados no cenário artístico nacional e internacional. 
Trabalhos de nomes como Rubem Valentim, Niobe Xandó, Maria Bonomi e 
León Ferrari estarão sendo expostos. As obras exploram as mais variadas 
técnicas sobre o papel como a xilogravura, serigrafi a, aquarela e nanquim. 
Mais informações: (11) 3188.4304 (pinacoteca@apm.org.br).

F - Aviões de Papel
A Universidade São Judas será palco de uma das fases classifi catórias para 
a quinta edição do RedBull Paper Wings, campeonato mundial de pilotos de 
aviões de papel. A qualifi catória acontece amanhã (27), sábado, a partir das 
14h, na unidade Mooca. São duas categorias: maior distância e maior tempo 
de voo. Este ano, são 64 países participantes e mais de 380 universidades. 
A escolha da São Judas para uma das fases vai ao encontro da política da 
instituição de manter as portas abertas à comunidade. As inscrições podem 
ser feitas pelo site (https://paperwings.redbull.com/br-pt/).   

G - Setor de Nãotecidos 
Entre os dias 7 e 9 de maio, no Sheraton WTC Hotel, acontece a 3ª edição 
da conferência OUTLOOK™ Plus Latin America, principal encontro 

A - Talentos Acadêmicos
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart) 
identifi ca jovens talentos de baixa renda com alto potencial acadêmico, 
entre 12 e 15 anos de idade, e concede bolsas em escolas particulares 
de excelência e acesso a programas de desenvolvimento e orientação 
profi ssional - do ensino fundamental à universidade. Conta ainda com 
a plataforma online de estudos disponível aos candidatos que foram 
selecionados no processo seletivo. Os bolsistas podem sonhar mais alto e 
atingir o sucesso profi ssional. Em 2019, o Instituto completa 20 anos de 
trajetória e já teve 120 mil inscrições para o processo seletivo - dentre 
eles, 2. 866 estudantes tornaram-se bolsistas neste período. Saiba mais 
em (www.ismart.org.br). 

B - Seminário Jurídico
A primeira edição do Seminário Jurídico do Secovi-SP 2019 trata da Lei 
dos Distratos, e acontece entre os dias 13 e 20 de maio, das 19 às 21h, em 
sua sede (Rua Dr. Bacelar, 1.043, Vila Mariana). Advogados, profi ssionais 
do mercado imobiliário e demais interessados no tema de distratos, terão 
a oportunidade única de entender os aspectos contratuais e práticos da 
Lei nº 13.786/2018, explicados por especialistas no assunto. Entre os 
temas, “Questões contratuais da nova Lei do Distrato – Incorporação e 
Loteamento”; e “Aplicabilidade e perspectivas no Poder Judiciário frente 
à lei dos distratos”. Inscrições e mais informações: tel. (11) 5591-1306 
(www.secovi.com.br).

C - Contribuição da Zootecnia 
O 2º Encontro de Zootecnistas do Estado, realizado pelo CRMV-SP, 
que acontece no dia 14 de maio na FZEA-USP, em Pirassununga, trará 
palestras sobre assuntos que envolvem diretamente a mesa das famílias 
brasileiras, a diversifi cação dos produtos de origem animal para atender 
a crescente demanda por alimentos da população humana global. A pro-
posta do encontro é contextualizar a Zootecnia nas práticas que resultam 
em alimentos mais tecnológicos e contribuem para o desenvolvimento 
de melhores soluções para a saúde alimentar dos cidadãos. Inscrição 
e mais informações: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetG
MpjQAbWCOvF52T7UM5JrNNnOjtFlkGCtBlgY6fbqAr6IA/viewform).

do setor de Nãotecidos e Tecidos Técnicos da América Latina, que vai 
reunir os mais recentes produtos e tecnologias para o segmento de 
higiene, cuidados pessoais, médico e fi ltração. O evento contará com 
300 profi ssionais e especialistas com o intuito de analisar as perspec-
tivas econômicas, estatísticas de mercado e os mais recentes produtos 
e tendências para o setor. A cerimônia de abertura versará sobre “A 
Perspectiva da Economia Brasileira”; e “Tendências e Oportunidades 
no Mercado da Higiene Descartável”. Mais informações: (abint@abint.
org.br) ou tel. (11) 3032.3015. 

H - Fake e Eleições 
Entre os dias 16 e 17 de maio, acontece o Seminário Internacional 
Fake News e Eleições. É uma realização do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), com o apoio da União Europeia, e tem o objetivo de debater as 
implicações da disseminação de notícias falsas e seus efeitos no pro-
cesso eleitoral e na sociedade. A ideia é discutir formas de impedir ou 
minimizar a divulgação de fake news nas Eleições Municipais de 2020, 
levando em conta a experiência adquirida durante o último pleito, em 
2018. A programação e as inscrições já podem ser acessadas em (http://
www.tse.jus.br/hotsites/seminario-internacional-fake-news-eleicoes/). 

I - Negócios Inovadores
Terminam no próximo dia 30, as inscrições para as empresas brasi-
leiras participarem do Brazil Accelerate 2030, iniciativa do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Impact Hub. 
O objetivo é identifi car negócios inovadores que atendam pelo menos 
um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 
Cerca de 30 negócios em operação serão selecionados para participar 
da fase nacional do projeto e, após seis meses de programa, as três com 
melhor desempenho serão indicadas para a etapa global. Dez empresas 
estarão na fase fi nal. As inscrições podem ser feitas pelo site (http://
brazil.accelerate2030.net/).

J - Desenvolvimento Sustentável
A competição Green Talents, realizada pelo Ministério Federal da Edu-
cação e Pesquisa da Alemanha, busca jovens talentos da pesquisa em 
todo o mundo e está com inscrições abertas. O programa homenageia 
25 jovens pesquisadores todos os anos e incentiva o intercâmbio global 
de ideias inovadoras na área de sustentabilidade. O tema da competição: 
“Smart Green Planet – Solutions for a Sustainable Future”, aborda como 
a digitalização pode promover mais sustentabilidade na ciência e nas 
sociedades. Podem participar estudantes de mestrado, doutorado e pós-
-doutorado, além de jovens profi ssionais com até três anos de experiência 
profi ssional e com forte foco em desenvolvimento sustentável. Inscrições 
e mais informações: (https://ptoutline.eu/app/greentalents2019).

D - Resíduos Sólidos 
No dia 7 de maio, das 08:30 às 12:30, será realizado o Workshop Política 

A - Talentos Acadêmicos
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart) 

Saúde é - ao menos 

deveria ser - uma 

política de Estado e não 

um programa de partido 

ou, pior, uma vitrine 

para exclusivamente 

ganhar voto em eleição

Entra governo, sai go-
verno, as promessas se 
repetem, mas não se 

cumprem. Os mais atingidos 
pela negligência e falta de in-
teresse da classe política com 
o assunto são os brasileiros, em 
especial os mais vulneráveis 
socialmente, que seguem, de 
mãos atadas, esperando por 
um milagre. Dia após dia, 
surgem novas notícias em 
termos da falta de assistência 
à população. As mais recentes 
dizem respeito ao Mais Médi-
cos, lançado em 2013 como a 
tábua de salvação para a saúde 
do País.

A despeito de suas fragili-
dades, a iniciativa, mal e mal, 
possibilitou atendimento em 
saúde em locais mais remotos. 
Ocorre que, faz tempo, a ini-
ciativa entrou em colapso. E o 
novo governo, a exemplo dos 
anteriores, falhou. Garantiu 
que iria suprir as vagas dos 
médicos cubanos com profi s-
sionais brasileiros, só que a 
promessa foi mais uma a não 
vingar.

A falta de condições ade-
quadas para o bom exercício 
da profi ssão, juntamente com 
a instabilidade e outra série 
de desacertos, acabou  por 
afastar nossos profi ssionais de 
Medicina. Prova disso são as 
mais de mil desistências que 
aconteceram entre os inscritos 
neste mês de abril. A conclusão 
disso? É simples: a falência do 
programa não está baseada na 
resistência dos médicos em se 
afastar dos grandes centros e 
capitais. 

Os números comprovam que 
temos profi ssionais dispostos 
a ir aos pontos mais distantes 
com o intuito de oferecer 
assistência de qualidade à 
população, porém não existe 
estrutura para recebê-los, 

deixando a prática da boa 
Medicina totalmente compro-
metida. Nossos médicos estão 
sendo boicotados pela falta de 
compromisso com a saúde, por 
parte das autoridades, e de 
políticas consistentes.

Hoje, os problemas se acu-
mulam. No sistema público, 
por exemplo, não temos equi-
pamentos em quantidade 
sufi ciente e nem de boa qua-
lidade. Os recursos humanos 
são desvalorizados e, além de 
tudo, a insegurança crescente 
afasta os profi ssionais que se 
encontram na linha de frente 
do atendimento. Atualmente, 
o Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) realiza campanha 
que aborda a violência contra 
os médicos, visando estimu-
lar o registro do boletim de 
ocorrência para que não haja 
impunidade.

Quando entramos no campo 
suplementar, vemos a velha 
queda de braço dos planos de 
saúde contra os prestadores de 
serviços e pacientes. Cobertu-
ras são negadas, médicos são 
pressionados a reduzir exames 
custosos, procedimentos de 
maior complexidade e, ainda, 
a evitar internações. Lucro é a 
prioridade e é mínimo o espaço 
que sobra à saúde. Algo de uma 
desumanidade sem fi m.

Em termos de formação, 
novas faculdades de qualida-
de duvidosa se multiplicam, 
enquanto estudantes, que 
investem uma fortuna para 
realizar o sonho de se tornarem 
médicos sofrem com a máfi a do 
ensino. Trata-se de uma pro-
blemática sem fi m. O péssimo 
nível do aprendizado oferecido 
por tais instituições coloca no 
mercado profi ssionais que mal 
sabem diagnosticar uma gripe 
ou diarreia.

Por tantas mazelas é que afi r-
mo: precisamos, com urgência, 
rever todas as instâncias da 
Medicina em nosso País. Saú-
de é coisa séria e a população 
merece respeito. Está mais do 
que na hora.

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica. 

Antonio Carlos Lopes (*)

Esse é o chamado open 
banking, em que os 
dados bancários per-

tencem aos clientes e não às 
instituições financeiras. O 
Banco Central (BC) deu início 
ao processo de implementação 
do open banking, “com o obje-
tivo de aumentar a efi ciência 
e a competição no Sistema 
Financeiro Nacional e abrir 
espaço para a atuação de novas 
empresas do setor”. 

“Por meio do open banking, 
clientes bancários poderão, 
por exemplo, visualizar em 
um único aplicativo o extrato 
consolidado de todas as suas 
contas bancárias e investimen-
tos. Também será possível, por 
este mesmo aplicativo, fazer 
uma transferência de recursos 
ou um pagamento, sem a neces-
sidade de acessar diretamente 
o site ou aplicativo do banco”, 
diz o BC, em nota.

O Banco Central objetiva aumentar a competição no Sistema 

Financeiro Nacional.

Prévia da 
infl ação
ofi cial fi ca em
0,72% em abril

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial, fi cou em 
0,72% em abril deste ano. A 
taxa é superior às registradas 
em março deste ano (0,54%) 
e em abril do ano passado 
(0,21%). É também a maior 
taxa para o mês desde 2015 
(1,07%). Segundo dados 
divulgados ontem (25) pelo 
IBGE, o IPCA-15 acumula 
taxas de infl ação de 1,91% no 
ano e de 4,71% em 12 meses.

Os principais responsáveis 
pela infl ação da prévia de abril 
foram os transportes, que tive-
ram alta de preços de 1,31%, 
puxada pelos combustíveis 
(com alta de 3%), em especial, 
a gasolina (3,22%). Os alimen-
tos e bebidas também tiveram 
um impacto importante no 
IPCA-15, com uma infl ação 
de 0,92% na prévia do mês. 
Outro grupo que infl uenciou 
a prévia da infl ação foi saúde 
e cuidados pessoais (1,13%).

Apenas o grupo de despesas 
comunicação teve defl ação, 
ou seja, queda de preços 
(-0,05%). As demais classes de 
despesas tiveram as seguintes 
taxas de infl ação: educação 
(0,06%), despesas pessoais 
(0,12%), habitação (0,36%), 
artigos de residência (0,41%) 
e vestuário (0,57%) (ABr).

O Índice de Confi ança do 
Consumidor (ICC), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), caiu 1,5 ponto 
de março para abril. Com o 
resultado, o indicador recuou 
para 89,5 pontos, em uma 
escala de zero a 200, o menor 
patamar desde outubro do 
ano passado (85,4 pontos). 
É a terceira queda mensal 
consecutiva do indicador, que 
acumula perda de 7,1 pontos 
no período.

A queda de abril foi pro-
vocada pelas estimativas em 
relação aos próximos meses, 
medidas pelo Índice de Ex-
pectativas, que recuou 2,7 
pontos, para 98,7 pontos, a 
terceira queda consecutiva. 
O otimismo com relação à 
evolução da economia caiu 2,9 
pontos. Já a confi ança no pre-
sente, medida pelo Índice de 
Situação Atual (ISA), subiu 
0,5 ponto, para 77,1 pontos. 
O grau de satisfação com as 

O Índice de Confi ança do Consumidor caiu 1,5 ponto

de março para abril.
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Bancos compartilharão dados 
de clientes com plataformas

As instituições fi nanceiras vão compartilhar dados, produtos e serviços por meio de abertura e integração 
de plataformas e infraestruturas de tecnologia

tes; e serviços de pagamento. 
Para a implementação do 
open banking estão previstas 
a publicação de atos norma-
tivos e também iniciativas de 
autorregulação do setor. No 
segundo semestre, deverão ser 
submetidas à consulta pública 
minutas de atos normativos 
sobre o tema e seu cronograma 
de implementação. 

Quanto à autorregulação, a 
expectativa é de que fi que a 
cargo das próprias instituições 
participantes a padronização 
tecnológica e de procedimen-
tos operacionais, os padrões e 
certifi cados de segurança e a 
implementação de interfaces. 
De acordo com o comunicado 
do BC, o compartilhamento de 
dados cadastrais e transacio-
nais dos clientes, bem como de 
serviços de pagamento, depen-
de de prévio consentimento do 
cliente (ABr).

Os requisitos estabelecidos 
pelo BC indicam que deverão 
ser compartilhadas, inicialmen-
te, as seguintes informações: 

produtos e serviços oferecidos 
pelas instituições participantes; 
dados cadastrais dos clientes; 
dados transacionais dos clien-

Confi ança do Consumidor 
recuou de março para abril

fi nanças familiares subiu 2,3 
pontos.

De acordo com a pesqui-
sadora da FGV, Viviane Seda 
Bittencourt, a queda da con-

fi ança dos consumidores está 
relacionada “à decepção com 
a lenta recuperação econômi-
ca e a manutenção de níveis 
elevados de incerteza” (ABr).

As contas externas brasileiras apresentaram 
resultado negativo em março. O déficit em tran-
sações correntes, que são compras e vendas de 
mercadorias e serviços e transferências de renda 
do país com outras nações, chegou a US$ 494 
milhões, segundo dados divulgados ontem  (25) 
pelo Banco Central (BC), em Brasília. O resultado 
do mês passado ficou abaixo do déficit registrado 
em março de 2018: US$ 666 milhões. Nos três 

meses do ano, o resultado negativo chegou a US$ 
8,176 bilhões, contra US$ 9,001 bilhões em igual 
período de 2017.

“Apesar da retração no superávit comercial, de 
US$ 6 bilhões para US$ 4,5 bilhões, houve recuo nos 
défi cits das contas de serviços, de US$ 2,8 bilhões 
para US$ 2,1 bilhões, e de renda primária (lucros e 
dividendos, pagamentos de juros e salários), de U$ 4 
bilhões para US$ 3,3 bilhões”, diz o BC, no relatório. 

O déficit em transações correntes nos 12 meses 
encerrados em março de 2019 somou US$13,7 
bilhões (0,73% do PIB), resultado próximo ao 
registrado no mês anterior (US$13,9 bilhões, 
0,74% do PIB). Os investimentos diretos no país 
(IDP), recursos que vão para o setor produtivo 
da economia, acumularam ingressos líquidos de 
US$ 6,8 bilhões no mês, ante US$ 7,8 bilhões em 
março de 2018 (ABr).

Contas externas têm défi cit de US$ 494 milhões em março
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Lugar de criança
é na escola?

Na próxima semana, 

o STF decide pela 

procedência ou não 

dos embargos de 

declaração frente ao 

julgamento que trata a 

respeito da legalidade 

e constitucionalidade 

do ensino domiciliar 

(homeschooling) no 

Brasil

Enquanto isso, o assunto 
é uma das prioridades 
dos 100 primeiros dias 

de governo do Presidente Jair 
Bolsonaro, que assinou, no dia 
11 de abril, o projeto que visa 
regulamentar a modalidade. 
Para entrar em vigor, precisa, 
ainda, passar pela Câmara 
e pelo Senado. Até que isso 
aconteça, o homeschooling 
não tem previsão legal no 
país e, caso receba mais uma 
negativa do STF, pode se tornar 
inconstitucional.

No Brasil, segundo a Aned 
(Associação Nacional de Edu-
cação Domiciliar), há cerca de 
15 mil estudantes em educação 
domiciliar. Os argumentos de 
defesa dessa modalidade de 
ensino são de que os fi lhos 
estariam mais seguros em 
casa, do ponto de vista físico 
e psicológico, sobretudo no 
que se refere ao bullying, e 
questionam a qualidade do en-
sino escolar muito respaldado 
em convicções ideológicas e 
religiosas. 

Mas, até quando essas crian-
ças e jovens terão que fi car 
trancafi ados em suas casas? 
Serão “protegidos” do convívio 
social até a vida adulta? Como 
assegurar o pleno desenvolvi-
mento da pessoa, o exercício 
da cidadania e a qualifi cação 
para o trabalho – sendo um 
dever solidário entre o Estado 
e a família, presente no artigo 
205 da constituição – sem 
preservar o espaço coletivo 
da escola? 

Ainda não foi inventado nada 
melhor que o ambiente escolar. 
Podemos e devemos exigir que 
a escola seja mais empática 
com o mundo infanto-juvenil. 
Que atualize as suas narrativas, 
integre linguagens e assegure 
melhores condições para a 
aprendizagem e o desenvolvi-
mento humano. 

Porém, por mais que os 
responsáveis ofereçam outras 
oportunidades de convivência 
para as crianças e jovens em 
homeschooling, a longo prazo 
é pouco provável que consigam 
suprir os benefícios da convi-
vência em grupo e da pluralida-
de de experiências cognitivas, 
sociais, culturais e afetivas que 
a escola proporciona. A diver-
sidade precisa ser entendida 
como uma riqueza e contribui 
sobremaneira para o processo 
civilizatório. 

A formação integral dos es-
tudantes em grande parte de-
pende da socialização com os 
seus pares e com a pluralidade 
de professores - profi ssionais 
especializados. Somado a isso, 
a escola é a que mais demanda 
denúncias de abusos ocorridos 
por pais, mães e responsáveis 
contra a criança e adolescente 
nos conselhos tutelares. 

Com a modalidade do ensino 
domiciliar aprovada, esses 
crimes podem acabar fi cando 
velados no espaço da famí-
lia, visto que o Ministério da 
Educação e suas Secretarias 
já possuem dificuldade de 
fi scalizar adequadamente o 
funcionamento das escolas, 
imagine tendo que assumir a 
fi scalização em domicílios, bem 
como a aprovação e avaliação 
de planos pedagógicos indivi-
dualizados.

Quando nós pensamos que, 
das dez competências gerais 
da BNCC, temos apenas uma 
diretamente relacionada ao 
conhecimento, fi ca mais sim-
ples defender a preservação 
do espaço coletivo escolar, 
como condição para qualifi car 
outras competências como a 
comunicação e a argumenta-
ção, por exemplo, além de ser 
fundamental para aprender a 
empatia e a cooperação, que 
defi nem a qualidade de ser 
gente nesse mundo. 

É no contraponto, convi-
vendo com quem pensa di-
ferente, com quem professa 
fé diferente, que enriqueço o 
meu argumento e desenho os 
limites na relação com o outro 
e a natureza, trabalhando as 
frustrações e aprendendo a 
ser humano, um ser social por 
natureza.

 
(*) - É diretora pedagógica

da Editora Positivo.

Acedriana Vicente Vogel (*)

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu na 
quarta-feira (24) que a Justiça 
Federal no Ceará deve julgar 
a questão sobre a validade da 
resolução da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) 
que permitiu a cobrança 
pelo despacho de bagagem 
pelas companhias aéreas no 
Brasil. Com isso, fi ca mantida 
a decisão daquela instância 
que permitiu a cobrança pelo 
despacho dos volumes. 

Por maioria de votos, a Pri-
meira Seção do STJ também 
decidiu que a Justiça do Ceará 
é a responsável pelo julgamen-
to do caso. Desde a entrada em 
vigor da Resolução nº 400/2016 
da Anac, houve várias decisões 
judiciais confl itantes sobre o 
tema. O caso foi decidido com 
base em um recurso da Anac e 
do Ministério Público Federal 
(MPF), que queria a suspensão 
das regras.

A autorização para que as 
empresas passem a cobrar 
pelos itens despachados foi 

O passageiro tem direito a transportar como bagagem de mão 

um volume de até 10 quilos.

O ex-vice-presidente dos 
Estados Unidos Joe Biden 
anunciou ontem (25) sua pré-
-candidatura à presidência do 
país nas eleições de 2020.

O anúncio foi realizado por 
meio de um vídeo divulgado no 
Twitter, no qual Biden ressalta 
trechos da declaração de inde-
pendência norte-americana e 
fala sobre os protestos de Char-
lottesville de 2017, descritos 
como “um momento decisivo 
para a nação”.

“Hoje estou anunciando mi-
nha candidatura para presiden-
te dos Estados Unidos. Somos 
os Estados Unidos da América 
- e juntos não há nada que não 
possamos fazer. Junte-se a nos-
sa campanha”, diz a publicação. 
Durante seu discurso, ele ainda 
esclarece que anunciou sua 
candidatura porque acredita 
que os “valores” do país estão 
em risco. E, por isso, “é hora” 
de os Estados Unidos “terem 
uma liderança respeitada no 
mundo e uma liderança digna”. 

O democrata também fez um 
alerta para o antissemitismo e 
racismo espalhado nos atos de 

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O Senado aprovou o projeto decorrente 
da MP que regulamentou pontos pendentes 
relativos aos empréstimos do FGTS às Santas 
Casas e hospitais filantrópicos, que segue 
para a sanção presidencial.

O texto foi analisado logo após a votação na 
Câmara. A intenção era evitar que a medida 
perdesse o prazo de vigência, que se encerra 
no dia 6 de maio, já que o feriado do Dia do 
Trabalhador pode atrapalhar as votações na 
próxima semana.

O texto é um desdobramento da MP que 
criou  linha crédito para entidades hospita-
lares filantrópicas e sem fins lucrativos que 
participem de forma complementar do SUS. 
Antes, o FGTS só podia ser aplicado em ha-

bitação, saneamento básico e infraestrutura 
urbana. “O Brasil tem ao todo 2,1 mil Santas 
Casas e, destas, somente 10% tem situação 
financeira equilibrada”, afirmou a relatora, 
senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), ao ex-
plicar a urgência de sua aprovação. 

Outra pendência resolvida pela MP foi a 
permissão para que que as taxas de juros dos 
empréstimos tragam embutido um percentual 
para suportar o risco dessas operações. O risco 
será definido pelo Conselho Curador do FGTS, 
órgão que define as diretrizes de aplicação 
do fundo, desde que limitado a 3%. O risco 
dos empréstimos aos hospitais filantrópicos 
ficará a cargo da Caixa, do Banco do Brasil 
e do BNDES (Ag.Senado). 

Senador contesta 
troca de favores na 
votação da Previdência

O senador Major Olimpio (PSL-
-SP) contestou reportagem segun-
do a qual o governo de Jair Bolso-
naro teria negociado a distribuição 
de recursos com parlamentares 
para a aprovação da reforma da 
Previdência. O senador classifi cou 
de falsa a matéria publicada pelo 
jornal Folha de S.Paulo, segundo a 
qual o ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, teria oferecido 
R$ 40 milhões em emendas parla-
mentares para deputados federais 
que votassem a favor da aprovação 
da proposta na CCJ da Câmara.

“Jamais alguém vai ouvir um tipo de 
afi rmação criminosa dessa natureza 
do presidente Jair Bolsonaro. Eu 
duvido também que o chefe da Casa 
Civil fosse, em nome do presidente, 
fazer uma oferta criminosa dessa na-
tureza, porque isso desmontaria tudo 
que foi posicionado e apresentado 
para a população brasileira. Afi rmo à 
população que a esmagadora maioria 
dos senadores, publicamente ou em 
conversas privadas, não está se posi-
cionando por fazer qualquer voto ou 
manifestação em função de qualquer 
espécie de favor, seja de emendas, 
seja de cargos”, declarou.

O senador lembrou ainda que as 
emendas parlamentares individuais 
atualmente já são impositivas, são vo-
tadas e estabelecidas no Orçamento 
da União (Ag.Senado).
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Pessoas com qualquer defi ciên-
cia poderão conquistar o direito 
a isenção do IOF na compra de 
veículos, assim como já existe 
isenção no IPI. Esse foi o enten-
dimento da Comissão de Direitos 
Humanos do Senado na votação 
do substitutivo do senador Ro-
mário (Pode-RJ) ao projeto da 
senadora Mara Gabrilli (PSDB-
-SP). A proposta terá votação 
fi nal na Comissão de Assuntos 
Econômicos. Se aprovada, segui-
rá para votação na Câmara.

Atualmente, o benefício só 
é concedido para pessoas 
com deficiência física, mas 
será possível ampliá-lo para as 
demais defi ciências. “Uma vez 
que já há previsão de renúncia 
fi scal do IOF para a isenção de 
fi nanciamentos de veículos para 
pessoas com defi ciência física, 
trata-se de mera extensão aos 
demais, como medida de isono-
mia fi scal”, disse Mara quando 
apresentou o projeto no Senado.

A pretensão de Mara foi 

equiparar a legislação do IOF 
à do IPI,  cuja isenção é garan-
tida a pessoas com defi ciência 
física, visual, mental severa 
ou profunda, ou autistas para 
aquisição de veículos nacionais; 
com, no mínimo, quatro portas; 
movidos a álcool ou com motor 
fl ex de até duas mil cilindradas. 
“A defi ciência não é tanto da 
pessoa quanto da sociedade e, 
nesse sentido, não é propria-
mente visual, auditiva, física, 
mental ou comunicacional, mas 
sim de inclusão, de respeito ao 
pluralismo e à diversidade”, 
sustentou o relator no parecer.

Originalmente, o projeto cria 
uma regra autônoma para regular 
a isenção do IOF na aquisição de 
veículo por pessoa com qualquer 
defi ciência. No entanto, Romário 
optou por fazer esse ajuste direto 
na Lei 8.383, de 1991, por meio 
de substitutivo. O relator justifi -
cou esse movimento em prol da 
clareza e harmonia entre essas 
normas (Ag.Senado).

Proposta da senadora Mara Gabrilli obteve relatório favorável do 

senador Romário.

Segundo ele, o país vi-
zinho está “pagando a 
conta” por não ter feito 

o ajuste fi scal necessário 
para melhorar a economia. 
Maia também ressaltou que 
a reforma vai trazer credi-
bilidade ao País e garantir o 
futuro das novas gerações.

“O que a Argentina vem 
passando nos últimos dias 
é uma sinalização clara de 
que um país que não faz 
o seu ajuste fi scal paga a 
conta. Infelizmente, a Ar-
gentina está pagando uma 
conta alta do aumento do 
desemprego, de aumento 

Para Rodrigo Maia, Argentina paga a conta por não ter feito 

ajuste fi scal.

Pedro França/Ag.Senado
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Sem reforma da Previdência, 
Brasil ‘fi cará’ como a Argentina

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afi rmou ontem (25) que, sem a reforma da Previdência, o Brasil 
pode passar por uma crise econômica semelhante à enfrentada atualmente pela Argentina, que passa  
por uma forte desvalorização da sua moeda, infl ação alta e baixo crescimento econômico

da infl ação que corrói, em 
primeiro lugar, o salário 
dos que ganham menos”, 
afi rmou Rodrigo Maia.

Mais cedo, em café da 
manhã com jornalistas, o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, também usou 
o país vizinho como exemplo. 
Ele disse que, com base em 
avaliação do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
se a reforma representar 
uma economia menor que 
R$ 800 bilhões em dez anos, a 
situação fi scal do Brasil será 
semelhante à da Argentina 
(Ag.Câmara).

STJ mantém decisão que autoriza 
aéreas a cobrar bagagem despachada

aprovada pela Anac em de-
zembro de 2016 e entrou em 
vigor em junho de 2017. Desde 
então, o passageiro tem direito 
a transportar como bagagem 
de mão um volume de até 10 
quilos em viagens nacionais e 
internacionais, com limite de 
até 55 centímetros (cm) de al-
tura por 40 cm de comprimento.

A mesma norma extinguiu 

a franquia de bagagem, pela 
qual o passageiro tinha o 
direito de despachar gratui-
tamente um volume de até 23 
quilos. Segundo a agência, a 
medida é uma prática comum 
em outros países, e uma das 
ideias era oferecer preços 
menores para passageiros 
que não precisam despachar 
bagagem (ABr).

Ex-vice de Obama anuncia
pré-candidatura à Casa Branca

supremacistas brancos e neo-
nazistas no estado de Virgínia 
e afi rmou que, naquele momen-
to, as palavras do presidente 
Donald Trump “chocaram o 
mundo”. “Ele disse que havia 
‘algumas muito boas pessoas 
nos dois lados’. Muito boas 
pessoas nos dois lados? 

Com estas palavras, o pre-
sidente dos Estados Unidos 
fez equivalência moral entre 
os que espalham ódio e os que 

têm a coragem de lutar contra 
ele. E, naquele momento, vi 
que a ameaça a esta nação era 
diferente de tudo o que já tinha 
visto na vida”, destacou. Esta 
será a terceira vez que o ex-vice 
de Barack Obama, de 76 anos, 
tenta disputar o cargo. Com 
isso, Biden se une à extensa 
lista de democratas que con-
correm a nomeação do Partido 
para se tornar candidato ofi cial 
(ANSA).

Isenção de IOF
a compradores de

carros com defi ciência

Aprovada MP que permite 
empréstimos às Santas Casas

Entrevistas 
de Lula 

‘devem ser’ 
exclusivas

O ministro do STF, Ricar-
do Lewandowski, decidiu 
ontem (25) que somente 
o jornal Folha de S.Paulo 
e o jornalista Florestan 
Fernandes Júnior podem 
entrevistar o ex-presidente 
Lula, na carceragem da Po-
lícia Federal (PF) em Curi-
tiba. A entrevista deve ser 
realizada hoje (26), às 10h. 
Na semana passada, uma 
decisão do presidente do 
STF, Dias Toffoli, permitiu 
a Lula conceder entrevistas 
na prisão. 

No entanto, após re-
ceber diversos pedidos 
de entrevistas de outros 
veículos de comunicação, 
a PF informou aos advo-
gados do ex-presidente 
que seria providenciada 
uma sala para que todos 
os jornalistas pudessem 
realizar as entrevistas. Os 
advogados de Lula, no en-
tanto, pediram ao ministro 
Lewandowski, relator do 
caso, que o ex-presidente 
conceda as entrevistas de 
forma reservada, somente 
com os jornalistas com os 
quais ele desejar conversar.  

“Esclareço que a decisão 
da Corte se restringe exclu-
sivamente aos profi ssionais 
da imprensa supramencio-
nados, vedada a participa-
ção de quaisquer outras 
pessoas, salvo as equipes 
técnicas destes, sempre 
mediante a anuência do 
custodiado’, decidiu o mi-
nistro. A Superintendência 
da PF disse que vai cumprir 
a decisão e que somente os 
contemplados na decisão 
serão autorizados a fazer 
a entrevista (ABr).
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Dezembro de 2015, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2019

AVISO-PRÉVIO NA RESCISÃO POR ACORDO
Na rescisão por acordo o aviso-prévio deverá ser cumprido pela 
metade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS VALORES REFERENTES A CESTA BÁSICA DISTRIBUÍDAS AOS 
FUNCIONÁRIOS, DEVEM CONSTAR NO HOLERITE?  

Esclarecemos que não há uma legislação específica do que deve constar 
em holerite, mas, entende-se que se sobre a cesta básica fornecida 
não haverá qualquer desconto esta não precisará constar em holerite.

SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA
Condomínio contrata serviços de jardinagem (paisagismo) caberá a 
retenção de INSS na fonte, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Funcionária apresenta declaração de comparecimento a unidade de 
posto de saúde, assinado por enfermeira, teria o mesmo valor de 
atestado médico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO É REGISTRADO MEDIANTE AÇÃO TRABA-
LHISTA, É OBRIGADO INFORMAR NA RAIS?  

Todos os trabalhadores com vínculo empregatício, devidamente reco-
nhecidos, ainda que por força de ação trabalhista, competirá a empresa 
a informação em RAIS, inclusive de forma retroativa se for o caso.

TABELA PROGRESSIVA DO IRRF
Há diferença na tributação do IR na fonte e na declaração do funcio-
nário que possui acima de 65 anos? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSA ANTECIPADA DO APRENDIZ
Aprendiz será dispensado antecipadamente pelo motivo de desem-
penho insuficiente ou inadaptação, quais as verbas rescisórias e os 
códigos de saída do FGTS, CAGED e RAIS de afastamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Representantes do gover-
no federal, empresários 
e pesquisadores defen-

deram medidas para estimular a 
digitalização do país em diversas 
áreas, da indústria à gestão pú-
blica. As propostas foram discu-
tidas no evento TecForum, que 
reúne o setor da tecnologia da 
informação e representantes de 
governo durante esta semana em 
Brasília. O secretário executivo 
do Ministério da Ciência e Tecno-
logia (MCTIC), Júlio Semeghini, 
disse que é necessário avançar na 
geração de inovações como parte 
do processo de transformação 
digital.

O ministério tem trabalhado 
para ir além de pesquisas básicas 
(como os estudos realizados 
em universidades) e focar em 
tecnologias em estágio mais 
maduro, de modo a acelerar 
sua transformação em inovação 
e aplicação prática no mercado. 
“Temos que saber como conduzir 
as grandes pesquisas básicas 
para que passem pelas etapas 
e cheguem até a população”, 
defendeu. Semeghini informou 
que o ministério deu mais espaço 
a tecnologias aplicadas, como in-
teligência artifi cial - considerada 
uma das principais inovações da 
transformação digital.

O Brasil ainda esbarra em obs-
táculos no campo das tecnologias 
digitais. O presidente do conse-
lho da Totvs, Laércio Consentino, 
elencou como desafi o a formação 
de trabalhadores nas áreas de 
exatas, mais especifi camente de 
carreiras tecnológicas (como en-
genharias e ciência da computa-
ção). “A gente está muito aquém 
do que precisa fazer. Formação 
é em exatas. A gente precisa de 
pessoas que consigam conectar 
com programação, algoritmos, 
inteligência de dados. Pessoas 
que tenham base de exatas e que 
consigam desenvolver artefatos 
de software”, defendeu.

A vice-presidente de assuntos 
corporativos da Vivo, Camilla 
Tapias, defendeu mudanças na 

legislação de telecomunicações 
com o objetivo de ampliar os 
investimentos em infraestrutura. 
“A gente tem barreiras que tra-
vam investimentos. Setor requer 
esses grandes investimentos. 
Estamos entre os países que mais 
investem em telecomunicações. 
Mas o retorno fi nanceiro está 
muito baixo”, avaliou.

A executiva se referiu ao pro-
jeto em tramitação no Senado, 
que prevê mudanças como a 
transformação das concessões 
das operadoras que exploram as 
redes públicas do antigo Sistema 
Telebrás em autorizações, com 
menos obrigações, e o repasse 
da infraestrutura do sistema 
para essas empresas em troca de 
metas de investimento. O tema é 
alvo de polêmicas no parlamento.

O secretário de Telecomunica-
ções do MCTIC, Vítor de Oliveira 
Menezes, também defendeu a 
aprovação da matéria. “Precisa-
mos que cidades tenham infra-
estrutura. Grandes cidades têm, 
mas vilas, áreas urbanas isoladas 
não têm essa infraestrutura”, 
comentou. Segundo Menezes, 
ainda há municípios e localidades 
que não tem acesso à telefonia 
móvel, problema que deveria ser 
atacado. O secretário ponderou 
que apesar de o Brasil ter 52% 
dos lares com acesso à internet, 
há desigualdades no acesso e a 
maioria destas conexões é por 
redes móveis (smartphone).

Ele apresentou alguns projetos 
que o ministério está preparan-
do. Um deles é a implantação 
de redes nas regiões Norte e 
Nordeste, em parceria com pe-
quenos provedores. O objetivo 
é oferecer conectividade a áreas 
hoje pouco ou não atendidas por 
operadoras de telecomunica-
ções. Outro projeto diz respeito 
à criação de fundos garantidores 
para que pequenos provedores 
de acesso à web possam fi nanciar 
a expansão de suas redes.

Empresas e governo 
defendem medidas 

para estimular
digitalização
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2018 2017
Circulante 
  Caixa e equivalentes de caixa 104.755 91.517
  Contas a receber 4.722 2.848
  Contas a receber - partes relacionadas 6.673 7.011
  Estoques 3.675 3.820
  Impostos a recuperar 7.316 10.360
  Despesas antecipadas 127 702
  Outros créditos 938 147
  Total do ativo circulante 128.206 116.405
 Não circulante 
Depósitos judiciais 1.377 1.377
  Imposto de renda e contribuição social diferido 9.603 8.545
  Investimentos 15.129 14.497
  Imobilizado 1.412 1.619
  Intangível 43 53
  Total do ativo não circulante 27.564 26.091
Total do ativo 155.770 142.496

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço Patrimonial, 
do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. São Paulo, 22 de abril de 2.019.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em milhares de reais - R$)
Passivo 2018 2017
Circulante 
  Fornecedores 9.727 5.568
  Impostos e contribuições a recolher 673 320
  Salários e encargos a pagar 1.270 1.111
  Juros sobre capital próprio 4.860 4.255
  Outras contas a pagar 1.740 1.057
Total do passivo circulante 18.270 12.311
Não circulante 
  Provisão para demandas judiciais 28.234 25.123
  Total do passivo não circulante 28.234 25.123
Patrimônio líquido 
  Capital social 79.455 79.455
  Reservas de capital 23 23
  Reservas de lucros 28.144 24.445
  Outros resultados abrangentes 1.644 1.139
Total do patrimônio líquido 109.266 105.062
Total do passivo 155.770 142.496

Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores em milhares de reais – R$, exceto o lucro por ação)
 2018 2017
Receita operacional líquida 56.909 435.626
  Custo dos produtos vendidos (16.568) (435.203)
Lucro bruto 40.341 423
Receitas (despesas) operacionais:
  Despesas com vendas (562) (294)
  Despesas gerais e administrativas (14.268) (11.521)
  Despesas com pessoal (16.316) (15.472)
  Participação em sociedades controladas 395 184
  Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 22 (12)
Lucro antes do resultado financeiro 9.612 (26.692)
  Despesas financeiras (31.689) (10.658)
  Receitas financeiras 41.694 51.114
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social 19.617 13.764
Imposto de renda e contribuição social
  Corrente (5.851) (1.758)
  Diferido 1.058 (1.278)
 (4.793) (3.036)
Lucro líquido do exercício 14.824 10.728
Lucro por ação - em reais 0,187 0,135

Demonstrações dos Resultados abrangentes findo em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017

 2018 2017
Lucro do exercício 14.824 10.728
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras 504 (22)
Efeito de imposto de renda - -
 15.328 10.706
Provisão para perda sobre hedge de fluxo de caixa - (28.923)
Efeito de imposto de renda - 9.834
Total dos resultados abrangentes 15.328 (8.383)

(Valores em milhares de reais - R$) Reservas de capital Reserva lucros
 Correção      Outros
 Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
 social do capital fiscais Legal reservas de lucros acumulados abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 79.455 1 22 7.330 607 22.123 - 20.251 129.789
Distribuição de dividendos - - - - - (11.481) - - (11.481)
Reversão da provisão para perda sobre hedge
  de fluxo de caixa de 2016 - - - - - - - (28.923) (28.923)
Provisão para perda sobre hedge de fluxo de caixa - - - - - - - - -
Reversão de IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a
  provisão para perda sobre hedge de fluxo de
    caixa de 2016 - - - - - - - 9.834 9.834
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão
  para perda sobre hedge de fluxo de caixa - - - - - - - - -
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras - - - - - - - (22) (22)
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (4.863) - (4.863)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 10.728 - 10.728
Reserva legal - - - 293 - - (293) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 5.572 (5.572) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 79.455 1 22 7.623 607 16.214 - 1.140 105.062
Distribuição de dividendos - - - - - (5.570) - - (5.570)
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras - - - - - - - 504 504
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.554) - (5.554)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 14.824 - 14.824
Reserva legal - - - 464 - - (464) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 8.806 (8.806) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 79.455 1 22 8.087 607 19.450 - 1.644 109.266

 2018 2017
Fluxo de caixa de atividades operacionais 
  Lucro líquido do exercício 14.824 10.728
  Depreciação e amortização 498 461
  Equivalência patrimonial (688) (162)
  Provisões para contingências 3.111 1.483
  Provisão para obsolescência nos estoques - (88)
  Hedge accounting - (19.089)
  Diferido do Hedge - (9.834)
  Imposto de renda e contribuição social corrente 5.851 1.757
  Imposto de renda e contribuição social diferido 1.058 1.278
 24.654 (13.466)
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras 504 (22)
Ajustes de capital de giro: 
  (Aumento) redução em ativos 
  Contas a receber (1.874) (2.839)
  Contas a receber - partes relacionadas 338 (6.263)
  Impostos a recuperar (3.044) (819)
  Estoques 145 756
  Outros ativos financeiros - 23.771
  Demais ativos (215) 2.722
  Aumento (redução) em passivos 
  Fornecedores 4.159 5.233
  Impostos e contribuições a recolher 353 (300)
  Salários e encargos a pagar 159 374
  Outras contas a pagar 684 656
Caixa proveniente das atividades operacionais 25.863 9.803
  Imposto de renda e contribuição social pago (2.591) (4.883)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 23.272 4.920
Atividades de investimento 
  Resultado de venda de imobilizado (71) 8
  Adições ao ativo imobilizado e intangível 255 (769)
Caixa líquido utilizado nas
   atividades de investimentos 184 (761)
Atividade de financiamento 
  Empréstimos a pagar - (13.335)
Imposto de renda retido na fonte sobre
    juros sobre capital próprio (694) (608)
  Dividendos pagos (5.570) (11.481)
  Juros sobre capital próprio pagos (3.954) (6.071)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de financiamento (10.218) (31.495)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 13.238 (27.336)
Caixa e equivalentes de caixa 
  Saldo inicial 91.517 118.853
  Saldo final 104.755 91.517
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 13.238 (27.336)

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial 
e participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As 
demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem: a legislação societária 
brasileira e os Pronunciamentos, interpretações e Orientações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As demonstrações 
financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de 
sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo 
valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise 
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissa periodicamente, em prazo não superior a um ano. A Companhia 
adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que estavam em 
vigor em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações financeiras foram 
preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela 
valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, 
os quais são mensurados pelo valor justo. 3. Sumário das principais 
práticas contábeis a) Apuração do resultado O resultado das operações 
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercício. As receitas de vendas estão sendo apresentadas brutas, ou 
seja, incluem os impostos incidentes sobre as mesmas, os quais estão 
apresentados como contas redutoras das receitas. As receitas e despesas 
de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica 
de receitas ou despesas financeiras. b) Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras A moeda funcional da Companhia é o 
Real. Para a controlada localizada no exterior, a Administração concluiu 
que por possuírem independência administrativa, financeira e operacional, 
portanto sendo uma subsidiária, os seus ativos e passivos são convertidos 
para Reais pela taxa de câmbio das datas de fechamento dos balanços 
e os resultados apurados pelas taxas médias mensais dos períodos. Tal 
controlada é avaliada pelo método de equivalência patrimonial, cujos 
resultados anuais são reconhecidos na proporção da participação da 
Companhia pelo método de equivalência patrimonial. As atualizações da 
conta de investimentos decorrente de variação cambial são registradas 
em conta de outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. c) 
Transações denominadas em moeda estrangeira Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para 
a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data 
dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes 
da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de 

câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios 
são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. 
d) Investimentos financeiros Os instrumentos financeiros somente 
são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte 
das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando 
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. e) Caixas e equivalentes de caixa Estão representadas por caixa, 
saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis 
no prazo de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante 
de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são 
demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos apurados até a data 
do balanço, não excedendo o valor de realização. f) Contas a receber 
de clientes Estão apresentadas a valores de realização, sendo que as 
contas a receber de clientes no mercado externo estão atualizadas 
com base nas taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações 
financeiras. Foi constituída provisão em montante considerado suficiente 
pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada 
duvidosa. g) Estoques Estão demonstrados ao custo médio de aquisição, 
que não excede o valor de realização. As provisões para estoques são 
constituídas quando consideradas necessárias pela Administração e 
são periodicamente revisadas e avaliadas quanto à sua suficiência. h) 
Investimentos O investimento em controlada (na qual a Companhia possui 
influência significativa) é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 
i) Imobilizado O ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição. A 
depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o 
tempo de vida útil estimada dos bens. j) Outros ativos e passivos Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando se estima que sua 
realização ou liquidação ocorrerá nos próximos 12 meses, caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. k) Tributação As receitas de 
vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, 
pelas seguintes alíquotas básicas: 
 Impostos e contribuições Alíquotas
PIS 1,65%
Cofins 7,60%
ISS 5,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas e 
serviços na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não 
cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do 
custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado. l) Imposto de 
renda e contribuição social corrente e diferidos A tributação sobre o lucro 
compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de 
renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido 
do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 
12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota 
de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; 
portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não 
dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos tributários diferidos. 
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados 
no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua 
realização. m) Estimativas contábeis São utilizadas para a mensuração e 

reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras 
da Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. n) Demonstração 
do fluxo de caixa As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. 
4) Capital Social: O capital social é representado por 79.454.740 ações 
ordinárias nominativas, assim distribuídas:
 Quantidade de ações R$ %
Marubeni Corporation – Japão 79.439.429 79.440 99,98
Tadaaki Kurakake 15.311 15 0,02
 79.454.740 79.455 100,00
5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos.  O valor 
dos seguros contratados em 31 de dezembro de 2018 é considerado 
suficiente, segundo a opinião de assessores especialistas em seguros, 
para cobrir eventuais perdas. 6. Parecer dos Auditores Independentes: 
A companhia é auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, e 
o Parecer dos Auditores “sem ressalvas” encontra-se à disposição dos 
acionistas e demais interessados na Sede da Companhia. 

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante   9.367.564 11.778.632
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.114.125 1.160.101
Clientes 1.899.749 4.324.197
Impostos a Recuperar 1.705.588 1.664.480
Outros Adiantamentos 215.485 231.539
Despesas Exercício Seguinte 4.432.618 4.398.315
Não Circulante         5.590       35.442
Outras Créditos                -       14.696
Total do Realizável a Longo Prazo - 14.696
Móveis e Utensilios 27.312 21.213
Computadores e Periféricos 176.744 180.370
Imobilizações em Andamento - -
(-) Depreciação Acumulada     (198.466)    (180.838)
Total do Imobilizado 5.590 20.746
Total do Ativo 9.373.155 11.814.074

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante   4.539.935   8.684.421
Fornecedores 190.439 533.415
Empréstimos e Financiamentos - 3.360.598
Salários e Encargos Sociais 669.121 694.660
Obrigações Fiscais 3.462.129 3.879.569
Outras Obrigações 58.705 56.638
Provisões Sobre o Lucro 159.540 159.540
Não Circulante   2.588.928      796.363
Emprestimos e Financiamentos 687.159 -
Contas a Pagar 1.901.769 796.363
Patrimônio Líquido   2.244.292   2.333.290
Capital Social 5.488.603 5.488.603
Reservas de Lucro 62.614 62.614
Adiantamento Futuro Aumento de Capital 302.235 302.235
Prejuízos Acumulados (3.609.160) (3.520.161)
Total do Passivo 9.373.155 11.814.074

BBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULTING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.
CNPJ: 04.494.544/0001-08

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Fluxo de Caixa

1 - Das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
a) Resultado Líquido Ajustado
Lucro do Exercício (88.998) 600.202
(+) Depreciação e Amortização 17.628 11.398
(+) Ajustes de Períodos Anteriores               -      (14.379)
Resultado Ajustado (71.370) 597.221
b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante
(-) Clientes 2.424.448 (490.995)
(-) Impostos a Recuperar (41.108) (177.404)
(+) Outros Adiantamentos 16.054 15.698
(-) Outros Créditos      (19.607)       78.326
(=) Total Acréscimo/Decréscimo
  do Ativo Circulante 2.379.788 (574.374)
c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante
(+) Fornecedores (342.975) (52.072)
(+) Obrigações Fiscais a Recolher 687.965 336.375
(+) Salários a Pagar (25.539) (325.994)
(-) Provisões Trabalhistas e Cíveis 2.067 -
(+) Provisões Sobre o Lucro - 107.988
(-) Outras Contas a Pagar               -      (56.750)
(=) Total Acréscimo/Decréscimo
  do Passivo Circulante     321.518         9.546
(=) Total das Atividades Operacionais 2.629.936 32.392
2 - Das Atividades de Investimentos
(-) Compra de Ativo Imobilizado (2.473) (17.518)
(+) Baixa de Ativo Imobilizado - 1.514.887
(-) Depreciação Acumulada Baixada               -  (1.013.166)
(=) Total das Atividades de Investimentos (2.473) 484.203
3 - Das Atividades de Financiamentos
(+) Financiamentos  (2.673.439)     146.889
(=) Total das Atividades de Financiamentos (2.673.439) 146.889
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (45.976) 663.484
Caixa e Equivalentes (Início do ano) 1.160.101 496.617
Caixa e Equivalentes (Final do ano) 1.114.125 1.160.101
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (45.976) 663.484

31/12/ 2018 31/12/2017
Receita Bruta Operacional 8.078.833 6.287.026
( - ) Impostos sobre Vendas e Deduções      458.889     347.484
Receita Líquida Operacional 7.619.944 5.939.542
( - ) Custo das Vendas e Serviços    3.320.786   1.561.616
Lucro Bruto 4.299.157 4.377.925
( - ) Depreciações/Amortizações 17.628 11.398
( - ) Despesas Operacionais 4.785.722 3.667.139
( + ) Outras Receitas Operacionais 3.737 59.549
( + ) Receitas Financeiras Operacionais 619.984 190.610
( - ) Despesas Financeiras 21.939 170.460
Lucro/Prejuízo Operacional 97.590 779.087
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado 568 19.346
Resultado Antes do Imposto de Renda 98.158 779.087
( - ) Provisão para IRPJ e Contribuição Social 187.156 159.540
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (88.998) 619.547
Lucro Líquido (Prejuízo) por Ação do Capital Social (0,02) 0,11

Demonstração dos Resultados

e não circulante, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. f)
Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo circulante e não circulante,
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. g) Provisões: Uma
provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. 3 - Informações complementares: a) Caixas e Bancos: Compreende o
saldo em caixa depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez
imediata e sujeitas a um risco insignificante de mudança de valor. b) Aplica-
ções Financeiras: As aplicações financeiras foram mensuradas pelo custo
de aquisição, acrescidos por juros e atualização monetária que são registra-
dos no resultado quando ocorrido.

Aplicação        2018        2017
Banco Itaú S.A. - Premium DI 800.553 962.481
Banco Itaú S.A - Aplicação Auto Mais 191.242 487
Banco Itaú S.A - Max Rf    118.152    195.769
Total 1.109.947 1.158.738
c) Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a
receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da
Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão
apresentadas no ativo não circulante. d) Imobilizado: Em análise dos itens
do ativo fixo, verificamos que o valor residual dos bens são muito próximo
dos valores apresentados na contabilidade, sendo assim não haverá ajuste
significativo na aplicação do CPC 27. e) Recuperação Judicial: A empresa
encontra-se em recuperação judicial, conforme processo nº 1003420-
64.2015.8.26.0068, em tramite na 6ª Vara Cível na Comarca de Barueri,
cujo seu plano de recuperação está aprovado e devidamente homologado
em 20/10/2016, disponibilizado no D.J.E de 19/10/2016.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reservas Adiantamento para Lucros ou Prejuízos

Eventos Integralizado de Lucros   Aumento de Capital             Acumulados         Total
Saldos Em 31/12/2017 5.488.603 62.614 302.235 (3.520.161) 2.333.290
Prejuízo de 2018                   -              -                              -                    (88.998)     (88.998)
Saldos em 31/12/2018 7.000.056 62.614 302.235 (3.609.160) 2.244.292

Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 - (Em Reais)

1 - Contexto Operacional: BBKO Consulting S.A é uma pessoa jurídica de
direito privado brasileiro, tem sede e foro na Calçada dos Cravos,98,1º An-
dar, no Centro Comercial de Alphaville, no Município de Barueri, estado de
São Paulo - CEP 06453-053. Tem por objeto a consultoria em tecnologia da
informação; o desenvolvimento e licenciamento de programas de computa-
dor customizáveis; o desenvolvimento de programas de computador sob en-
comenda; suporte técnico; manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não customizáveis. 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis: As prin-
cipais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras são definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente no exercício apresentado, salvo disposição em contrário.
a) Declaração de Conformidade: As demonstrações financeiras estão apre-
sentadas com valores expressos em reais e foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legisla-
ção societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emiti-
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e levam em conside-
ração a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T-10 do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). As seguintes seções do CPC PME foram aplicadas na
elaboração das demonstrações contábeis: • Seções 3 a 8 – Demonstrações
contábeis; • Seção 10 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retifi-
cação de erros; • Seção 11 - Instrumentos financeiros básicos; • Seção 17
- Ativo imobilizado; • Seção 21 - Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes; • Seção 23 - Receitas. b) Moeda Funcional e Moeda de Apre-
sentação: A empresa utiliza como moeda funcional o Real e as demonstra-
ções estão apresentadas em Reais. c) Apuração do Resultado: O resultado
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência. d) Instrumentos Financeiros: Instrumentos financeiros não derivati-
vos incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de dívi-
da e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes
de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas. Instrumentos finan-
ceiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através
de resultado, quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. A Em-
presa não realizou operações com derivativos financeiros durante os exercí-
cios apresentados. e) Ativo Circulante e Não Circulante: O ativo circulante

Antonio Paschoal de Caroli - Presidente - CPF: 029.355.628-87
Sergio Antonio Ferreira Schildt - Socio Gerente - CPF: 397.043.007-00
Juvêncio Ribeiro Neto - Técnico em Contabilidade-CRC-SP 1SP143812/O-0
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Ativo 2018 2017    
Circulante 65.708,93 2.432.531,40
Disponibilidades 791,35 9.674,62
Bancos Conta Movimento 784,63 784,63
Aplicações Financeiras 6,72 8.889,99
Estoques 41.742,79 2.422.856,78
Estoques 41.742,79 2.422.856,78
Adiantamentos 23.174,79 -
Adiantamentos 23.174,79 -
Não Circulante 13.205.841,70 7.367.335,38
Realizável a Longo Prazo 110.576,35 83.445,42
Outros Valores Realizáveis 110.576,35 83.445,42
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores 5.136.375,39 -
Empresas Coligadas - com Empréstimos 5.136.375,39 -
Imobilizado 14.489.520,36 13.814.520,36
Veículos Transportes de Passageiros 14.414.636,23 13.739.636,23
Veículos de Suportes Operacional 42.754,66 42.754,66
Máquinas e Equipamentos - Apoio 
 Operacional 32.129,47 32.129,47
(-) Depreciação Acumulada (6.555.213,73) (6.555.213,73)
Veículos Transporte de Passageiros (6.543.609,13) (6.543.609,13)
Veículos de Suporte Operacional (8.550,96) (8.550,96)
Máquinas e Equipamentos - Apoio 
 Operacional (3.053,64) (3.053,64)
Intangível 25.000,00 25.000,00
Programas (Software) a Amortizar 25.000,00 25.000,00
(-) Amortização Acumulada (416,67) (416,67)
Programas (Software) (416,67) (416,67)
Total do Ativo 13.271.550,63 9.799.866,78

VIAÇÃO RÁPIDO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.541.405/0001-21  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2018.  A Diretoria

Diretoria
   João Vaz Gomes - Diretor Superintendente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

1 - Contexto Operacional: A Viação Rápido Brasil S.A. é uma socie-
dade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, 
à Rua Conception Arenal, nº 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 
12/02/1958 e com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por 
objetivo social os transportes rodoviários coletivos de passageiros, com 
itinerário fi xo, intermunicipal, exceto em região metropolitana e contem-
pla também, o fretamento e o transporte de cargas e encomendas, este a 
partir de 2017. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção 
da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram 
e introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos 
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente 
em processo de convergência às normas internacionais de contabilida-
de. Estão apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.255/09 que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de apre-
sentar a Demonstração de Resultado Abrangente conforme nos é faculta-
do pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3 da referida Norma Técnica. Outros 
temas abordados pelas referidas leis não produziram efeitos relevantes ou 
não são aplicáveis à empresa. 3 - Principais Práticas Contábeis: a) Ativo 

Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de Bancos e Apli-
cações Financeiras demonstradas pelo valor de realização existente na 
data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos Realizáveis: representado 
pelas contas de Estoques e de Adiantamentos; c) Ativo Não Circulante/Di-
reitos Realizáveis a Longo Prazo: representado pelas contas de Empresas 
Coligadas, de Acionistas e Diretores, Depósitos Judiciais e Depósitos Tra-
balhistas; d) Ativo Não Circulante/Permanente: representado pelas contas 
do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível, não depreciados no exercício, 
tendo em vista o teste de “impairment” demonstrar que os valores lança-
dos são inferiores aos do mercado, não havendo necessidade de ajus-
te; e) Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representado pelas 
contas de Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração e Encargos 
Previdenciários e Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/Exigibilidades 
Operacionais a Longo Prazo: representado pelas contas de Empresas Co-
ligadas, de Acionistas e de Diretores e de Receitas Diferidas; g) Despesas 
e Receitas: estão registradas pelo regime de competência e pelos valores 
originais. 4 - Aspectos Tributários: A empresa optou para os exercícios 
de 2018 e 2017 pela apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Ju-
rídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica 
com base no lucro real, conforme previsto na legislação tributária vigente. 
5 - Financiamentos: A empresa não possui fi nanciamentos bancários de 

Circulante 748.103,10 563.528,93
Exigibilidades Operacionais 746.949,57 558.650,44
Fornecedores 297.505,96 73.790,81
Encargos Tributários 235.884,37 243.760,63
Remuneração e Encargos 213.559,24 241.099,00
Contas a Pagar
Outras Contas a Pagar 1.153,53 4.878,49
 1.153,53 4.878,49
Não Circulante 5.558.468,93 2.169.093,61
Exigível a Longo Prazo 5.558.468,93 2.169.093,61
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores 5.558.460,24 2.169.093,61
Empresas Coligadas - com Empréstimos 5.558.460,24 2.169.093,61
Receitas Diferidas de Operações 
 Diversas 8,69 -
Receitas Diferidas - Aplicações 
 Financeiras 8,69 -
Patrimônio Líquido 6.964.978,60 7.067.244,24
Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva de Capital 4.424,08 4.424,08
Reserva de Reavaliação de Ativos 
 Próprios 49.666,70 49.666,70
Reserva de Lucros e Prejuízos 
 Acumulados 13.153,46 -
Resultado do Exercício (102.265,64) 13.153,46
Total do Passivo 13.271.550,63 9.799.866,78

Contas 2018 2017    
Receita Bruta 10.136.024,10 9.771.302,79
Receitas de Serviços Operacionais 10.136.024,10 9.771.302,79
Deduções da Receita Bruta (3.495.473,21) (4.144.778,24)
Impostos e Contribuições (3.495.473,21) (4.144.778,24)
Receita Operacional Líquida 6.640.550,89 5.626.524,55
Custos Operacionais (4.849.985,70) (4.940.874,14)
Custos de Operação (5.998.442,79) (2.210.793,30)
Custos de Manutenção (2.526.626,01) (1.233.475,62)
Custos de Comercialização (1.138.306,88) (748.302,61)
Rateio de Custos 4.813.389,98 (748.302,61)
Lucro (Prejuízo) Bruto 1.790.565,19 685.650,41
Receitas (Despesas) Operacionais (1.893.897,76) (1.401.388,52)
Despesas Administrativas (1.889.109,17) (1.398.826,78)
Despesas Financeiras (4.788,59) (2.561,74)

Fluxo de Caixa das Atividades  2018 2017    
 Operacionais
Lucro Líquido antes do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social - 20.053,28
(-) Prejuízo do Exercício (102.265,64) -
Ajustado por:
Encargos de Depreciação - -
Itens que Não Afetam o Caixa (102.265,64) 20.053,28
Variações no Ativo Circulante e 
 Não Circulante:
Adiantamentos (23.174,79) -
Estoque 2.381.113,99 (2.060.936,49)
Contas a Receber - 3.095.355,39
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores (5.136.375,39) -
Depósitos Trabalhistas (27.130,93) -
 (2.805.567,12) 1.034.418,90
Variações no Passivo Circulante e 
 Não Circulante:
Fornecedores a Pagar 223.715,15 (205.138,07)
Encargos Tributários (976,44) 8.479,18
Remuneração e Encargos Previdenciários (27.539,76) 7.615,97
Provisões Tributárias (6.899,82) 6.899,82
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores 3.389.366,63 (2.005.814,86)
Contas a Pagar (3.724,96) (2.247,42)
Receitas Diferidas 8,69 (480,82)
 3.573.949,49 (2.190.686,20)
Caixa Proveniente das Operações 666.116,73 (1.136.214,02)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - (2.587,43)
IRPJ sobre o Lucro Líquido - (4.312,39)
Caixa Líquido das Atividades 
 Operacionais 666.116,73 (1.143.113,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado (675.000,00) (1.593,00)
Aquisição de Ativo Intangível - -
Aplicações Financeiras 8.889,99 (8.889,99)
Caixa Líquido das Atividades de 
 Investimentos (666.110,01) (10.482,99)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento
Diminuição de Créditos de Instituições 
 Financeiras - -
Dividendos Pagos - -
Absorção dos Prejuízos - 1.151.346,82
Caixa Líquido das Atividades de 
 Financiamento - 1.151.346,82
Acréscimo Líquido de Caixa e 
 Equivalente de Caixa 6,72 (2.250,01)
Caixa e Equivalente de Caixa no 
 Início do Período 784,63 3.034,64
Variação Líquida de Caixa e 
 Equivalente de Caixa 6,72 (2.250,01)
Caixa e Equivalente de Caixa no
 Final do Período 791,35 784,63

 Capital Reservas Reserva Reserva de Reava- Lucros/Prejuízos Patrimônio
 Subscrito de Capital Legal liação - Ativo Próprio Acumulados Líquido            
Saldos em 31.12.2016 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (1.151.346,82) 5.902.743,96
Absorção dos Prejuízos Acumulados - - - - 1.151.346,82 1.151.346,82
Lucro do Exercício - - - - 13.153,46 13.153,46
Saldos em 31.12.2017 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 13.153,46 7.067.244,24
Lucro do Exercício - - - - (102.265,64) (102.265,64)
Saldos em 31.12.2018 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (89.112,18) 6.964.978,60

 2018 2017    
Outras Despesas Operacionais (0,32) (0,14)
Outras Despesas (0,32) (0,14)
Outras Despesas Não Operacionais - (12.511,56)
Outras Despesas Não Operacionais - (12.511,56)
Outras Receitas Operacionais 1.067,25 0,34
Receitas Financeiras 1.067,25 0,34
Outras Receitas Não Operacionais - -
Outras Receitas Não Operacionais - -
Lucro (Prejuízo) Operacional Líquido (102.265,64) (728.249,47)
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL (102.265,64) (728.249,47)
Contribuição Social sobre o Lucro - (2.587,43)
Lucro (Prejuízo) antes da Provisão 
 do IRPJ (102.265,64) (730.836,90)
IRPJ sobre o Lucro - (4.312,39)
Resultado Líquido do Exercício (102.265,64) (735.149,29)
Lucro (Prejuízo) Líquido por 
 Ação de R$ 1,00 (0,014609) (0,105021)

qualquer ordem. 6 - Capital Social: O capital social subscrito e integraliza-
do é de R$ 7.000.000,00, representado por 7.000.000 de ações ordinárias 
nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% repre-
sentado por acionistas residentes no país. 7 - Patrimônio Líquido/Reser-
vas: A conta de Reserva de Lucros tem saldo credor de R$ 13.153,46 e 
as de Reserva de Capital tem saldo credor de R$ 54.090,78, para futura 
destinação pela AGO/AGE. 8 - Patrimônio Líquido/Resultado do Exercí-
cio: De conformidade com as Demonstrações Financeiras apresentadas, 
foi apurado um Prejuízo no exercício de R$ 102.265,64 (cento e dois mil, 
duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para 
futura destinação pela AGO/AGE. 9 - Eventos Subsequentes e outras 
Informações Relevantes: A empresa possui uma política sólida e conser-
vadora de gestão de recursos, com fi rme propósito de preservar a liquidez, 
a solidez e garantir recursos fi nanceiros para o desenvolvimento sustentá-
vel de seus negócios. Está em tramitação no Estado de São Paulo, onde 
a empresa opera, uma licitação para transportes públicos intermunicipais 
de passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos 
não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria.

Passivo 2018 2017    

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Circulante 117.707,06 1.944.341,82
Disponibilidades 12.660,75 16.887,91
Bancos Conta Movimento 530,05 4.701,87
Aplicações Financeiras 12.130,70 12.186,04
Estoques 60.661,47 1.901.012,62
Estoques 60.661,47 1.901.012,62
Adiantamentos 34.195,42 16.251,87
Adiantamentos 34.195,42 16.251,87
Impostos e Contribuições a Recuperar 10.189,42 10.189,42
Impostos e Contribuições a Recuperar 10.189,42 10.189,42
Não Circulante 22.332.197,54 18.537.699,48
Realizável a Longo Prazo 2.176.578,51 101.450,34
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores 1.928.060,74 -
Empresas Coligadas - com Empréstimos 1.928.060,74 -
Outros Valores e Caução de Garantia 137.037,39 7.058,11
Depósito Judicial 137.037,39 7.058,11
Bens de Terceiros em Comodato 111.480,38 94.392,23
Bens de Terceiros em Comodato 111.480,38 94.392,23
Imobilizado 30.706.929,13 29.002.559,24
Terrenos 209.709,46 209.709,46
Edifícios 31.194,30 31.194,30
Veículos Transporte de Passageiros 29.637.453,26 27.942.453,26
Veículos de Suporte Operacional 30.800,00 30.800,00
Máquinas/Equipamentos/Ferramentas - 
 Apoio Manutenção 61.088,18 58.438,29
Móveis e Utensílios 7.360,54 7.360,54
Equipamentos de Informática 29.036,23 22.316,23
Equipamentos do Tráfego 700.287,16 700.287,16
(-) Depreciação Acumulada (10.695.035,13) (10.695.035,13)
Veículos Transportes de Passageiros (10.674.339,06) (10.674.339,06)
Veículos de Suporte Operacional (1.539,99) (1.539,99)
Máquinas/Equipamentos/Ferramentas - 
 Apoio Manutenção (1.263,90) (1.263,90)
Móveis e Utensílios - -
Equipamentos de Informática (384,99) (384,99)
Equipamentos do Tráfego (17.507,19) (17.507,19)
Intangível 144.059,92 129.059,92
Programas (Software) 144.059,92 129.059,92
(-) Amortização Acumulada (334,89) (334,89)
Programas (Software) a Amortizar (334,89) (334,89)
Total do Ativo 22.449.904,60 20.482.041,30

ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2018.  A Diretoria

Diretoria
   João Vaz Gomes - Diretor Superintendente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para os 
Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

1 - Contexto Operacional: A Ultra S.A. Transportes Interurbanos é uma 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Pau-
lo, à Rua Conception Arenal, nº 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 
26/03/1954 como sociedade limitada e transformada em sociedade por 
ações em 18/01/1968 e com prazo de duração indeterminado. A socieda-
de tem por objetivo social os transportes rodoviários coletivos de passa-
geiros, com itinerário fi xo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, 
tendo também o fretamento e, a partir de 2017, o transporte de cargas e 
encomendas. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção 
da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram e 
introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos a 
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente em 
processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. Estão 
apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC nº 1255/09 
que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Em-
presas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de apresentar a De-
monstração de Resultado Abrangente conforme nos é facultado pelos itens 
3.18 e 3.19 da seção 3 da referida Norma Técnica. Outros temas abordados 
pelas referidas leis não produziram efeitos relevantes ou não são aplicáveis 
à empresa. 3 - Principais Práticas Contábeis: a) Ativo Circulante/Dispo-
nibilidades: representado pelas contas de Banco e Aplicações Financeiras, 
demonstradas pelo valor de realização existente na data do balanço; b) Ati-
vo Circulante/Direitos Realizáveis: representado pelas contas de Estoques, 
Adiantamentos e de Impostos a Recuperar; c) Ativo Não Circulante/Reali-
zável a Longo Prazo: representado pelas contas de Depósitos Trabalhistas 
e Bens em Comodato; d) Ativo Não Circulante/Permanente: representado 
pelas contas do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível, não depreciados no 
exercício, tendo em vista o teste de “impairment   ” demonstrar que os va-
lores lançados são inferiores aos do mercado, não havendo necessidade 

de ajuste; e) Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representado 
pelas contas de Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração e En-
cargos Previdenciários e Outras Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/
Exigível a Longo Prazo: representado pelas contas de Empresas Coligadas, 
Bens em Comodato e de Receitas Diferidas, estas apuradas no exercício; 
g) Despesas e Receitas: estão registradas pelo regime de competência e 
pelos valores originais. 4 - Aspectos Tributários: A empresa optou para 
os exercícios de 2018 e 2017 pela apuração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa 
Jurídica com base no lucro real, conforme previsto na legislação tributária 
vigente. 5 - Financiamentos: A empresa não possui fi nanciamentos ban-
cários de qualquer ordem. 6 - Capital Social: O capital social subscrito e 
integralizado é de R$ 8.800.000,00, representado por 8.800.000 ações ordi-
nárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% 
representado por acionistas residentes no país. 7 - Patrimônio Líquido/
AFAC: Os acionistas, em anos anteriores, aportaram R$ 3.375.000,00 para 
Futuro Aumento de Capital, cuja capitalização será proposta. 8 - Patrimô-
nio Líquido/Reservas: A conta de Reserva de Lucros possui o saldo cre-
dor de R$ 10.556,55, e a conta de Reserva de Capital tem o saldo credor 
de R$ 106.652,89, para futura destinação pela AGO/AGE. 9 - Patrimônio 
Líquido/Resultado do Exercício: De conformidade com as demonstra-
ções fi nanceiras apresentadas, foi apurado um Prejuízo de R$ 65.790,20 
(sessenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e vinte centavos), para 
futura destinação pela AGO/AGE. 10 - Eventos Subsequentes e outras 
Informações Relevantes: A empresa possui uma política sólida e conser-
vadora de gestão de recursos, com fi rme propósito de preservar a liquidez, 
a solidez e garantir recursos fi nanceiros para o desenvolvimento sustentá-
vel de seus negócios. Está em tramitação no Estado de São Paulo, onde a 
empresa opera, uma licitação para os transportes públicos intermunicipais 
de passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos, 
não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria.

Circulante 1.744.478,32 1.287.188,63
Exigibilidades Operacionais 1.737.045,26 1.280.619,19
Fornecedores 724.124,57 228.441,92
Encargos Tributários 664.858,45 591.156,26
Remuneração e Encargos 348.062,24 461.021,01
Contas a Pagar 7.433,06 6.569,44
Outras Contas a Pagar 7.433,06 6.569,44
Não Circulante 8.479.007,04 6.902.643,23
Exigível a Longo Prazo 8.479.007,04 6.902.643,23
Bens de Terceiros em Comodato a 
 Devolver 111.350,69 94.392,23
Bens de Terceiros em Comodato a Devolver 111.350,69 94.392,23
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores 8.367.520,39 6.808.251,00
Empresas Coligadas - com Empréstimos 8.367.520,39 6.808.251,00
Receitas Diferidas de Operações 
 Diversas 135,96 -
Receitas Diferidas - Aplicações Financeiras 135,96 -
Patrimônio Líquido 12.226.419,24 12.292.209,44
Capital Social 8.800.000,00 8.800.000,00
Reserva de Capital 3.413.986,18 3.413.986,18
Reserva de Reavaliação de Ativos 
 Próprios 67.666,71 67.666,71
Reserva de Lucros e Prejuízos 
 Acumulados 10.556,55 -
Resultado do Exercício (65.790,20) 10.556,55
Total do Passivo 22.449.904,60 20.482.041,30

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Contas 2018 2017    
Receita Bruta 30.706.539,17 24.086.585,55
Receitas de Serviços Operacionais 30.706.539,17 24.086.585,55
Deduções da Receita Bruta (8.300.861,65) (7.464.677,60)
Impostos e Contribuições (8.300.861,65) (7.464.677,60)
Receita Operacional Líquida 22.405.677,52 16.621.907,95
Custos Operacionais (19.657.257,69) (14.565.747,88)
Custos de Operação (9.360.357,66) (10.213.437,57)
Custos de Manutenção (3.653.277,78) (2.418.482,08)
Custos de Comercialização (1.728.709,09) (1.933.828,23)
Rateio de Custos (4.914.913,16) -
Lucro (Prejuízo) Bruto 2.748.419,83 2.056.160,07

 Líquidas (2.814.208,17) (1.879.780,05)
Despesas Administrativas (2.666.240,06) (1.598.420,11)
Despesas Financeiras (147.968,11) (281.359,94)
Outras Despesas Operacionais - -
Outras Despesas - -
Outras Despesas Não Operacionais (1,88) (156.299,62)
Outras Despesas Não Operacionais (1,88) (156.299,62)
Outras Receitas Operacionais - 312,23
Receitas Financeiras - 312,23
Outras Receitas Não Operacionais 0,02 -
Outras Receitas Não Operacionais 0,02 -
Lucro (Prejuízo) Operacional Líquido (65.790,20) 20.392,63
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL (65.790,20) 20.392,63
Contribuição Social sobre o Lucro - (3.688,53)
Lucro (Prejuízo) antes da Provisão do 
 IRPJ (65.790,20) 16.704,10
IRPJ sobre o Lucro - (6.147,55)
Resultado Líquido do Exercício (65.790,20) 10.556,55
Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação 
 de R$ 1,00 (0,00748) 0,00120

Ativo 2018 2017    Passivo 2018 2017    

Fluxo de Caixa das Atividades  2018 2017    
 Operacionais:
Lucro Líquido antes do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social - 20.392,63
(-) Prejuízo do Exercício (65.790,20) -
Ajustado por:
Encargos de Depreciação - 4.308.490,68
Itens que Não Afetam o Caixa (65.790,20) 4.328.883,31
Variações no Ativo Circulante e 
 Não Circulante:
Adiantamentos (17.943,55) (9.690,33)
Estoque 1.840.351,15 (1.756.813,38)
Contas a Receber - 75.981,07
Impostos e Contribuições a Recuperar (1.928.060,74) 1.523,70
Depósitos Trabalhistas (16.958,46) -
Bens de Terceiros em Comodato (130.108,97) (94.392,23)
 (252.720,57) (1.783.391,17)
Variações no Passivo Circulante e 
 Não Circulante:
Fornecedores a Pagar 495.682,65 (76.835,16)
Encargos Tributários 83.538,27 118.683,03
Remuneração e Encargos Previdenciários (112.958,77) 107.124,79
Provisões Tributárias (9.836,08) 9.836,08
Contas a Pagar 863,62 (979,60)
Empresas Coligadas e Controladas/
 Sócios/Diretor 1.559.269,39 2.695.367,20
Bens de Terceiros em Comodato a 
 Devolver 16.958,46 94.392,23
Receitas Diferidas 135,96 (1.740,90)
 2.033.653,50 2.945.847,67
Caixa Proveniente das Operações 1.715.142,73 5.491.339,81
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - (6.147,55)
IRPJ sobre o Lucro Líquido - (3.688,53)
Caixa Líquido das Atividades 
 Operacionais 1.715.142,73 5.481.503,73
Fluxo de Caixa das Atividades de
 Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado (1.704.369,89) (6.401.029,99)
Aquisição de Ativo Intangível (15.000,00) -
Aplicações Financeiras 12.186,04 (12.186,04)
Caixa Líquido das Atividades de 
 Investimentos (1.707.183,85) (6.413.216,03)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento
Diminuição e Créditos de Instituições 
 Financeiras - -
Aumento de Capital - -
Absorção dos Prejuízos - 790.492,65
Caixa Líquido das Atividades de 
 Financiamento - 790.492,65
Diminuição Líquida de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 7.958,88 (141.219,65)
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Início do Período 4.701,87 145.921,52
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 7.958,88 (141.219,65)
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Final do Período 12.660,75 4.701,87

   Reserva Reserva AFAC - Reserva de Lucros/ 
 Capital Reservas Correção Aporte Futuros Reavaliação - Prejuízos Patrimônio 
 Subscrito de Capital Monetária Aumento de Capital Ativo Próprio Acumulados Líquido              
Saldos em 31.12.2016 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (790.492,65) 11.491.160,24
Absorção dos Prejuízos 
 Acumulados - - - - - 790.492,65 790.492,65
Lucro do Exercício - - - - - 10.556,55 10.556,55
Saldos em 31.12.2017 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 10.556,55 12.292.209,44
Prejuízo do Exercício - - - - - (65.790,20) (65.790,20)
Saldos em 31.12.2018 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (55.233,65) 12.226.419,24

Receitas (Despesas) Operacionais 2018 2017    

SOBRACIL - SP Sociedade Brasileira de Videocirurgia
Capítulo de São Paulo (SOBRACIL - SP)

CNPJ nº 02.406.115/0001-06
Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Por meio desta, convocamos os sócios da Sobracil-SP para participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 31/05/2019, às 18 hs, em primeira convocação, havendo quorum, ou às 18:30 hs, em segunda convoca-
ção, com qualquer número de pessoas presentes, no Royal Palm Hall - Campinas - SP, durante o XI Congresso de
Videocirurgia da Sobracil - SP que ocorrerá no Campinas 2019 , com a seguinte Pauta: Aprovação das Contas do
Exercício Anterior; Relatório das Atividades da Diretoria; Eleição da Nova Diretoria; Assuntos de Interesse Geral.
Lembramos a todos que encontram-se abertas as inscrições para chapas que queiram concorrer à Diretoria para o
próximo biênio (2020-2021). As mesmas devem ser encaminhadas por escrito para a sede da Sobracil-SP, situada
na Rua Dr. Thyrso Martins, 100 - 5À Andar, Conjunto 516 - São Paulo-SP, Cep: 04120-050, no máximo até o dia
26/05/2019. São Paulo, 23 de abril de 2019. Atenciosamente, André Brandalise - Presidente.

Stone YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83 - NIRE 35.228.739.381

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 24/04/2019
Data, Hora e Local: Aos 24/04/2019, às 11:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º andar, conjunto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa:Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Da-
vid Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem 
reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$19.000.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$36.857.597,00. Encerrramento: Nada mais, 
lavrou se a ata, aprovada e assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo, 24 de abril de 
2019. P. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, David Leon Rubinsohn; P. To-
ledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. Carlos Eduardo Toledo Ferraz, José Eduardo Toledo 
Ferraz; P. CV Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Ricardo José da Silva Raoul, 
Valter Rabotzke Junior; Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário.

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 29 de Março de 2019.
Data, Hora e Local: 29/03/2019, às 10h, na sede, São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. 
Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: David Rubinsohn. 
Ordem Do Dia e Deliberações Por unanimidade: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcional-
mente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 30.000.000,00, sendo que o capital 
social atual da empresa é de R$ 140.000.000,00 e após a redução será de R$ 110.000.000,00. Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, assinada por todos os presentes. São Pau-
lo, 29 de março de 2019. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; David Rubinsohn - Secretário, Sócios: 
You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat - Diretor Presidente; David Rubinsohn 
- Diretor, Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (p.p) Ricardo José da Silva Raoul - Procurador.

Espírito Santo Gestão de
Participações Societárias Ltda.

CNPJ: 09.534.953/0001-04 - NIRE 35.222281251
Convocação para Reunião de Sócios

Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF sob
o nº 116.840.798-29 e RG nº 11.722.491-1, residente na Avenida Professor Carvalho
Pinto, 284, 2º andar, Centro, Caieiras, São Paulo/SP, convocado para a Reunião de
Sócios da Sociedade, a se realizar no dia 07/05/2019 às 09hs, em 1ª convocação, e no
dia 13/05/2019 às 10hs, em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663,
11º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de
(i) destituição de administrador da Sociedade; e (ii) alteração e consolidação do contra-
to social da Sociedade, conforme adequado e necessário, na hipótese de ser aprovada
a destituição do administrador. São Paulo, 25 de abril de 2019. Marcos Della Coletta -
Sócio-administrador.                                                                        (26, 27 e 30)

Segundo Levy, o planejamento esbarra 
na capacidade do Estado e a vontade 

política da sociedade de escolher entre 
pagamentos continuados em aposenta-
dorias ou ter uma parcela maior do PIB 
destinado ao investimento.

Levy questionou o motivo de se fazer 
a reforma da Previdência no país e deu 
logo a resposta. “A gente está fazendo a 

reforma da Previdência porque o dinhei-
ro está todo bloqueado, quase, assim, 
enforcado pelas despesas correntes de 
transferência e obrigatórias, e não sobra 
nada para fazer o investimento”, disse. 

A falta de recursos foi apontada pela 
secretária de Fomento, Planejamento e 
Parcerias do Ministério de Infraestru-
tura, Natália Marcassa, como principal 

fator de investimentos em infraestru-
tura. “Não existe planejamento se a 
gente não consegue capital fixo”, disse, 
referindo-se à pouca margem de mano-
bra que o governo tem no Orçamento, 
diante das despesas obrigatórias. “Não 
existe discussão de planejamento antes 
da Previdência nesse país”, completou 
(ABr).

Inovação e academia: 
a mudança precisa 

começar na formação

Todos estão cientes de 

que a educação precisa 

de diversas reformas. 

Uma delas, inclusive, 

diz respeito à maneira 

como as pessoas 

entendem a mesma, hoje 

em dia

Muitos profi ssionais em 
atuação no mercado 
ainda entendem que 

a aquisição de conhecimento 
tem um limite acadêmico. A 
pessoa se forma na faculdade 
e pronto. Alguns, inclusive, 
consideram sufi ciente um cur-
so técnico ou o ensino médio. 
Há quem vá mais longe, uma 
pós, um MBA, e a partir daí o 
profi ssional é o especialista 
eterno em sua área. Isso está 
muito longe de ser real.

Não digo que não hajam 
profi ssões que dependem de 
um curso específico como 
base, mas até para progredir 
em carreiras assim é preciso 
ampliar os horizontes. Alguns 
falam em se reciclar a cada 
poucos anos, mas nem mesmo 
isso atende exatamente ao 
que é necessário fazer hoje 
em dia. É preciso criar uma 
mentalidade de aprendizado 
constante. A verdade é que o 
mercado procura aqueles que 
jamais deixam de estudar. 

Na prática, a necessidade 
é de um estudo sem limites, 
que te diferencie cada vez 
mais, não só pela competição, 
mas pelo que sua mente é ca-
paz de alcançar. Ideias novas 
precisam surgir, e o campo 
fértil é aquele que está sendo 
constantemente oxigenado. O 
profi ssional não precisa, neces-
sariamente, se matricular em 
uma nova faculdade ou uma 
nova pós graduação. 

Ele até pode, se julgar inte-
ressante, mas a verdade é que 
há inúmeros cursos livres, de 
baixo investimento, até mes-
mo gratuitos, disponíveis em 
empresas, na academia e na 
internet que por si só já ajudam 
nesse crescimento.

Muito será aprendido, novos 
caminhos serão descobertos 
e, acima disso, a mente do 
profi ssional fi ca aberta a insi-
ghts. Inovar em uma empresa 
é algo que se faz no cotidiano, 
pois ideias novas são trazidas o 
tempo todo. A educação formal 
ainda é muito importante, mas 
se dedicar a aprender não de-
pende de ir até uma faculdade. 
É preciso dedicação e estudo 
do indivíduo.

Infelizmente, essa mudança 
de paradigma ainda precisa ser 

implementada na educação 
de base. É preciso ensinar as 
crianças assim. Quando o ado-
lescente chega na faculdade, se 
torna adulto e começa sua car-
reira, ele precisa ver o mundo 
de maneira mais ampla, e não 
tão dependente, passiva. E não 
digo isso de forma a censurar 
as formações acadêmicas, mas 
de apontar as necessidades de 
reformas. 

A academia não está aten-
dendo ao que o mercado 
precisa. Ela tem o papel de 
guiar, mas precisa abandonar 
os velhos manuais, ir além, 
trazer as novidades. Ainda é 
preciso muita teoria séria, em-
basada, normas, mas também é 
preciso a prática, a vivência. A 
academia precisa se dar conta 
disso. Mudar a forma com que 
se forma os profi ssionais. Além 
disso, há espaço para empre-
sas que queiram fazer a ponte 
entre a indústria, o mercado e 
a academia. 

Compreendendo o mercado, 
essas empresas conseguem 
contribuir na formatação de 
estudos acadêmicos mais fo-
cados na mescla entre teoria e 
prática, além de trazer proble-
mas reais. O profi ssional terá 
um currículo elaborado por 
teorias de imenso valor, mas 
lidará com a realidade. As em-
presas podem criar uma ponte 
que formará profi ssionais mais 
capazes. 

O mundo já não é o mesmo. 
Não podemos formar traba-
lhadores que esperam um 
contrato CLT, trabalham no 
mesmo local a vida toda, entre 
outras coisas que já foram re-
ais no passado. O mundo está 
diferente demais. É preciso 
aprender a ser empreendedor, 
prestador de serviços, resol-
ver problemas, trazer ideias, 
seguir parâmetros fl exíveis e 
não rígidos, ter planos B para 
aposentadoria, entre muitas 
outras coisas. 

Acima disso, é preciso saber 
ser inovador, um profi ssional 
que possibilite o crescimento 
constante de si mesmo e das 
empresas. É um longo cami-
nho, mas mudando o modo 
de pensar é muito mais fácil 
mudar a visão da academia, 
e sem seguida dos novos pro-
fi ssionais. 

Aos poucos, podemos cons-
truir uma realidade mais 
produtiva e focada no futuro.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP, é fundador da Palas, 

consultoria em gestão da qualidade e 
inovação (www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

Reforma pode favorecer 
investimentos em infraestrutura

O presidente do BNDES, Joaquim Levy, disse ontem (25), no seminário Novo Ciclo de Investimentos em 
Infraestrutura e o Setor de Construção Civil, que a liberação de recursos públicos para a área de infraestrutura do 
país pode ser favorecida com a reforma da Previdência
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Famiglia Administração e Participações S.A. - CNPJ 12.816.461/0001-16
Relatório da administração - Demonstrações Financeiras - exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - (em milhares de reais-R$)

Balanços Patrimoniais             2018           2017
Ativo circulante 240.128 240.115
Caixa e equivalente de caixa 223.775 222.588
Impostos/contribuições a recuperar 8.119 8.119
Despesas a apropriar 8.232 9.407
Ativo não circulante 9.875.742 9.905.760
Imobilizado 11.043.113 10.712.305
(-) Depreciações (1.167.370) (806.544)
Total do ativo 10.115.870 10.145.876
Passivo circulante 196.687 12.501
Fornecedores - 1.306
Impostos e contribuições a recolher 5.589 5.961
Contas a pagar 191.098 5.233
Passivo não circulante 7.915.292 7.530.503
Empréstimos 7.915.292 7.530.503
Patrimônio líquido 2.003.890 2.602.871
Capital social 3.045.432 3.045.432
Reserva legal 35.834 35.834
Reserva de lucros 680.788 680.788
Prejuizos do exercício (1.758.163) (1.159.183)
Total do passivo 10.115.870 10.145.876

Demonstração dos Resultados         2018         2017
Receita líquida 227.608 190.894
Lucro bruto 227.608 190.894
Custo (324.050) (336.457)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (94.330) (112.361)
Despesas tributárias (98.449) (79.949)
Depreciações (306.305) (294.566)
Outras receitas 5.662 47.759
Resultado operacional antes
 resultado financeiro (589.864) (584.680)
Receitas financeiras 9.222 18.837
Despesas financeiras (81) (37.121)
Resultado antes do IR. e da CS. (580.723) (602.964)
IR. e CS. (18.257) (29.168)
Prejuizo líquido do exercício (598.980) (632.132)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Reser- Reser- Resultado 
    Capital va  va de do 
          Social    legal   lucros    Exercicio         Total
Saldo 31/12/16 3.045.432 35.834 680.788 (527.050) 3.235.004
Resultado exercício - - - (632.132) (632.132)
Saldo 31/12/17 3.045.432 35.834 680.788 (1.159.183) 2.602.871
Resultado exercício - - - (598.980) (598.980)
Saldo 31/12/18 3.045.432 35.834 680.788 (1.758.163) 2.003.890

Demonstração dos Fluxos de Caixa         2018           2017
Fluxo de caixa das
 atividades operacionais (238.154) (365.725)
Resultado do exercicio (598.980) (632.132)
Depreciações 360.826 266.407
Variações nos ativos: Adiantamento a fornecedor - 63.333
Despesas a apropriar 1.174 25.949
Variações nos passivos:
Fornecedores (1.306) (8.053)
Impostos e contribuições a recolher (372) (17.222)
Contas a pagar 185.864 (63.749)
Caixa líquido gerado
 atividades operacionais (52.794) (365.468)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (330.808) (1.456.154)
Venda de ativo imobilizado - 226.900
Caixa líquido gerado
 atividades investimentos (330.808) (1.229.254)
Fluxo de caixa atividades de financiamentos
Empréstimos de terceiros 384.789 1.385.464
Caixa líquido gerado
 atividades de financiamentos 384.789 1.385.464
Aumento líquido do
 caixa/equivalentes caixa 1.186 (209.257)
Caixa e equivalentes de caixa:
Início do período 222.588 431.846
Fim do período 223.775 222.588
Variação das disponibilidades no período 1.186 (209.257)

Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, submetemos as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 2017. Continuamos ao inteiro dispor, em nossa sede, 
para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. SP, 11/04/19.  A Administração.

Notas explicativas: 1. A Famiglia Administração e Participações S.A. 
é uma S.A. de capital fechado, foi constituída em Abril/2010 e pos-
sui sede, foro e administração à sede à Rua Edson, 150, 13º andar, 
Apartamento 131, SP/SP. A sociedade tem por objetivo social a admi-
nistração de bens próprios e a participação em outras empresas, 
bem como aplicações financeiras em todas as suas modalidades. 
2. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações estão definidas a seguir. a) Base na preparação e 
apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
S.A. - Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e 
nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados 
pelos órgãos reguladores. b) Princípios gerais: Ativos, passivos, 
receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de com-
petência. c) Caixa e equivalentes de caixa: são representados por 

disponibilidades em moeda nacional e aplicações no mercado aberto 
com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias e apresentam 
risco insignificante de mudança de valor e limites. d) Despesas ante-
cipadas: correspondem a despesas antecipadas e são apropriadas 
ao resultado, de acordo com a competência em que incorrerão e/ou a 
vigência dos respectivos contratos. e) Imobilizado: estão demonstra-
dos pelo valor de custo de aquisição, deduzidos da depreciação. Os 
terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada pelo método linear. f) Regime Tributário: 
A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos 
tributários pelo regime de competência. g) Impostos a Recolher: O 
IRPJ. e a CSLL. são calculados, observando os critérios estabelecidos 
pela Legislação fiscal vigente, pelas alíquotas de 15%, acrescidas 

de adicional de 10% sobre o lucro tributável (presumido) excedente 
a R$ 60.000,00 no trimestre civil para o IRPJ., e 9% para a CSLL.. 
h) Outras obrigações: correspondente por obrigações a pagar por 
serviços tomados em geral adquiridos no decorrer do ano. i)Partes 
relacionadas: O empréstimo classificado no passivo á longo prazo, 
refere-se a empréstimo efetuado pelo acionista, sem incidência de 
juros. j) Capital Social: o Capital Social subscrito e integralizado é 
de R$ 3.045.432,00 representados por 3.045.432 ações ordinárias 
nominativas, com direito a voto, sem valor nominal.

Valter Yukio Kamikoga - TC CRC 1SP 104.418/O-1

Jaufreg Administração e Participações S/A - CNPJ Nº 13.354.577/0001-43
Relatório da administração - Demonstrações Financeiras - exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - (em milhares de reais-R$)

Balanços Patrimoniais             2018           2017
Ativo circulante   221.834  22.345
Caixas e equivalentes de caixa  221.360  21.870
Impostos a recuperar  474  474
Ativo não circulante  8.862.993   8.381.177
Imobilizado   8.998.126   8.448.124
(–) Depreciações acumuladas  (135.132)  (66.946)
Total do ativo  9.084.828   8.403.523
Passivo circulante  98.849   5.645
Impostos e contribuições a recolher  3.886   4.595
Contas a pagar  94.963   1.049
Passivo não circulante  6.245.881   6.212.198
Empréstimos  6.245.881   6.212.198
Patrimônio líquido  2.740.097   2.185.679
Capital social  1.423.524   873.522
Reserva legal  65.828   65.607
Reserva de lucros  1.250.745   1.246.549
Total do passivo e patrimônio líquido  9.084.828   8.403.523

Demonstração dos Resultados         2018        2017
Receita líquida  139.673  245.445
Lucro bruto  139.673   245.445
Custo  (68.185)  (113.337)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas  (58.157)  (24.393)
Despesas tributárias -  (3.672)
Outras receitas -  50
Resultado operacional
 antes do Resultado financeiro  13.330   104.091
Receitas financeiras  3.225   12.879
Despesas financeiras  (468)  (11.741)
Resultado antes do IRPJ. e da CSLL.  16.086   105.230
IRPJ. e CSLL.  (11.670)  (39.206)
Lucro líquido do exercício  4.416   66.023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Re-  Lucros 
    Capital serva Reserva Acu- 
          Social    legal  de lucros mulados         Total
Saldo em
 31/12/16 873.522 62.306 1.183.827 - 2.119.655
Lucro líquido do exercício - - - 66.023 66.023
Reserva legal - 3.301 - (3.301) -
Reserva de
 retenção de lucros - - 62.722 (62.722) -
Saldo em
 31/12/17 873.522 65.607 1.246.549 - 2.185.679
Aumento capital 550.002 - - - -
Lucro líquido do exercício - - - 4.416 4.416
Reserva legal - 220 - (220) -
Reserva de 
retenção de lucros - - 4.195 (4.195) -
Saldo em
 31/12/18 1.423.524 65.828 1.250.745 - 2.740.097

Demonstração dos Fluxos de Caixa         2018        2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 72.602 116.130
Lucros do exercício 4.416 66.023
Depreciações 68.185 50.106
Impostos e contribuições a recolher (709) (50.884)
Contas a pagar 93.913 (90.803)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 165.806 (25.557)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - (36.714)
Investimentos - 616.764
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de investimentos - 580.049
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos bancários - (7.483)
Empréstimos de terceiros 33.682 (531.302)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades financiamentos 33.682 (538.785)
Aumento líquido do caixa e
 equivalentes de caixa 199.489 15.706
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do período 21.870 6.164
No fim do período 221.360 21.870
Variação das disponibilidades no período  199.489 15.706

Srs. acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, submetemos à consideração as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 2017. Agradecemos a 
colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. SP, 24/04/19.  A Administração.

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: Jaufreg Administração 
e Participações S.A. é uma S.A. de capital fechado, foi constituída 
em Abril/2010 e possui sede, foro e administração à sede social 
localizada à Rua Edson, 150, 13º andar, Apartamento 131, Campo 
Belo, SP/SP. A sociedade tem por objetivo social a administração 
de bens próprios e a participação em outras empresas, bem como 
aplicações financeiras em todas as suas modalidades. 2. Principais 
práticas contábeis: As principais práticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações estão definidas a seguir. a) Base 
na preparação e apresentação das demonstrações contábeis: As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições con-
tidas na Lei das S.A. - Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 
e 11.941/09, e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), homologados pelos órgãos reguladores. b) Princípios gerais: 
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com 
o regime de competência. c) Caixa e equivalentes de caixa: são 
representados por disponibilidades em moeda nacional e aplica-
ções no mercado aberto com prazo de vencimento igual ou inferior 
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor e 

limites. d) Imobilizado: estão demonstrados pelo valor de custo de 
aquisição, deduzidos da depreciação. A depreciação desses ativos 
iniciar-se-á quando os mesmos forem utilizados. Os terrenos não 
sofrem depreciação. A depreciação é reconhecida com base na vida 
útil estimada pelo método linear. e) Regime Tributário: A empresa 

é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributá-
rios pelo regime de competência. f) Impostos a Recolher: O IRPJ. 
e a CSLL. são calculados, observando os critérios estabelecidos 
pela Legislação fiscal vigente, pelas alíquotas de 15%, acrescidas 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável (presumido) excedente 
a R$ 60.000,00 no trimestre civil para o IRPJ., e 9% para a CSLL.. 
g) Outras obrigações: correspondente por obrigações a pagar por 
serviços tomados em geral adquiridos no decorrer do ano. h) Partes 
relacionadas: O empréstimo classificado no passivo á longo prazo, 
refere-se a empréstimo efetuado pelo acionista, sem incidência de 
juros. i) Capital Social: o Capital Social subscrito e integralizado é 
de R$ 1.423.524,00 representados por 1.423.524 ações ordinárias 
nominativas, com direito a voto, sem valor nominal. 

Valter Yukio Kamikoga - TC CRC 1SP 104.418/O-1

Grupo Gonçalves Dias S/A
CNPJ: 09.328.663/0001-04

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais - ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 98.965.251 87.572.875
Caixa e equivalentes de caixa 6.551.882 20.601.549
Contas a receber 11.524.160 10.421.871
Estoques 63.584.661 51.124.185
Impostos a recuperar 5.102.828 306.722
Outros Creditos 12.201.719 5.118.547
Não Circulante 12.170.082 12.725.963
Partes relacionadas 100.000 100.000
Outras Contas 23.865 278.786
Imobilizado 17.444.188 16.719.215
(-) Depreciação (5.699.656) (4.647.156)
Intangível 301.685 275.118
Total do Ativo 111.135.333 100.298.838

Balanços Patrimoniais - PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 7.636.505 12.822.065
Fornecedores 2.843.106 8.207.234
Impostos e contribuições a recolher 45.183 2.166.371
Salários e obrigações trabalhistas 3.831.466 2.078.989
Outras contas a pagar 916.750 369.471
Não Circulante 9.611.461 4.412.305
Empréstimos e fi nanciamentos - -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.774.891 2.068.503
Partes relacionadas 1.914.796 1.914.796
Outras contas 5.921.775 429.007
Patrimonio Liquido 93.887.366 83.064.467
Capital social 9.060.000 9.060.000
Reserva de capital 1.812.000 1.812.000
Reserva de Lucros 79.569.991 68.177.139
Ajuste de Avaliação Patrimonial 3.445.375 4.015.328
Total do Passivo 111.135.333 100.298.838

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta de Vendas 129.979.552 110.973.604
Revenda de mercadorias 129.979.552 110.973.604
Receita Bruta 129.979.552 110.973.604
(-) Devoluções e Impostos sobre Vendas (31.867.515) (28.676.268)
Receita Líquida de Vendas 98.112.037 82.297.336
Custo dos Produtos Vendidos (50.392.642) (44.559.355)
Lucro Bruto 47.719.395 37.737.982
Despesas Operacionais (30.142.735) (30.809.629)
Despesas Vendas (5.860.380) (5.729.677)
Despesas Gerais e Administrativas (22.642.670) (23.190.535)
Depreciação e Amortização (1.922.013) (2.000.254)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido    Ajuste  Total do
 Capital Reserva Reserva Avaliação Lucro patrimônio
 Social de capital de Lucros Patrimonial do Periodo líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 9.060.000 1.812.000 63.896.280 4.291.334 - 79.059.613
Lucro líquido do período - -  - 3.709.846 3.709.846
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 867.673 (867.673) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido - Avaliação Patrimonial - - 295.008.80 - - 295.009
Pagamento de dividendos - - (518.209.11) - - (518.209)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 9.060.000 1.812.000 65.058.961 3.423.660 3.709.846 83.064.468
Lucro do Exercício - -  - 10.529.287 10.529.287
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 863.565 (863.565) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido - Avaliação Patrimonial - - 293.612 - - 293.612
Reserva de Retenção de Lucros   3.709.846 - (3.709.846) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 9.060.000 1.812.000 65.925.984 2.560.096 10.529.287 93.887.366

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do período 10.529.287 3.709.846
Aumentos (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Reversão IR/CSLL 5.578.596 -
Depreciação e Amortização 1.127.929 1.167.336
Depreciação /Amortização do Mais Valia 847.484 877.221
Ganho de Capital (65.574) -
Ajuste Avaliação Patrimonial (863.565) (867.673)
Reversão Juros sobre Capital Próprio 2.582.276 1.217.107
Resultados (Reversão) Não Operacionais (1.098.237) (25.710)
Fluxo de caixa operacional antes
 dos movimentos do capital circulante 18.818.196 6.078.127
Atividades Operacionais
Aumento de contas a receber de clientes (1.102.289) (427.754)
Aumento Impostos a Recuperar (4.796.106) 1.784.963
Redução (aumento) dos Estoques (19.523.252) (5.452.379)
Redução (aumento) Despesas Antecipadas 234.526 27.723
Pagamento IRPJ/CSLL (4.188.808) -
Redução (Aumento) Fornecedores (5.364.128) (1.038.406)
Redução (Aumento) do Outros Passivos 345.590 752.114
Aumento impostos a recolher (1.523.787) 1.534.424
Redução (Aumento) Outros Creditos 1.155.075 5.434.548
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais (34.763.180) 13.519.991
Atividades de Investimentos
Valor de Venda de Ativo Imobilizado 445.600 25.710
Pagamentos na aquisição do Ativo Imobilizado (2.080.912) (776.252)
Aquisições de Investimentos (44.657) (9.977)
Baixa de Ativo Imobilizado - 25.000
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (1.679.969) (735.519)
Atividades de Financiamentos
Ajuste Avaliação Patrimonial IR/CSLL Diferido 293.612 867.673
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (36.375) (109.125)
Pagamento Juros sobre capital próprio (2.412.784) (1.217.107)
Transferência Circulante para não
Circulante Fornecedores 5.730.833 -
Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos 3.575.286 (458.559)
Aumento (Redução) no Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (14.049.667) 18.404.040
Caixa no início do período 20.601.549 2.197.509
Caixa no fi m do período 6.551.882 20.601.549
Aumento (Redução) no Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (14.049.667) 18.404.040

...continuação 31/12/2018 31/12/2017
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 282.328 110.836
Lucro (Prejuízo) Operacional
 antes do Resultado Financeiro 17.576.660 6.928.352
Resultado Financeiro (1.184.898) (864.876)
Resultado Operacional e antes do IR e CS 16.391.762 6.063.477
Imposto de Renda e Contribuição Social 16.391.762 6.063.477
Correntes (5.862.475) (2.353.631)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 10.529.287 3.709.846

Diretoria        João Francisco Gonçalves Dias - Presidente
Roberto Félix da Silva - Contador - CRC-SP 169.625/O-1

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliarios S/A
CNPJ: 05.965.205/0001-25

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais - ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 15.760.434 13.931.747
Caixa 185 220
Bancos 10 -
Aplicação Financeiras 8.349.692 6.621.166
Contas a receber - 280.000
Estoques 1.892.289 1.788.995
Adiantamento a Terceiros 300.000 23.109
Valores a Receber 5.218.257 5.218.257
Não Circulante 14.715.272 13.840.747
Realizável a longo prazo: 3.754.098 3.754.098
Propriedade para Investimentos 3.753.662 3.753.662
Depositos Judiciais - -
Outras Contas 436 436
Investimentos em controladas 9.123.885 8.804.215
Imobilizado 1.837.289 1.282.434
Total do Ativo 30.475.707 27.772.494

Balanços Patrimoniais - PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 559.610 155.795
Fornecedores 8.172 1.738
Adiantamento Clientes 540 540
Impostos e contribuições a recolher 6.848 17.090
Provisão IRPJ e CSLL 50.182 66.147
Salários e obrigações trabalhistas 5.409 687
Outras contas a pagar 488.459 69.593
Não Circulante
Exigível a longo prazo: 6.722.161 6.722.161
Emprestimos Socios e Coligadas 5.455.494 5.455.494
Outras contas a pagar 1.266.667 1.266.667
Patrimonio Liquido 23.193.936 20.894.538
Capital social 90.000 90.000
Adiantamento para Aumento de Capital 2.421.000 2.421.000
Reserva de capital 18.000 18.000
Reserva de Lucros 20.664.936 18.365.538
Total do Passivo 30.475.707 27.772.494Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2018 31/12/2017

Receita Bruta Operacional 2.546.520 2.232.341
Receita de Locação de Imóveis 2.256.520 2.232.341
Receita de Venda Imóveis/Terrenos 290.000 340.000
Receita Bruta 2.546.520 2.572.341
(-) PIS/Cofi ns Locação/Vendas Imóveis/Terrenos (92.948) (93.890)
Receita Líquida de Vendas 2.453.572 2.478.451
Custo de Vendas de imóveis/terrenos (280.000) (200.000)
Lucro Bruto 2.173.572 2.278.451
Equivalência patrimonial 319.670 514.489
Despesas Operacionais (189.217) (99.586)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adianta-    
  mento para    Total do
 Capital aumento Reserva Reserva Lucro patrimônio
 Social de capital de capital de Lucros do Periodo líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 90.000 2.421.000 18.000 15.173.885 - 17.702.885
Lucro líquido do período - - - - 2.783.729 2.783.729
Dividendos a Pagar - - - (69.593) - 22.072.601
Reserva de Retenção de Lucros - - - 3.261.346 (2.783.729) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 90.000 2.421.000 18.000 18.365.538 - 20.894.538
Lucro líquido do período - - - - 2.358.356 2.358.356
Pagamento de dividendos - - - - - -
Dividendos a Pagar - - - (58.959) - (58.959)
Reserva de Retenção de Lucros - - - 2.358.356 (2.358.356) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 90.000 2.421.000 18.000 20.664.936 - 23.193.936

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
 2.227.797 1.641.779
Recebimento de Vendas de Imóveis e Locação 2.572.644 2.304.493

Rendimento de Aplicações Financeiras 340.368 404.858

Pagamento de Fornecedores (176.754) (586.973)

Pagamento Despesas Administrativas (81.884) (74.027)

Pagamento Despesas Financeiras (2.714) (1.497)

Pagamento de Impostos (423.863) (405.076)

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 2.227.797 1.641.779

Atividades de Investimentos
Aquisições de Imobilizado (129.702) (79.086)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (129.702) (79.086)

Atividades de Financiamentos
Empréstimos a Terceiros (300.000) -

Dividendos Pagos (69.593) (75.785)

Fluxo de Caixa das
 Atividades de Financiamentos (369.593) (75.785)

Aumento no Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 1.728.502 1.486.908
Caixa no início do período 6.621.386 5.134.478

Caixa no fi m do período 8.349.888 6.621.386

Aumento no Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 1.728.502 1.486.908

...continuação 31/12/2018 31/12/2017
Despesas Gerais e Administrativas (189.217) (99.586)
Lucro (Prejuízo) Operacional
 Antes do Resultado Financeiro 2.304.025 2.693.353
Despesas Financeiras (2.714) (11.518)
Receitas fi nanceiras 488.654 488.740
Lucro / Prejuízo Operacional 2.749.964 3.170.575
Lucro / Prejuízo Antes do IRPJ / CSLL 2.749.964 3.170.575
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (391.608) (386.845)
Lucro / Prejuízo do Exercício 2.358.356 2.783.730

Diretoria
André Gonçalves Dias - Diretor Presidente

Paulo Sergio dos Santos - Contador - CRC. 1SP 177741/O-5

Relatório da Administração
Aos
Administradores e Acionista da
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
São Paulo - SP
A Administração da PPP Habitacional SP Lote 1 S.A., cumprindo as determinações
legais e estatutárias, submete à apreciação da Acionista o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado, das Mutações Patrimoniais e da Demonstração dos
Fluxos de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

A PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. foi constituída em 26 de janeiro de 2015, com
sede em São Paulo, e tem como objeto social, único e exclusivo, executar o objeto
previsto no Contrato, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo.
Agradecemos à acionista pela confiança depositada no corpo executivo da empresa,
aos colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrados no curso deste ano, ao
nosso seleto cliente pela preferência aos nossos produtos e serviços, aos
fornecedores pela parceria mantida conosco e a todos que participam direta ou
indiretamente dos negócios da empresa.

Consolidado
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ....................... 2 69.837 12.385
Contas a receber .......................................... 3 19.858 10.064
Estoques .....................................................  9.523  8.097
Impostos a recuperar .................................... 22 22
Despesas antecipadas ................................. - 750
Créditos diversos ......................................... 188 138
Total do Ativo circulante .......................... 99.428 31.456

Ativo não circulante
Contas a receber .......................................... 3 105.031 92.218
Créditos diversos ......................................... 440 -
Imobilizado ................................................... 4 2.532 2.679
Total do Ativo não circulante ................... 108.003 94.897

Total do Ativo ............................................ 207.431 126.353

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
C.N.P.J: 21.876.833/0001-90 - NIRE: 3530047562-3

Consolidado
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos .....................  12.231 881
Fornecedores ............................................... 937 3.091
Obrigações trabalhistas e tributárias ........... 4.727 3.079
Imposto de Renda e CSLL ............................  2.447 337
Contas a pagar ............................................  - 517
Total do passivo circulante ...................... 20.342 7.905
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ..................... 28.000 27.263
Obrigações Tributárias ................................ 28.318 4.993
Dividendos a pagar ......................................  9.689 2.379
Total do passivo não circulante .............. 66.007 34.635
Patrimônio líquido ..................................... 5
Capital social ............................................... 59.358 53.757
Reserva legal ............................................... 2.359 820
Reserva de lucros retidos ............................ 32.184 10.254
  93.901 64.831
Participação de não controladores ............... 27.181 18.982
Total do Patrimônio líquido ..................... 121.082 83.813
Total do passivo e patrimonio líquido .... 207.431 126.353

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Receita Operacional Líquida ............................ 6 128.009 75.025
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados (88.673) (67.584)
Lucro bruto ....................................................... 39.336 7.441
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas gerais e administrativas ................ (34) (4.064)
Despesas comerciais ................................... - (33)
Despesas tributárias ..................................... (502) (341)

   (536) (4.438)
Resultado financeiro

Despesas financeiras ................................... (19.657) (729)
Receitas financeiras ..................................... 30.076 10.333

10.419 9.604
Lucro antes dos imposto de renda e da

contribuição social ........................................ 49.219 12.607
Imposto de renda e contribuição social .......... (15.385) (2.463)

Lucro líquido do exercício ................................. 33.834 10.144
Lucro líquido atribuivel aos acionistas:
Não controladores ............................................ (3.056) (125)
Controladores .................................................. 30.778 10.019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do período ..................................................... 30.778 10.144
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização ..................................................... 720 107
Impostos provisionados e não pagos ........................................ 29.597 5.497
Lucro líquido Ajustado ........................................................ 61.095 15.748
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber ..................................................................... (22.607) (71.783)
Estoques ................................................................................  (1.425) (6.814)
Credores diversos ................................................................... (490) (142)
Despesas antecipadas ............................................................ 750 609
(Aumento) redução dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas e  tributárias ......................................  (2.514) 209
Fornecedores ..........................................................................  (2.671) 3.029
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades

operacionais ...................................................................... 32.138 (59.144)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos ...............
Acréscimo do imobilizado ........................................................ (573) (2.666)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ... (573) (2.666)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos ........................................................ 40.231  28.144
Amortização dos empréstimos ................................................. (28.144) -
Ingresso de capital .................................................................. 5.601 27.703
Dividendos a  pagar ................................................................ - (2.233)
Aumento (redução ) de não controladores ................................ 8.199 18.982
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento ..... 25.887 72.595
Aumento (diminuição ) saldos de caixa e equivalentes

de caixa .............................................................................. 57.452 10.785
Variação líquida no exercício
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do exercício 12.385 1.600
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do exercício . 69.837 12.385
Aumento (redução) saldos de caixa e equivalentes de caixa 57.452 10.785

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

1. Políticas contábeis - As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil que compreendem a Lei das Sociedades por Ações bem como os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto, pela valorização de
determinados ativos e passivos financeiros, os quais, quando aplicável, são
mensurados pelo valor justo. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Companhia.
1.1. Principais práticas contábeis - a) Apuração e apropriação do resultado de
incorporação imobiliária - Reconhecimento de receita - As receitas de incorporação
imobiliária são reconhecidas à medida do andamento financeiro, representado pelo
quociente do custo de obra incorrido sobre os custos totais orçados, aplicados sobre
os totais dos contratos firmados. - Reconhecimento de custos e despesas - Os custos e
despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios, ou seja, quando mensuráveis e incorridos. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo.
A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor e resgatável em até 3 meses. c) Contas a
receber - O Contas a Receber refere-se aos créditos a receber de clientes
provenientes dos contratos firmados, sendo o valor do saldo devedor dos contratos
atualizados em conformidade com suas respectivas cláusulas contratuais. Para os
créditos decorrentes de contratos relativos às unidades imobiliárias não concluídas
(em construção), são aplicados os procedimentos descritos na Nota 1.1.a. A parcela da
carteira de contas a receber reconhecida nas demonstrações financeiras de acordo
com os procedimentos da Nota 1.1.a. é demonstrada pelo seu valor presente de
realização.  d) Imobilizado - São apresentados pelo custo, líquido da depreciação
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. As
depreciações são computadas pelo método linear, levando em consideração as taxas
descritas na Nota 4 e reconhecidas no resultado do período. O valor residual e a vida
útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de
encerramento do exercício. e) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes -
Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado pela
Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que resulte em
benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. f)
Impostos - As alíquotas de impostos e as leis tributárias usadas para calcular o
montante de impostos são aquelas que estão em vigor na data do balanço em que a
Companhia opera e gera receita tributável. A Administração periodicamente avalia a
posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e
estabelece provisões quando apropriado. g) Ajuste a valor presente de ativos e
passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são
atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. h) Redução ao valor recuperável (impairment) - A Companhia
avalia, ao menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que acarretariam a redução ao

valor recuperável dos itens de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Para o
exercício de 2018 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos
valores desses ativos.
1.2. Julgamentos e estimativas - A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu
melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim
como os valores de receitas, custos e despesas.
2. Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia, seguindo suas políticas de
aplicações de recursos, têm mantido suas aplicações financeiras em investimentos de
baixo risco junto a instituições financeiras de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de
liquidez imediata das aplicações, elas são consideradas como equivalentes de caixa.

Consolidado
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Caixas .............................................................................                 31 15
Bancos .............................................................................          17.922 1.187
Aplicações Financeiras ....................................................          51.884 11.183
Total Caixa e Equivalentes a Caixa ...................................          69.837 12.385

3. Contas a receber
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Clientes de incorporação imobiliária ................................. 124.889 102.282
Total de contas a receber .............................................. 124.889 102.282
( - ) Parcelas de curto prazo ............................................. 19.858 10.064
( = ) Parcelas de longo prazo ........................................... 105.031 92.218

4. Imobilizado
Consolidado

%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2018 31/12/2017

Máquinas e equipamentos .............................. 10            3.042            2.686
Veículos .......................................................... 20               143               143
Computadores ................................................. 20               140                 -
Total Imobilizado .............................................   3.325            2.829
(-) Depreciação acumulada ............................. (793)             (150)
Total do Imobilizado líquido .............................  2.532            2.679

A movimentação do imobilizado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 é
como segue:

Consolidado
31/12/2017 Aquisições Baixas Depreciações 31/12/2018

Veículos ............ 71                 -  - (28) 43
Máquinas e

equipamentos . 2.608 356 - (595) 2.369
Computadores ... -               140 - (20) 120
Total ................ 2.679               497 - (643) 2.532

5. Patrimônio líquido
5.1.Capital social - Em 31 de dezembro de 2018, o Capital Social, totalmente subscrito
é de R$ 91.954 representado por 91.954.453 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. Deste montante, em 31 de dezembro de 2018 já se encontra integralizado o
valor de R$ 59.358, restando a integralizar o valor de R$ 32.595.
5.2. Reserva de lucros
5.2.1. Reserva legal - Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até
atingir o montante de 20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital,
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
5.2.2.Constituída principalmente para a manutenção da capacidade de investimentos da
Companhia.
5.3. Dividendos mínimos obrigatórios - Aos detentores de ações ordinárias é
assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25%, que é calculado com base no
lucro líquido, ajustado pelas variações patrimoniais das reservas, conforme legislação
societária vigente.

31/12/2018
Lucro líquido do exercício ..................................................................... 30.778
Reserva legal (5%) .............................................................................. (1.539)
Lucro líquido a distribuir ....................................................................... 29.239
Dividendo mínimo obrigatório de 25% ................................................... 7.310

6. Operações de incorporação imobiliária
6.1  Receita operacional líquida

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Receitas de Imóveis ......................................................... 134.869 76.897
Receita de Serviços Prestados ......................................... 8.958 767
Impostos Incidentes sobre vendas (i) ................................  (15.818)  (2.639)
Receita Operacional Líquida ......................................... 128.009 75.025

(i) Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços são “Programa de Integração
Social” (PIS) e “Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social” (COFINS).

Conselho de Administração
Lucas Mattos - Túlio Mattos - Oswaldo A. M. Junior

Diretoria
Lucas Mattos - Hubert E. de Carvalho

Controller
Leigmar M. C. Martins - Contadora-CRC MG 069.270-0

Coordenador de Controladoria
Alexsandro P. Cardoso - Contador-CRC MG 095.661/O-5

Capital Social Reserva de Lucros
Reserva Reserva de Lucros Particip. não

Total A integralizar Integralizado Legal lucros retidos acumulados Subtotal   controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 ........... 91.954 (65.900) 26.054 319  5.916 - 32.289  - 32.289
Aumento de Capital .......................................  -              27.703              27.703 -                         -                      -      27.703               18.857 46.560
Lucro líquido do exercício ..............................    -                        -                        -  -                         -            10.019      10.019                    125 10.144
Destinações:
Constituição da reserva legal ........................  -  -  - 501                         -                (501)               -                        - -
Dividendos mínimos obrigatórios ................... -                        -                        -  -                         -             (2.379)      (2.379)                        - (2.379)
Realização da reserva de lucros .................... -                        -                        - -               (2.801)                      -      (2.801)                        - (2.801)
Constituição da reserva de lucros ..................  -                        -                        - -                 7.138             (7.139)               -                        - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ........... 91.954             (38.197)              53.757 820               10.254                      -      64.831               18.982 83.813
Aumento de Capital .......................................   -                5.601                5.601   -                         -                      -        5.601               11.255 16.856
Lucro líquido do exercício ..............................  -                        -                        -   -                         -            30.778      30.778               (3.056) 27.722
Destinações:
Constituição da reserva legal ........................ -  -  - 1.539                         -             (1.539)               -                        - -
Dividendos mínimos obrigatórios ...................  -                        -                        -  -                         -             (7.310)      (7.310)                        - (7.310)
Constituição da reserva de lucros ..................    -                        -                        -  -               21.930           (21.930)               -                        -  -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ........... 91.954             (32.595)              59.358 2.359               32.184                      -      93.901               27.181 121.082

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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A Justiça do Irã 
condenou a ad-
vogada e ativista 

pelos direitos humanos 
Nasrin Sotoudeh a 33 
anos de prisão e 148 
chibatadas, por ter de-
fendido mulheres que 
protestaram contra a 
obrigação de usar o véu 
islâmico. O marido de 
Sotoudeh, Reza Khan-
dan, disse à agência de 
notícias oficial Irna que 
ela não recorrerá da 
sentença, por considerar 
seu julgamento ilegítimo.

A decisão havia sido 
divulgada em março 
passado e condena a ati-
vista por “complô contra 
a segurança nacional”, 
“ameaças contra o sis-
tema”, “instigação à cor-
rupção e à prostituição” 
e por ter “aparecido no 
tribunal sem véu”. Com 
o fim do prazo de 20 dias 
para a apresentação de 
recurso, a decisão passa 
a ser definitiva. No en-
tanto, segundo Khandan, 
Sotoudeh descontará 
apenas 12 anos de pri-
são, referentes ao crime 
mais grave pelo qual foi 
condenada. 

No fim de 2017 e início 
de 2018, o Irã foi palco 
de uma onda de protestos 
contra a obrigatoriedade 
do uso do hijab, véu islâ-
mico que cobre o pescoço 
e os cabelos.  A ativista 
tem 55 anos e recebeu 
o Prêmio Sakharov para 
a Liberdade de Pensa-
mento, concedido pelo 
Parlamento Europeu, 
em 2012, por sua batalha 
pelos direitos humanos e 
contra a pena de morte 
(ANSA).

Ativista iraniana 
é condenada

a 33 anos
de prisão
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Especial
Reforma da Previdência vai gerar economia 

de R$ 1,236 trilhão em 10 anos, diz governo

Economia virá com a reforma para os trabalhadores do regime geral.

Márcia Foletto/Ag.O Globo

Executivo em propor mudanças na reforma da Previdência e a 
possibilidade de a idade da aposentadoria compulsória dos ser-
vidores públicos – atualmente aos 75 anos – ser alterada por lei 
complementar, em vez de ser defi nida pela Constituição, como 
atualmente.

Quando apresentou o projeto, o governo previa uma economia 
menor em 10 anos com a previdência: R$ 1,165 trilhão. Segundo o 
secretário, o número foi atualizado, de acordo com os parâmetros 
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de 2020, 
enviado neste mês ao Congresso Nacional.

Houve mudanças na previsão do valor do salário mínimo, da 
massa salarial e do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços no país. Além disso, no primeiro cálculo foi 
considerado o efeito da reforma ainda em 2019. Nos novos dados, 
foi considerado somente o próximo ano.

Marinho disse que conversou com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, sobre a escolha do relator da reforma. 
“A nossa conversa com o presidente da Câmara desde o início 
foi estabelecer um perfi l de alguém que tivesse habilidade com o 
tema”, disse. Segundo ele, o relator escolhido – deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP) – é “qualifi cado” para a função. “Quanto a ter 
ruido na base, este foi um projeto que vários deputados quiseram 
relatar”, acrescentou.

Secretário diz que reforma
não vai zerar o défi cit
da Previdência

O secretário de Previdência, Leonardo Rolim, disse ontem (25), 
que a proposta de reforma da Previdência não vai zerar o défi cit 
da Previdência Social, apesar do impacto de R$ 1,236 trilhão de 
economia, em 10 anos, se for aprovada como enviada pelo governo.

Segundo Rolim, deve haver uma pequena redução no défi cit ini-
cialmente, mas depois voltará a crescer, “mas em patamares bem 
menores do que o atual”.

Rolim disse que o governo editou medida provisória para melhorar 
a gestão da Previdência e reduzir as fraudes. “Não há perspectivas 
de zerar o défi cit única e exclusivamente com a PEC [Proposta 
de Emenda à Constituição]”, disse, ao apresentar os cálculos do 
impacto da reforma.

De acordo com o Ministério da Economia, a Previdência Social 
registrou défi cit de R$ 195,2 bilhões em 2018, um aumento de 7% 
em relação a 2017. A despesa com benefícios cresceu 5,2% e fechou 
o ano em R$ 586,4 bilhões. A arrecadação, por sua vez, subiu 4,4%, 
somando R$ 391,2 bilhões.

Deputado diz que reforma
da Previdência precisa

ser "calibrada"
Após ser eleito por 40 votos 

para presidir a comissão espe-
cial da Câmara dos Deputados 
que vai analisar a Proposta 
de Emenda à Constituição da 
Reforma da Previdência (PEC 
6/19), o deputado Marcelo 
Ramos (PR-AM) disse ontem 
(25) que a reforma é neces-
sária, pois o Brasil precisa de 
um ajuste fi scal, mas que a 
proposição precisa ser “cali-
brada” porque o ajuste “não 
pode ser tão pesado para as 
pessoas mais humildes”.

“Espero que o esforço na 
comissão seja de encontrar 
essa calibragem para que o 
projeto que chegue ao ple-
nário simbolize a média do 

pensamento do povo brasileiro representado na legitimidade 
de cada um dos deputados e deputadas”, afirmou Ramos. O 
presidente do colegiado também disse que vai conduzir os 
trabalhos com “diálogo, moderação e respeito às divergências 
naturais” na Câmara ouvindo os partidos aliados do governo 
e a oposição. Segundo ele, a primeira sessão do colegiado 

Secretário especial da Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho.
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O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (25), em 
Brasília, que a Câmara dos Deputados é soberana para 
fazer alterações na reforma da Previdência que “melhor 
atenda às necessidades de todos”. “Mas a economia é 
importante. A gente espera que ela passe da forma mais 
próxima a que nós encaminhamos para lá”, afi rmou, em 
conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto, após 
a solenidade de assinatura do decreto que extinguiu o 
horário de verão no país.

O Ministério da Economia informou que, caso seja 
aprovada na íntegra, a economia prevista pelo governo 
com a reforma da Previdência pode chegar a R$ 1,236 
trilhão em 10 anos. Bolsonaro disse ainda que espera 
que não haja “nenhuma turbulência” até a aprovação 
da reforma. 

“Se Deus quiser não haverá e nós devemos virar essa 
página o mais rápido possível da nova Previdência”, 
disse, destacando a liderança do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), no andamento da tramitação da 
proposta. A comissão especial que vai analisar a Proposta 
de Emenda à Constituição da reforma da Previdência 
(PEC 6/19) foi instalada ontem na Câmara. Após acordo 
de líderes, Maia anunciou o deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM) para presidir a comissão especial. A relatoria 
caberá ao deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

Bolsonaro: "Câmara é soberana para fazer alterações".

Isac Nóbrega/PR

Bolsonaro diz que 
Câmara é soberana 

para alterar Previdência

ocorrerá no dia 7 de maio.
Na reunião de instalação do colegiado, Ramos designou o 

relator Samuel Moreira (PSDB-SP). Segundo o relator, seu 
desafi o será conciliar a equação entre o défi cit fi scal das 
contas públicas com a responsabilidade social de garantir a 
aposentadoria dos idosos no futuro. Mais cedo, após acordo 
de líderes, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
anunciou os nomes dos deputados Marcelo Ramos (PR-AM) 
e Samuel Moreira (PSDB-SP).

Na comissão especial, será examinado o mérito da proposi-
ção. Essa comissão terá o prazo de 40 sessões do plenário, a 
partir de sua formação, para aprovar um parecer. Somente na 
comissão especial poderão ser apresentadas emendas, com o 
mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, no prazo 
de dez sessões do plenário. Após a publicação do parecer e 
intervalo de duas sessões, a proposta será incluída na ordem 
do dia do plenário, onde será submetida a dois turnos de 
discussão e votação.

Entre os dois turnos, há um intervalo de cinco sessões do 
plenário. Para ser aprovada, a proposta precisa ter, em ambos 
os turnos, 3/5 dos votos dos deputados (308), em votação 
nominal. Em seguida, o texto vai para o Senado onde será 
submetido a uma nova tramitação.

A economia prevista pelo governo com a 
reforma da Previdência pode chegar a 
R$ 1,236 trilhão, em 10 anos. O novo 
número foi divulgado ontem (25) pelo 
Ministério da Economia, ao apresentar 
o impacto detalhado da proposta de 
reforma. O impacto de mudanças na 
aposentadoria rural será de R$ 92,4 
bilhões e a urbana, R$ 743,9 bilhões, em 
10 anos

As mudanças no Benefício de Prestação Continuada 
(BCP) são de R$ 34,8 bilhões, e no abono salarial, 
de R$ 169,4 bilhões. As mudanças nas alíquotas 

do regime geral urbano vão gerar maior despesa para o 
governo. Segundo o secretário de Previdência, Leonardo 
Rolim, mesmo com a previsão negativa de R$ 28,4 bilhões, 
o governo optou pelas novas regras para tornar o sistema 
mais justo.

“Uma das principais premissas da Nova Previdência é 
quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga 
menos. Hoje o nosso regime faz o inverso”. Outro item que 
gera prejuízo na proposta é chamado de “outros” (- R$ 8,2 
bilhões) e refere-se aos auxílios doença, maternidade e 
reclusão, por exemplo.

DETALHAMENTO 10 anos (R$) Percentual

RGPS (Total) 807,9 bi

RURAL 92,4 bi 7,5%

Aposentadoria por Idade 66,4 bi 5,4%

Pensão por Morte 26,1 bi 2,1%

URBANO 743,9 bi 60,2%

Aposentadoria por Idade 128,0 bi 10,4%

Aposentadoria por
      Tempo de Contribuição 432,9 bi 35,0%

Tempo de Contribuição 363,4 bi 29,4%

Professor 12,0 bi 1,0%

Especial 57,6 bi 4,7%

Aposentadoria por
      Invalidez 79,4 bi 6,4%

Pensão por Morte 111,7 bi 9,0%

Outros -8,2 bi -0,7%

Novas Alíquotas de
     Contribuição -28,4 -2,3%

RPPS União (Total) 224,5 bi

Redução de Despesa 155,4 bi 12,6%

Aumento da Receita 41,4 bi 3,3%

Novas Alíquotas de
     Contribuição 27,7 bi 2,2%

BPC/Loas Idoso 34,8 bi 2,8%

Focalização do abono
      salarial 169,4 bi 13,7%

TOTAL 1.236,5 tri 100,0%

Equipe econômica
quer aprovação integral
da reforma da Previdência

O secretário especial da Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, disse ontem (25) que 
a equipe econômica vai defender 
a aprovação integral da proposta 
de reforma da Previdência. “O 
projeto que apresentamos é o 
que vamos defender na comissão 
especial na sua integralidade”, 
disse, ao apresentar o impacto 
detalhado da proposta. No total, 
a economia prevista é R$ 1,236 
trilhão em 10 anos.

Marinho disse que a retirada 
de quatro pontos da proposta, 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, não gera impacto fi scal. 
Para a proposta ser aprovada 
na comissão, o governo aceitou 
retirar do projeto o fi m do pa-
gamento da multa de 40% do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e do recolhimento do fundo do trabalhador 
já aposentado que voltar ao mercado de trabalho. Também foi 
retirada a concentração na Justiça Federal, em Brasília, de ações 
judiciais contra a reforma da Previdência.

Outros pontos retirados foram a exclusividade do Poder 
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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

Ativo Nota             2018            2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............... 9.a 1.896.136 3.342.330
Títulos e valores mobiliários .................... 9.b 14.218.602 12.546.475
Conta a receber ..................................... 60.588 152.654
Outras contas a receber -
  partes relacionadas .............................. 14.a 19.765 19.765
Despesas antecipadas .......................... 8.148 8.778
Outras contas a receber ........................ 156.705 7.511
Total do circulante ............................... 16.359.944 16.077.513
Não circulante
Deposito Judicial ..................................... 7.000 -
Investimentos .......................................... 1.301 1.301
Propriedade para investimento .............. 10 129.865.624 131.609.677
Imobilizado .............................................. 11 3.653.649 3.681.198
Intangível ................................................ 1.180 2.200
Total do não circulante ........................ 133.528.754 135.294.376
Total do ativo ......................................... 149.888.698 151.371.889

Passivo Nota            2018           2017
Circulante
Fornecedores ......................................... 1.097.112 905.511
Empréstimos com partes relacionadas ... 14.a 3.721 897.651
Obrigações tributárias e trabalhistas ..... 418.490 539.793
Receita diferida ....................................... 12 821.000 821.000
Outras contas a pagar ........................... 402.562 296.440
Total do circulante ............................... 2.742.885 3.460.395
Não Circulante
Receita diferida ....................................... 12 10.673.821 11.494.000
Total do não circulante ........................ 10.673.821 11.494.000
Patrimônio Líquido ............................... 15
Patrimônio social ...................................... 122.049.545 20.984.944
Ajuste de avaliação patrimonial .............. 13.931.495 14.367.948
Superávit acumulado .............................. 490.952 101.064.602
Total do patrimônio líquido ................. 136.471.992 136.417.494
Total do passivo e patrimônio líquido 149.888.698 151.371.889

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

            2018             2017
Superávit do exercício ................ 54.499 100.658.149
Outros resultados abrangentes ..... - -
Resultado abrangente total ........ 54.499 100.628.149

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais             2018               2017
Superávit do exercício ............................. 54.499 100.658.149
Ajustes por:
Depreciação e amortização ........................ 2.053.426 1.041.743
Juros apropriados sobre títulos
  e valores mobiliários ................................... (1.011.502) (1.459.525)
Propriedade para investimento
  recebida por doação ................................. - (104.984.000)
Resultado na baixa de ativos imobilizados (173.427) -
Perdão de dívida sobre empréstimos
  com partes relacionadas ........................... (890.026) -

32.970 (4.743.633)
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber ........................................ 92.066 93.202
Despesas antecipadas ............................... 630 288.629
Outras contas a receber ............................. (149.194) 44.440
Deposito Judicial .......................................... (7.000) -

(63.498) 426.271
Aumento / (redução) nos passivos em
Fornecedores .............................................. 191.601 (61.085)
Obrigações tributárias e trabalhistas .......... (121.303) 112.154
Receita diferida ............................................ (820.179) -
Outras contas a pagar ................................ 106.121 129.706

(643.760) 180.775
Caixa líquido utilizado
  nas atividades operacionais ................ (674.288) (4.136.587)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação em títulos e valores mobiliários ... (4.396.101) (5.899.738)
Resgate de títulos e valores mobiliários ..... 3.735.476 11.662.586
Empréstimos concedidos a partes relacionadas - (19.765)
Aquisição de ativo imobilizado ..................... (107.377) (146.116)
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
  das atividades de investimentos ......... (768.002) 5.596.967
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos pagos de parte relacionada(3.904) (70.696)
Caixa líquido utilizado nas
  atividades de financiamentos .............. (3.904) (70.696)
Demonstração da (redução) aumento
  do caixa e equivalentes de caixa ........ (1.446.194) 1.389.684
No início do exercício .................................. 3.342.330 1.952.646
No fim do exercício ...................................... 1.896.136 3.342.330
(Redução) aumento do caixa
  e equivalentes de caixa ........................ (1.446.194) 1.389.684

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 (Em Reais)

1. Contexto operacional: A Companhia de Jesus - Jesuítas é uma enti-
dade constituída na forma jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
domiciliada no Brasil, com autonomia administrativa e funcional, com dura-
ção por prazo indeterminado declarada de Utilidade Pública Estadual do
Rio de Janeiro, conforme Decreto nÀ 179/75 - Resolução SEASDH nÀ 267 -
23/07/2010 - Processo nÀ E-06/60.205/1985, constituída inicialmente sob
a denominação de ALOISIANUM, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia
26 de setembro de 1940, com sua personalidade jurídica averbada em 06
de outubro de 1959, cujos atos constitutivos encontram-se registrados no
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca da Cidade do
Rio de Janeiro. A Entidade é constituída por 31 residências que tem por
objetivo promover e desenvolver as atividades de natureza vocacional e
apostólica da „Companhia de Jesus - Jesuítas‰, pautadas na valorização
da educação moral e religiosa de acordo com os valores evangélicos e
postulados da Religião Católica, Apostólica Romana.
2. Base de preparação: Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi
autorizada em Assembleia Geral da Entidade em 28 de março de 2019.
Esse é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Enti-
dade no qual o CPC47 / IFRS15 - receita de contrato com cliente e o
CPC 48 / IFRS 9 - instrumentos financeiros foram aplicados. Mudanças
nas principais politicas contábeis estão descritas na nota explicativa 6.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financei-
ras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àque-
las utilizadas pela Administração da Entidade na sua gestão.
3. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não
derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado.
4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional Entidade.
5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstra-
ções financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores re-
portados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais po-
dem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações so-
bre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um ris-
co significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em
31 de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota 7d - Prazo de vida útil da propriedade para investimentos; Nota 7e -
Prazo de vida útil do ativo imobilizado; Nota 12 - Provisão para contingências.
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis
da Entidade requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passi-
vos financeiros e não financeiros. Questões significativas de avaliação são re-
portadas para a Administração da Entidade. Ao mensurar o valor justo de um
ativo ou um passivo, a Entidade usa dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas
de avaliação. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na men-
suração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Notas explicativa 21 - instrumentos financeiros.
6. Mudança nas políticas contábeis: A Entidade aplicou inicialmente o
CPC 48/IFRS 9 - instrumentos financeiros e o CPC47 / IFRS15 - receita de
contrato com cliente a partir de 1À de janeiro de 2018. Devido aos méto-
dos de transição escolhidos pela Entidade na aplicação dessas normas, as
informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram
reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas e, desta
forma, foi apresentada conforme reportado anteriormente. O efeito da
aplicação inicial dessas normas esta detalhado conforme a seguir: a - CPC
47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente: O CPC 47 estabelece uma
estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reco-
nhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30 - Re-
ceitas, O CPC 17 - Contratos de Construção e interpretações relaciona-
das. De acordo com o CPC 47, a receita é reconhecida quando o cliente
obtém o controle dos bens e serviços. Determinar o momento da transfe-
rência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do
tempo - requer julgamento. A Administração avaliou os efeitos da aplicação
da norma e não identificou alterações ou impactos no reconhecimento
dessas receitas, no que diz respeito às possíveis variações nos valores
contabilizados e às variações nas atividades de controles executados,
dado que são reconhecidas à medida em que há a transferência de con-
trole dos serviços. As receitas são registradas no mês em que os serviços
são prestados líquida de devoluções e descontos comerciais e quando (i)
os riscos e benefícios mais significativos inerentes aos serviços prestados
forem transferidos para o cliente, (ii) for provável que os benefícios econô-
micos financeiros fluirão para a Associação, (iii) o valor da receita operacio-
nal possa ser mensurado de maneira confiável. Em relação a CPC 47/IFRS
15 não houve impacto material no balanço patrimonial, na demonstração
de resultado e na demonstração dos fluxos de caixa da Entidade para o
exercício findo a 31 de dezembro de 2018 pois as operações e principal-
mente as modalidades de serviços praticados pela Entidade fazem com
que os critérios de reconhecimento de receita já atenderem substancial-
mente os critérios requeridos pela nova norma. b - CPC 48/IFRS 9 Instru-
mentos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para
reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns
contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substi-
tui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensu-
ração. Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros: O CPC
48 / IFRS 9 traz uma nova abordagem na classificação e mensuração de
ativos financeiros, a qual considera tanto o modelo de negócios em que os
ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa. A norma
classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) ativos financei-
ros mensurados pelo custo amortizado (CA); (ii) ativos financeiros mensura-
dos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e
(iii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
(VJR). A norma eliminou as categorias propostas pelo IAS 39 (CPC 38) de
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para
venda. O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos exis-
tentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos
financeiros. A Entidade não designou ou pretende designar passivos fi-
nanceiros como valor justo por meio do resultado (VJR), sendo assim, não
houve qualquer impacto esperado na classificação de passivos financeiros
de acordo com os requerimentos do CPC 48. Abaixo são demonstrados a
classificação dos ativos e passivos financeiros anteriormente e como ficou a
classificação a partir da data da adoção em 1À de janeiro de 2018:

Classificação
Ativo financeiro       ,  Classificação anterior     CPC 48/IFRS 9
Títulos e valores Valor justo por Valor justo por
  mobiliários  meio do resultado  meio do resultado
Caixa e equivalentes
  de caixa - Aplicações Valor justo por Valor justo por
   financeiras  meio do resultado meio do resultado
Contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Outras contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Outras contas a receber
  - partes relacionadas Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Passivo financeiro
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos

financeiros
Empréstimos com partes Outros passivos
  relacionadas Custo amortizado  financeiros
Outras contas a pagar Custo amortizado Outros passivos

financeiros
Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros: O CPC 48 /
IFRS 9 substitui o modelo de „perdas incorridas‰ do CPC 38 (IAS 39) por
um modelo prospectivo de „perdas de crédito esperadas‰. Isso exigirá um
julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores econômicos
afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com
base em probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas espera-
das se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou
ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e
ativos contratuais. Em relação ao CPC 48/IFRS 9, não houve impacto devi-
do a Entidade não realizar estimativa de perdas com créditos de liquidação
duvidosa pois suas receitas são provenientes de doação em dinheiro.
7. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em de-
talhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os perío-
dos apresentados nessas demonstrações contábeis. a. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de cai-
xa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimento origi-
nal de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na
quitação das obrigações de curto prazo. b. Títulos e valores mobiliári-
os: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados em
instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados
fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem
parte da gestão do dia a dia da Entidade. A Entidade adota como prática
contábil apresentar os títulos e valores mobiliários nas atividades de investi-
mentos nas demonstrações dos fluxos de caixa por entender que é a situ-
ação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal apresen-
tação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demonstrações do
Fluxo de Caixa. c. Contas a receber: São apresentadas ao valor presen-
te de realização, basicamente representam aluguéis e contribuições. A pro-
visão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída em montante con-
siderado suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na rea-
lização dos créditos. d. Propriedade para investimento: Propriedade
para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel
ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no
curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos administrativos.
A propriedade para investimento é mensurada e apresentada pelo seu va-
lor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para
perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método linear, com
base nas taxas que variam de 10% a.a. (10 anos) a 2,5% a.a (40 anos)

de acordo a avaliação patrimonial realizada para o respectivos imóveis.
Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento
(calculado pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e o valor
contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a Entidade
mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins de di-
vulgação nas demonstrações financeiras. e. Imobilizado: (i) Reconheci-
mento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada
e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quan-
do necessário. (ii) Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor
depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo,
deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado ba-
seando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada
parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para os períodos
correntes e comparativos são as seguintes:
Edificações ................................................................................ 15 - 40 anos
Máquinas, equipamentos e instalações .................................. 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ........................ 5 anos
Móveis e utensílios .................................................................... 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão re-
vistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são
reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. f. Obrigações tra-
balhistas: Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e en-
cargos que é constituída com base na remuneração de cada funcionário e
no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. g. Outros ativos e
passivos circulantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não cir-
culantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balan-
ço. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos incorridos até a data do balanços. h. Apuração do resulta-
do e reconhecimento das receitas e despesas: O reconhecimento das
receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil
de competência de exercício. A receita de aluguel de propriedade para in-
vestimento é reconhecida no resultado pelo método linear durante o prazo
do arrendamento. Os recursos recebidos de terceiros em convênio são re-
conhecidos da seguinte forma: • Recebimento dos recursos: Quando
ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vin-
culados a convênios e a crédito de gastos a incorrer em convênios no pas-
sivo circulante. • Consumo como despesa: Quando ocorrem o empenho
dos valores recebidos de terceiros em convênio e as despesas são reco-
nhecidas, no mesmo momento as receitas com convênio são reconhecidas
no resultado do exercícios em contrapartida ao débito do passivo de gas-
tos a incorrer em convênios no passivo circulante. i. Doações recebidas:
As doações recebidas pela Entidade em moeda corrente são provenientes
de doações de pessoas físicas que apoiam de forma voluntária os traba-
lhos religiosos desenvolvidos nas residências e são reconhecidas no resul-
tado do exercício no momento em que as contraprestações à essas doa-
ções são cumpridas pela Entidade. As doações recebidas em ativos, quan-
do tratam-se de ativos depreciáveis, inicialmente são reconhecidos em con-
trapartida a rubrica de Receita diferida no passivo e são registradas como
receita de doações a medida que os ativos são depreciados pela vida útil
do bem. As doações com ativos não depreciáveis são reconhecidas no re-
sultado do exercício no momento em que as contraprestações à essas do-
ações são cumpridas pela Entidade. j. Receitas e despesas financei-
ras: As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros
sobre aplicações financeiras. A Entidade adotou como prática contábil
apresentar os juros recebidos de títulos e valores mobiliários nas atividades
de investimentos por entender que é a situação que melhor representa
seus fluxos financeiros, estando tal apresentação amparada nos parágra-
fos 33 à 34A do CPC 3 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa. As des-
pesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias, cobradas
pelas instituições financeiras. k. Instrumentos financeiros: Reconheci-
mento e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos
de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram ori-
ginados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando a Entidade se tornar parte das disposições contratuais
do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a rece-
ber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou pas-
sivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um
item não mensurado ao valor justo por meio do resultado -VJR, os custos
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão.
Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de finan-
ciamento são mensurados inicialmente ao preço da operação. (i) Classifica-
ção e mensuração subsequente: Ativos Financeiros - Política aplicável
a partir de 1º de janeiro de 2018: No reconhecimento inicial, um ativo fi-
nanceiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA -
instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. No
exercício de 2018 a Entidade não possuía nenhum instrumento financeiro
classificado como VJORA - instrumento de dívida ou VJORA - instrumento
patrimonial. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemen-
te ao reconhecimento inicial, a não ser que a Entidade mude o modelo de
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos
financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo fi-
nanceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condi-
ções a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financei-
ros para receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado
ou como VJR. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do re-
sultado (VJR): Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reco-
nhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são subsequente-
mente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efeti-
vos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconheci-
do no resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber de alunos e hospital, bolsas restituíveis, cerificado de po-
tencial construtivo a receber e outros créditos provenientes de prestação
de serviços. Ativos financeiros - Politica aplicável antes de 1° de ja-
neiro 2018: A Entidade classificou os ativos financeiros nas seguintes cate-
gorias: - empréstimos e recebíveis; - ativos financeiros mantidos até o venci-
mento; - ativos financeiros disponíveis para venda; e - ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros -
Mensuração subsequente e ganhos e perdas - Política aplicável an-
tes de 1° de janeiro de 2018.: - ativos financeiros a VJR: Mensurados ao
valor justo e as variações no valor justo, incluindo juros ou receita, foram
reconhecidos no resultado. -Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao cus-
to amortizado utilizando o método de juros efetivos. - ativos financeiros
mantidos até o vencimento: Mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. Passivos financeiros - classificação, mensu-
ração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram
classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passi-
vo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re-
sultado caso for classificado como mantido para negociação. Passivos fi-
nanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resulta-
do líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos fi-
nanceiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Redução no va-
lor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros: O CPC 48 / IFRS 9
substitui o modelo de „perdas incorridas‰ do CPC 38 (IAS 39) por um mo-
delo prospectivo de „perdas de crédito esperadas‰. Isso exigirá um julga-
mento relevante sobre como as mudanças em fatores econômicos afetam
as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base em
probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se apli-
cará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA,
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos
contratuais. (ii) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e
somente quando, a Entidade tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em
uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamen-
te. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Entidade não possuía
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 nenhuma operação com instrumen-
tos financeiros derivativos incluindo operações de hedge. l. Redução ao
valor recuperável (impairment): Um ativo financeiro não mensurado
pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresen-
tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se
uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o re-
conhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efei-
to negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estima-
dos de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor
recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de
perda de valor. A Administração da Entidade não identificou nenhum
indicativo que justificasse a constituição de uma provisão sobre seus ativos.
m. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de
novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas
para exercícios iniciados após 1À de janeiro de 2019. A Entidade não ado-
tou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. A
Entidade não planejou adotar estas normas de forma antecipada. Impac-
tos esperados na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de
Arrendamento Mercantil: A IFRS 16 introduz um modelo único de conta-
bilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um
arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu
direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que re-
presenta a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isen-
ções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de bai-
xo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma
atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em
financeiros ou operacionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrenda-
mento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento Mer-
cantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares
das Operações de Arrendamento Mercantil. (i) Arrendamentos em que a
Entidade é um arrendatário: A Entidade está em processo de avaliação,
mensuração dos impactos e aplicação dos requerimentos do CPC 06 (R2)/
IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, porém a Administração
não espera ter impactos significativos em relação a mensuração do ativo
de arrendamento de imóveis, uma vez que todos seus imóveis são própri-
os. (ii) Arrendamentos em que a Associação é um arrendador: A Entidade
está em processo de avaliação em seus contratos de arrendamento se
contém ou não subarrendamentos, mas não espera nenhum impacto sig-
nificativo nos contratos em que a Entidade é arrendadora.
8. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002
(R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as receitas com
trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da admi-

nistração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração
os montantes que a Entidade haveria de pagar, caso contratasse estes ser-
viços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconheci-
das no resultado do exercício, no grupo de receitas operacionais, em contra-
partida a despesas operacionais, também no resultado do exercício. Em 31
de dezembro de 2018 a Entidade registrou o montante de R$ 1.245.930
(R$ 1.038.275 em 2017) referente a trabalhos voluntários.
9. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
a. Caixa e equivalentes de caixa          2018          2017
Caixas e bancos ................................................... 32.756 2.379.466
Aplicações financeiras (a) ..................................... 1.863.380 962.864
Total ....................................................................... 1.896.136 3.342.330
(a) As aplicações financeiras referem-se a títulos em renda fixa representa-
dos por Certificados de Depósitos Bancários- CDBs, remuneradas a taxas
que variam entre 90% a 107% do CDI (86,77% e 100% em 2016) do va-
lor da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os pe-
ríodos abrangidos por estas demonstrações financeiras.
b. Títulos e valores mobiliários Remuneração           2018           2017
CDB - renda fixa ....................... 90% a 107%

do CDI 14.218.602 12.546.475
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são
utilizados como reserva financeira da Entidade para manutenção de suas
obras, de forma que não são utilizadas no fluxo usual do caixa da Entidade.
10. Propriedade para investimento: As propriedades para investimento
da Entidade, são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

  31/12/2017           Adições   31/12/2018
Terrenos ............................ 113.434.000 - 114.434.000
Edificações ........................ 24.335.000 - 26.803.826
Total custo ....................... 137.769.000 - 141.237.826
Edificações ........................ (6.159.323) (1.744.054) (7.903.376)
Total de depreciação ..... (6.159.323) (1.744.054) (7.903.376)
Total .................................. 131.609.677 (1.744.054) 129.865.624

  31/12/2016           Adições   31/12/2017
Terrenos ............................ 8.450.000 104.984.000(b) 113.434.000
Edificações ........................ 12.020.000 12.315.000(b) 24.335.000
Total custo ....................... 20.470.000 117.299.000 137.769.000
Edificações ........................ (5.367.653) (791.670) (6.159.323)
Total de depreciação ..... (5.367.653) (791.670) (6.159.323)
Total .................................. 15.102.347 116.507.330 131.609.677
Propriedades para investimento, incluem os terrenos e imóveis comerciais
que são arrendados para terceiros. Os imóveis arrendados a terceiros,
são por período não cancelável de 30 meses, com o valor anual do alu-
guel indexado à inflação. Renovações subsequentes são negociadas
com o arrendatário, com períodos médios de 30 meses. a. Mensuração
do valor justo: Em 31 de dezembro de 2018 o valor justo de todas as
propriedades para investimentos foram mensuradas em R$ 183.500.749
(R$ 182.392.031 em 2017). b. Doação recebida: Em novembro de 2017
a Associação Faculdades Anchieta teve suas operações encerradas e de-
cidiu por destinar seu patrimônio líquido, formado basicamente por imóvel
localizado na Rodovia Anhanguera (BR-050), Km 25,5 Bairro Perus - São
Paulo - SP, para a Entidade, por possuir o mesmo objeto social desta Asso-
ciação. O valor justo deste imóvel foi determinado por avaliadores imobiliá-
rios externos independentes que avaliaram este imóvel ao valor justo to-
tal de R$ 117.299.000, sendo R$ 104.984.000 referente ao terreno e
R$ 12.315.000 referente as edificações. Em virtude de não haver contra-
partida a ser cumprida pela Entidade pela destinação deste ativo, o valor
referente ao terreno foi contabilizado como receita de doação no resulta-
do do exercício. O valor referente as edificações (R$ 12.315.000), foi
contabilizado em contrapartida a rubrica de receita diferida no Passivo Cir-
culante e Não Circulante e está sendo apropriado para a receita de acor-
do com a vida útil da edificação. c. Compromisso assumido pela Entida-
de de permuta: Em 19 de dezembro de 2017, a Entidade assinou contra-
to com a entidade Rec Log São Paulo Empreendimentos S.A. („Rec Log‰)
de promessa de permuta de bem imóvel. Neste contrato ficou acordado
entre as partes um compromisso de permuta em que a Entidade transfere
a propriedade de parte do terreno que recebeu em doação da Faculdade
Anchieta e em contrapartida a Rec Log se obriga a: (i) construir uma área
sócio educativa equivalente a R$ 10.000.000 na parte remanescente do
terreno que ficará como propriedade da Entidade; (ii) transferir para a Enti-
dade R$ 1.200.000 em moeda corrente; e (iii) transferir a propriedade à
Entidade de 17% das edificações, referente a empreendimento logístico,
que serão construídos pela Rec Log no terreno transferido pela Entidade
em permuta. Neste contrato também ficou acordado que a Entidade ape-
nas efetuará a transferência da propriedade de parte do terreno quando
a Rec Log concluir as condições estabelecidas no item (i) e (ii) acima. En-
quanto não se conclui estas condições pré-estabelecidas, o terreno per-
manece de propriedade e registrado nas demonstrações financeiras da
Entidade. A previsão da Administração para que a Rec Log atenda as condi-
ções (i) e (ii) pré-estabelecidas será no exercício de 2019, momento no qual
a permuta entre as partes será realizada, o valor justo desta permuta serão
mensurados e reconhecidos nas demonstrações financeiras da Entidade.
11. Imobilizado Trans-

31/12/2017   Adições   Baixas ferências 31/12/2018
Terrenos ........... 1.000.000 - - - 1.000.000
Prédios e
  edificações ..... 2.468.826 - - - 2.468.826
Veículos ............ 352.104 23.587 - - 375.691
Equipamentos e
  instalações ..... 53.903 43.680 - 597.122 694.705
Móveis e Utensílios 874.537 40.110 - (597.122) 317.525
Obras em
  andamento .... 1.794 - (1.794) - -
Total custo ...... 4.751.164 107.377 (1.794) - 4.856.747
Prédios e
  edificações ..... (418.108) (81.723) - - (499.831)
Veículos ............ (294.394) (87.204) 97.661 - (283.937)
Móveis e utensílios (344.473) (57.048) 77.436 211.969 (112.116)
Equipamentos e
  instalações ..... (12.991) (82.378) 125 (211.969) (307.214)
Total
  depreciação (1.069.966) (308.353) 175.222 - (1.203.098)
Saldo líquido 3.681.198 (200.976) 173.428 - 3.653.649

Trans-
31/12/2016  Adições  Baixas ferências 31/12/2017

Terrenos ........... 1.000.000 - - - 1.000.000
Prédios e
  edificações ..... 2.468.826 - - - 2.468.826
Veículos ............ 352.104 - - - 352.104
Equipamentos e
  instalações ..... 20.245 33.658 - - 53.903
Móveis e Utensílios 778.744 95.793 - - 874.537
Obras em
  andamento .... - 1.794 - - 1.794
Total custo ...... 4.619.919 131.245 - - 4.751.164
Prédios e
  edificações ..... (349.958) (68.150) - - (418.108)
Veículos ............ (219.294) (75.100) - - (294.394)
Móveis e utensílios (257.592) (86.881) - - (344.473)
Equipamentos e
  instalações ..... (8.883) (4.108) - - (12.991)
Total
  depreciação (835.727) (234.239) - - (1.069.966)
Saldo líquido 3.784.191 (102.994) - - 3.681.198
12. Receita diferida           2018           2017
Doação imóvel - Rodovia Anhaguera
  - nota 10b ..................................................... 11.494.821 12.315.000
Total ................................................................. 11.494.821 12.315.000
Circulante ........................................................ 821.000 821.000
Não circulante ................................................. 10.673.821 11.494.000
Conforme nota explicativa 10b, a Entidade recebeu em doação em no-
vembro de 2017 o imóvel localizado na Rodovia Anhanguera (BR-050),
Km 25,5 Bairro Perus - São Paulo - SP. O valor justo avaliado do imóvel
foi de R$ 117.299.000, sendo R$ 104.984.000 referente ao terreno e
R$ 12.315.000 referente as edificações. O valor referente as edificações
de R$ 12.315.000, foi contabilizado em contrapartida a rubrica de receita
diferida no Passivo Circulante e Não Circulante e está sendo apropriado
para a receita de acordo com a vida útil da edificação.
13. Provisão para contingências: Em 31 de dezembro de 2018, a Enti-
dade não possuía processos ou questionamento de natureza cível, traba-
lhista e tributária, classificado por seus assessores jurídicos como risco de
perda provável, que possam vir a requerer a constituição de provisão para
contingências. Em 31 de dezembro de 2018 existiam outros processos e
obrigações possíveis cíveis, trabalhistas e tributárias avaliadas pelos asses-
sores jurídicos como sendo do risco possível no montante de R$ 7.000,
dos quais não foi constituída nenhuma provisão. A Entidade possuía
contabilizado em 31 de dezembro 2018 o montante R$ 7.000 de depósi-
tos judiciais correspondentes a processos de origem trabalhista. Por não
estarem relacionados diretamente com o saldo de provisão de contingên-
cia, tais valores estão classificados no ativo não circulante.
14. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos           2018           2017
Ativo circulante
Província dos Religiosos Jesuítas da BRA .... 18.700 18.700
Paróquia São Luís Gozanga ......................... 1.065 1.065

19.765 19.765
Passivo circulante
Associação Nóbrega de Educação e Assistência
  Social - ANEAS Colegio São Luis (a) ........... 3.721 897.651

3.721 897.651
(a) Em 31 de dezembro de 2018 foi concedido perdão de dívida à Compa-
nhia de Jesus pela ANEAS referente à valores creditados em conta corrente
em períodos anteriores. O valor total envolvido era de R$ 890.026. A baixa
do passivo não circulante foi efetuada na rúbrica outras receitas operacio-
nais e administrativas. As transações ocorridas entre partes relacionadas não
prevê atualização monetária e prazo para quitação do saldo devedor.
b. Transações com partes relacionadas: Convênios com partes rela-
cionadas
Partes relacionadas          Saldo
Associação Nóbrega de Educação
  e Assistência Social - ANEAS (a) .................. 2.800

2.800
O objetivo deste convênio é a conjunção de esforços para em união ofere-
cer a terceiros de vida consagrada, os serviços de assistência em casa de
repouso para idosos, com fornecimento das dependências físicas e infra es-
trutura necessária, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade
igual ou superior a 70 anos ou, em estado de vunerabilidade que justifique
sua estadia, com ou sem vínculo familiar, em condições de liberdade, digni-
dade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nÀ 10.741
de 1À de outubro de 2003  Estatuto do Idoso. c. Remuneração do pesso-
al-chave da administração: Os diretores da Associação compõem o qua-
dro de pessoal-chave de sua administração e não recebem remuneração
pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão estatutária.

15. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a En-
tidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus ob-
jetivos institucionais, não podendo, como consequência, distribuir qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de partici-
pação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integral-
mente incorporado ao patrimônio social. No caso de extinção da Entidade,
seu patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incorporado ao
da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS. Ajuste
de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O ajuste de avaliação
patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do „deemed cost‰ no
momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da rubrica de
imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por
consultoria especializada. A reserva de reavaliação está sendo realizada por
depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o superávit acumulado.
Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em
decorrência de a Companhia de Jesus - Jesuítas possuir imunidade tributária.
16. Receita com doações             2018             2017
Doações em dinheiro ..................................... 7.164.090 6.156.266
Doações em terrenos (nota 10.b) ................. - 104.984.000

7.164.090 111.140.266
17. Despesas gerais e administrativas: As despesas gerais e adminis-
trativas refere-se substancialmente à gastos para manter as atividades das
residências dos jesuítas. Segue abaixo a abertura dos principais gastos:

            2018             2017
Despesas com pessoal .................................. 3.487.457 3.615.537
Despesas com materiais ................................. 3.834.321 2.927.809
Despesas com serviços .................................. 1.295.538 1.142.013
Depreciação e amortização ........................... 2.080.771 1.041.744
Despesas com viagens e estadias ................ 655.766 1.018.761
Serviços básicos (água/energia/telefone/gás) 235.122 421.038
Despesas com projetos .................................. 21.000 79.350
Outras despesas ............................................ 1.242.679 1.967.189
Total ................................................................ 12.852.654 12.213.441
18. Outras receitas/despesas operacionais            2018             2017
Perdão de divida da Associação Nóbrega de
 Educação e Assistência Social - ANEAS (n 14.a) 890.026 -
Despesas com tributos ................................... - (120.000)
Outras receita/despesas ................................ 208.532 (513.264)
Total ................................................................ 1.098.559 (633.264)
19. Resultado Financeiro             2018             2017
Receitas Financeiras
Receita de aplicações financeiras ................. 1.011.502 1.544.614
Outras receitas financeiras ............................. - 41.714

1.011.502 1.586.328
Despesas Financeiras
Outras despesas financeiras .......................... (16.381) (27.604)

(16.381) (27.604)
995.121 1.558.724

20. Renúncia Fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem
finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.À 1.409/12 e altera-
da pela resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Entida-
de, por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos
e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquo-
tas incidentes: • ISS s/ receita de serviços; • Cofins s/ receita de servi-
ços; • IR e CSLL s/ superávit do exercício.
21. Instrumentos financeiros: A Entidade opera apenas com instrumen-
tos financeiros não derivativos, que incluem aplicações financeiras e caixa e
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e fornecedores, cujos
valores são representativos aos respectivos valores de mercado. Estimati-
va do valor justo: Os valores contábeis constantes no balanço patrimoni-
al, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua
negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor pre-
sente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, es-
tão abaixo demonstrados. Durante este exercício a Entidade não efetuou
operações com derivativos. Valor justo versus valor contábil: Os valores
justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contá-
beis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

31/12/2018 31/12/2017
Saldo Valor Saldo Valor

Nota     contábil         Justo    contábil         Justo
Ativos mensurados
  pelo valor justo por
   meio do resultado
Caixa e equivalentes
  de caixa - aplicações
   financeiras ................. 9.a 1.836.380 1.836.380 962.864 962.864
Títulos e valores
  mobiliários .................. 9.b 14.218.602 14.218.602 12.546.475 12.546.475
Ativos mensurados
  pelo custo amortizado
Conta a receber .......... 60.588 60.588 152.654 152.654
Outras contas a receber -
  partes relacionadas ... 13.a 19.765 19.765 19.765 19.765
Outras contas a receber 156.705 156.705 7.511 7.511
..................................... 16.292.040 16.292.040 13.689.269 13.689.269
Passivos mensurados
  pelo custo amortizado
Fornecedores ............... 1.097.112 1.097.112 905.511 905.511
Empréstimos com partes
  relacionadas ............... 13.a 3.721 3.721 897.651 897.651
Receita diferida ............ 11.494.821 11.494.821 12.315.000 12.315.000
Outras contas a pagar 402.562 402.562 296.440 296.440

12.998.216 12.998.216 14.414.602 14.414.602
Instrumentos financeiros “Não derivativos”: Todos os ativos financeiros
„não derivativos‰ (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio
do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na
qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento. O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a
qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela
Entidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o
uso de informações não observáveis. O CPC 38 descreve os três níveis de
informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo: Nível 1 -
Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos
ou passivos; Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do
Nível 1, onde os preços cotados (não ajustados) são para ativos e passi-
vos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que estão
disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos
preços); Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou
nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do
valor justo dos ativos e passivos. O processo de mensuração do valor justo
dos instrumentos financeiros da Entidade está classificado como Nível 2
(representado pelas aplicações financeiras). Em função das características e
forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de
dezembro de 2018, a Entidade está sujeita aos fatores de: Risco de
liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financei-
ros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financei-
ro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade. Ris-
co de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de
mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Entidade, no valor
de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de pre-
ços e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entida-
de. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar
as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e, ao
mesmo tempo, otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando a
mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em
operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI
- certificado de depósito interbancário e fundos de renda fixa.
22. Arrendamento operacional como arrendador: Os valores relaciona-
dos aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancial-
mente, aos pagamentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento
entre 5 e 10 anos renovável por igual período e seus valores, trazidos a
valor presente dos pagamentos mínimos não representam, substancial-
mente todo o valor justo do ativo arrendado, conforme estudos elabora-
dos pela Administração da Empresa. A Entidade reconheceu receitas no
montante de R$ 849.383 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 805.864 em
31 de dezembro de 2017), com operações de arrendamento mercantil.
Menos de 1 ano ......................................................................... 841.197
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ........................................... 2.509.935
Mais de 5 anos ........................................................................... 120.000

JONAS CARVALHO DE MORAES - Diretor Presidente                                                                                                                                           FERNANDO MARCELINO POLYSELLO - Contador - CRC 1SP 256549/O-3
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Nota              2018             2017
Receitas operacionais
Receita com aluguel ....................... 21 849.383 805.864
Receita com doações ..................... 16 7.164.090 111.140.266
Receita com convênios .................. 14b 2.800.000 -
Receitas com trabalho voluntário .. 8 1.245.930 1.038.275
Total ................................................. 12.059.403 112.984.405
Despesas operacionais
  e administrativas
Despesas gerais e administrativas . 17 (12.852.654) (12.213.441)
Despesas com trabalho voluntário 8 (1.245.930) (1.038.275)
Outras receitas/despesas
  operacionais ................................. 18 1.098.559 (633.264)
Resultado antes das receitas
 (despesas) financeiras líquidas (940.622) 99.099.425
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ....................... 19 1.011.502 1.586.328
Despesas financeiras ..................... 19 (16.381) (27.604)
Receita financeira, líquida ......... 995.121 1.558.724
Superávit do exercício ................ 54.499 100.658.149

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Patrimônio social Ajustes de avaliação patrimonial (Déficit) superávit acumulado             Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 22.844.443 14.804.401 (1.889.500) 35.759.344
Incorporação ao patrimônio social (1.889.500) - 1.889.500 -
Realização do ajuste avaliação patrimonial - (436.453) 436.453 -
Superávit do exercício - - 100.658.149 100.658.149
Saldos em 31 de dezembro de 2017 20.954.943 14.367.948 101.094.602 136.417.493
Incorporação ao patrimônio social 101.094.602 - (101.094.602) -
Realização do ajuste avaliação patrimonial - (436.453) 436.453 -
Superávit do exercício - - 54.499 54.499
Saldos em 31 de dezembro de 2018 122.049.545 13.931.495 490.952 136.471.992

(a) O Conselho Fiscal da Companhia de Jesus - Jesuítas, no exercí-
cio de suas funções legais e estatutárias, examinou as Demonstrações
Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resul-
tado do período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social,
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Notas Explicativas, Relatório

PARECER DO CONSELHO FISCAL
dos Auditores da „KPMG Auditores Independentes‰, relativos ao exercí-
cio encerrado em 31 de dezembro de 2018. (b) Com base nos exames
efetuados e considerando o Relatório da Auditoria, o Conselho Fiscal,
indica para aprovação os referidos documentos contábeis do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e autoriza, após a aprovação

pela Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial.
(c) A proposta para que o resultado do exercício, apurado em 31 de
dezembro de 2018, fosse destinado as atividades previstas nas disposi-
ções estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos fora aprovada
por unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 27 de março de 2019
Emmanuel da Silva e Araújo - Presidente

Adilson Aparecido da Silva - 1º Conselheiro
Marcos Epifanio Barbosa Lima - 2º Conselheiro e Secretário

continua...

É preciso 
inovação 

para 
revolucionar 
a educação

Fabio Ivatiuk (*)

A Educação é a raiz de 

muitos problemas no 

Brasil. A boa notícia é 

que a tecnologia pode 

ser uma grande aliada 

para revolucionar esse 

cenário.

Para isso, no entan-
to, precisamos de 
coragem para fazer 

mudanças estruturais em 
nosso modelo de ensino. 
É importante esquecer a 
tradicional relação entre 
alunos e professores e usar 
o importante espaço da 
sala de aula para algo mais 
colaborativo e interativo, 
onde o educador assuma 
um novo papel: o de guiar 
e mediar o aprendizado dos 
estudantes.

Nesse contexto, as Edte-
chs (acrônimo das palavras 
Education e Technology) 
começaram a aflorar no 
território brasileiro. São 
empresas que apostam em 
aplicativos, simuladores 
3D, plataformas online, 
entre outras ferramentas, 
para mudar a forma de 
aprender e também para 
atender os anseios dos 
nativos digitais. O país 
conta com 364 startups 
do tipo, segundo estudo 
da Associação Brasileira 
de Startups em parceria 
com o Centro de Inovação 
para Educação Brasileira 
(CIEB).

As Edtechs desempe-
nham papel essencial para 
promover um salto de 
qualidade nesse cenário, 
atacando justamente o 
cerne da questão, que são 
as metodologias de ensino. 
Essa mudança ainda ocorre 
de forma tímida no Brasil, 
mas veio para ficar. Cada 
vez mais, podemos com-
binar metodologias ativas 
de ensino com ferramentas 
tecnológicas que permitem 
trazer a educação para o 
tempo presente. 

Trazer o aluno como pro-
tagonista da aula, ao invés 
do professor, medir o seu 
resultado e trabalhar na 
sua individualidade é o que 
faz com o que ele desperte 
interesse pela matéria, e 
consequentemente, obte-
nha resultados cada vez 
melhores. A combinação 
de diversas soluções deste 
tipo proporcionando, cer-
tamente, que a Educação 
em nosso país evolua e 
atinja novos patamares 
de qualidade, facilitando a 
vida dos alunos nas escolas 
e fora delas também. 

Disso depende nosso 
futuro como nação. Porém, 
para atingir esses objeti-
vos, precisamos enfrentar 
o mindset mais tradicional 
que ainda impera em cer-
tas instituições de ensino. 
Enquanto a Finlândia, 
referência mundial em 
Educação, ousou proibir 
(na forma de lei!) a sala 
de aula tradicional, no 
Brasil este formato é quase 
uma cláusula pétrea. Se 
estamos fazendo a mesma 
coisa, da mesma maneira, 
ano após ano, como espera-
mos resultados diferentes? 

A tecnologia pode ser 
uma das principais ferra-
mentas para a revolução 
no ensino, mas para isso 
precisamos realmente 
mudar. 

Vamos em frente!

(*) - É CEO na Beetools, rede de 
escolas de inglês que otimiza o 
aprendizado do aluno por meio 

de professores, realidade virtual, 
inteligência artifi cial e Big Data 

(fabio@beetools.com.br).
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Aos Conselheiros e Diretores da Companhia de Jesus - Jesuítas São Paulo /
SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia de
Jesus - Jesuítas („Entidade‰), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e ou-
tras informações elucidativas.Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Jesus  Jesuí-
tas em 31 de dezembro 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. Base para opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada „Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras‰. Somos independentes em relação
a Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Có-
digo de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
sa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pe-
las demonstrações financeiras: A administração é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações 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 elabo-
ração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.Os responsá-
veis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Res-
ponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório 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 po-
dem 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 audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, 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 au-
ditoria 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 contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-

nuidade 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 Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos 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 apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, in-
clusive 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 os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, 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 2019
KPMG Auditores
Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2

Bruno Cesar Vieira da Silva
Contador CRC SP270337/O-1

...continuação

Baixo alcance da língua de sinais 
leva surdos ao isolamento

Como poucos “ouvintes” usam a Libras, pessoas 
com defi ciência auditiva passam por sérios 
apuros no trabalho, nas ruas e até em hospitais. 
Senadores têm projetos para mudar o quadro

Ricardo Westin/Agência Senado

O enredo do curta-metragem tem um quê de kafkiano. Após 
maltratar um surdo, a protagonista se vê lançada, de uma 
hora para a outra, num mundo onde todos só se comunicam 

pela língua de sinais. Ninguém fala. Ela acaba sendo presa pela polícia 
por engano e tenta explicar — em bom português — que não tem 
nada a ver com o crime do qual é acusada. Suas palavras, porém, 
não signifi cam nada para os policiais. Os sinais que eles fazem com 
as mãos tampouco fazem sentido para ela. Percebendo-se um peixe 
fora d’água nesse mundo de surdos, a personagem surta.

— Com essa inversão de papéis, transformando os surdos em maio-
ria e os ouvintes em minoria, buscou fazer a sociedade sentir o quão 
sofrida é a vida do surdo. Por não haver acessibilidade linguística, ele 
não compreende nem é compreendido — explica Johnnatan Albert, 
roteirista e diretor do fi lme Libras É Merda? (assista a cenas do fi lme 
no fi nal desta reportagem), que foi lançado neste mês em Brasília, 
numa mostra de curtas-metragens produzidos por surdos, e deverá 
ser exibido em outros festivais pelo país.

Libras é a sigla para a língua brasileira de sinais, composta de um 
extenso e complexo repertório de gestos. Em 2002, a Lei 10.436 
deu à Libras o status de meio legal de comunicação e expressão. 
Desde então, escolas, faculdades, repartições do governo e empresas 
concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a providenciar 
intérpretes para atender aos surdos. A lei faz aniversário em 24 de 
abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais.

A Libras ganhou uma visibilidade inédita neste ano. Na posse do 
presidente Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro, a primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro, fez um discurso na língua de sinais no parlatório do Palácio 
do Planalto.

Apesar da lei de 2002, os surdos ainda estão longe da plena inclusão 
na sociedade. Como o curta Libras É Merda? denuncia (às avessas), 
o grande obstáculo é a escassez de ouvintes que se comuniquem 
na língua de sinais. A Libras está restrita à comunidade surda. Isso 
pode transformar atividades corriqueiras num inferno. No ônibus, 
os surdos não conseguem saber do cobrador qual é a parada em que 
devem descer. Se o alto-falante do aeroporto anuncia troca de portão, 
eles correm o risco de perder o avião caso não estejam com os olhos 
grudados nos telões de voos.

Nos serviços de saúde, perdem a vez quando não estão atentos à 
enfermeira que grita o nome do próximo paciente, difi culdade que 
levou a um projeto-piloto do SUS no Hospital Federal de Ipanema com 
central de atendimento e consulta mediada por intérprete de Libras.

No cinema, mais obstáculos: não podem ver fi lmes nacionais, 
pois só os estrangeiros são legendados. Na loja, o vendedor menos 
paciente e esclarecido pode confundir os gestos da língua de sinais 
com brincadeira ou defi ciência mental e simplesmente virar as costas 
para os clientes surdos.

As situações podem inclusive ser trágicas. ONGs dedicadas aos 
surdos dizem que não são raros os casos em que pacientes com pro-
blemas sérios de saúde saem de consultas com uma prescrição errada 
de remédio, porque o médico não entendeu quais eram os sintomas, e 
situações em que inocentes são mortos porque não ouviram a ordem 
de parar e o policial atirou por não perceber que eram surdos.

— Defi ciente não é o surdo, mas a sociedade que não sabe se 
comunicar com ele. Se o surdo encontrasse no dia a dia pessoas que 
soubessem a língua de sinais, ele não enfrentaria tantas barreiras 
e, por isso, nem perceberia a surdez como defi ciência — afi rma a 
coordenadora do Laboratório de Educação de Surdos e Libras, da 
Universidade de Brasília (UnB), Edeilce Buzar.

Segundo o Censo mais recente, viviam em 2010 no Brasil 2,1 milhões 
de pessoas que escutavam muito pouco ou nada — o equivalente à 
população de Manaus. A pesquisa do IBGE não apontou quantas 
faziam uso da língua de sinais.

 
As primeiras barreiras linguísticas por vezes são impostas pela 

própria família. Quando a criança nasce surda ou perde a audição 
ainda pequena, muitos pais rejeitam a língua de sinais e impõem a 
oralização. Sem ouvir a própria voz, o treinamento da fala e da leitura 
labial costuma ser lento e penoso. O aprendizado da língua de sinais, 
ao contrário, é natural para quem, compensando a lacuna da audição, 
tem na visão o sentido mais apurado.

— Eu consigo falar, mas não me sinto à vontade. Prefi ro a língua 
de sinais — diz Johnnatan Albert, o diretor do curta-metragem, que 
tem 32 anos e perdeu a audição quando era bebê, como sequela da 
meningite. — Como não ouço minha voz e não consigo controlar muito 
bem a tonalidade e o volume, todas as pessoas que estão ao redor se 
viram para mim quando falo qualquer coisa. Algumas olham com ar 
de reprovação. Fico constrangido.

Raras escolas estão adaptadas para receber alunos surdos. A mera 
presença de um intérprete da língua de sinais ao lado do professor 
não é sufi ciente. Por um lado, muitas crianças surdas chegam ao 
colégio sem saber língua nenhuma e vão ter que aprender a Libras 
do zero. Por outro, as que já sabem a língua de sinais não encontram 
professores preparados para ensinar-lhes o português escrito. Nessa 
situação, como a Libras é a primeira língua do estudante, o português 
precisa ser apresentado como segundo idioma, com uma metodologia 
completamente diferente, tal como uma língua estrangeira. O professor 
precisa ser bilíngue e ter uma formação específi ca.

Em consequência do despreparo das escolas, muitos surdos chegam 
ao fi m dos estudos como analfabetos funcionais. É por isso, aliás, que 
tentar se comunicar por escrito com um surdo nem sempre dá certo.

— Os surdos acabam sendo forçados a viver encapsulados em seus 
próprios mundos. São como almas que passam por nós sem que nos 
preocupemos em enxergá-los ou interagir com eles — compara o 

intérprete de Libras e ex-presi-
dente da Associação de Pais e 
Amigos dos Defi cientes Auditivos 
do Distrito Federal (Apada-DF) 
Marcos de Brito.

Desde 1991, a Lei 8.213 obriga 
as empresas a reservar uma parte 
de suas vagas para funcionários 
com algum tipo de defi ciência. 
Para fi rmas que tenham entre 100 
e 200 trabalhadores, por exemplo, 
a cota é de 2%. A inclusão efetiva 
nem sempre ocorre. Tarcísio 
Barroso, de 31 anos, fi cou surdo 
ainda bebê, também por causa da 
meningite. Ele é oralizado, mas 
tem a Libras como primeira língua. 
Mesmo pós-graduado na área da 
tecnologia da informação, acabou 
sendo relegado a tarefas secundá-
rias em muitas das empresas onde 
trabalhou, em Brasília.

— A comunicação com meus chefes sempre foi falha. Alguns 
não se preocupavam em articular bem as palavras na hora de falar, 
para eu fazer a leitura labial. Outros preferiam se comunicar por 
escrito, mas usavam palavras difíceis ou frases pouco objetivas, 
o que difi cultava a minha compreensão. De tanto eu pedir que 
explicassem novamente cada orientação, acabavam concluindo 
que eu tinha defi ciência intelectual e passavam a me deixar de 
lado. Já chorei muito por causa disso.

A mãe dele, Vanilda Barroso, lembra que a inadequação que ele 
agora sente no trabalho é muito parecida com a que sentia no colégio, 
quando os professores não exploravam as suas potencialidades e só 
apontavam as difi culdades.

— As empresas contratam um surdo e nem se preocupam em 
saber como os surdos são. Só querem cumprir a cota exigida 
pela lei. Não estão interessadas na inclusão — ela afi rma. — E 
a inclusão não é difícil. Bastaria que as empresas deixassem de 
encarar o surdo como um incapaz e passassem a vê-lo como um 
estrangeiro que não compreende plenamente o português e precisa 
de explicações numa linguagem mais clara.

A questão preocupa os senadores. Eles estudam diversos projetos 
de lei que buscam reduzir a barreira linguística que isola os surdos. O 
PLS 155/2017, de Telmário Mota (Pros-RR), obriga os bancos a contar 
com intérpretes de Libras. O PLS 52/2016, de Ciro Nogueira (PP-PI), 
e o PLS 465/2017, de Kátia Abreu (PDT-TO), determinam a mesma 
adaptação aos hospitais públicos. O PRS 33/2018, de Paulo Rocha 
(PT-PA), prevê que as transmissões da TV Senado sejam traduzidas 
para a língua de sinais.

Senadores Ciro Nogueira, Kátia Abreu, Paulo Rocha e Telmário 
Mota apresentaram projetos que estimulam disseminação da língua de 
sinais (fotos: Roque de Sá, Jane de Araújo, Geraldo Magela e Edilson 
Rodrigues/Agência Senado)

Em março, por sugestão de Romário (Pode-RJ), o Senado lançou 
um vídeo bilíngue (em português e Libras) com a íntegra da Lei Bra-
sileira de Inclusão (Lei 13.146). Na visão do senador, para diminuir a 
exclusão dos surdos, é preciso estimular a difusão da língua de sinais 
entre os ouvintes, especialmente a partir das escolas.

— Eu mesmo tenho difi culdade para me comunicar com um 
surdo, pois não tive nenhuma disciplina escolar que me propor-
cionasse esse domínio — diz Romário. — Da mesma forma que 
ensinam inglês e espanhol, as escolas poderiam também incluir 
a Libras, mesmo que como disciplina optativa, algo que muitas 
universidades já têm feito.

Neste momento, a Câmara dos Deputados analisa um projeto 
de lei que prevê a inclusão da língua de sinais como disciplina 
optativa nos colégios públicos localizados nas cidades com mais 
de 10 mil habitantes. A proposta original é do ex-senador Cris-
tovam Buarque e sofreu alterações na Câmara. Se o texto for 
aprovado pelos deputados, terá que ser novamente submetido 
aos senadores.

Filme “Libras É Merda?”: personagem ouvinte é transportada para realidade onde todos conhecem apenas a língua de sinais.

Intérprete de Libras em audiência pública no Senado.
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Johnnatan Albert dirigiu fi lme que mostra 

dramas enfrentados pelos surdos.
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Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

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

Ativo Nota          2018          2017
Circulante

Caixa equivalente de caixa ................................... 11  96.587  101.915
Títulos e valores mobiliários ................................... 12  196.389  223.791
Contas a receber .................................................. 13  14.772  14.888
Estoques ................................................................ 4.984  574
Outras contas a receber ....................................... 14  17.123  11.261
Despesas antecipadas .........................................        1.964         1.062

Total do circulante ................................................    331.819     353.491
Não circulante
Realizável a longo prazo

Empréstimos - Partes Relacionadas ..................... 21  3.127  42.429
Depósito judicial ..................................................... 20.b  32.193  28.972
Outras contas a receber ....................................... 14                -            750

     35.320       72.151
Investimentos .........................................................  243  243
Propriedade para investimentos ........................... 15  779.943  787.797
Imobilizado ............................................................. 16  976.523  757.283
Intangível ...............................................................            714         1.145

Total do não circulante .........................................  1.792.743  1.618.619
Total do ativo ..........................................................  2.124.562  1.972.110

Passivo Nota          2018          2017
Circulante

Fornecedores ........................................................  10.522  6.487
Obrigações tributárias ............................................  5.589  4.898
Obrigações trabalhistas e sociais .......................... 17  22.493  22.686
Outras contas a pagar .......................................... 18  30.956  4.438
Adiantamento de clientes ..................................... 19       24.200      18.507

Total do circulante ................................................       93.760      57.016

Não Circulante
Provisão para contingências ................................. 20.a  5.905  3.138
Outras contas a pagar .......................................... 18      60.016               -

Total do não circulante .........................................  65.921  3.138

Patrimônio Líquido ................................................ 22
Patrimônio social ....................................................  957.658  932.850
Ajuste de avaliação patrimonial ............................. 968.922  934.254
Superávit acumulado .............................................  38.301  44.852

Total do patrimônio líquido ..................................  1.964.881 1.911.956

Total do passivo e patrimônio líquido ...............  2.124.562  1.972.110

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida ................................... 23  337.166  323.765
Custo dos serviços prestados .............................. 24     (292.787)     (290.407)
Superávit bruto .........................................................        44.379        33.358
Despesas por natureza
Com vendas ................................................................ 24  (3.200)  (4.525)
Gerais e administrativas .............................................. 24  (25.569)  (26.495)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquida .....  (11.203)      (5.056)
Superávit (deficit) antes do resultado financeiro 4.407  (2.718)
Resultado Financeiro
Receita Financeira ...................................................... 25  23.003  36.713
Despesas Financeiras ................................................ 25            (274)             (308)
Receita financeira, líquida .....................................        22.729        36.405
Superávit do exercício ............................................  27.136  33.687

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍ-
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação  acu-

Nota   social patrimonial   mulado         Total
Saldo ajustado em 01/01/2017 . 857.201  945.419  75.649  1.878.269
Transferência para patrimônio social  75.649  -  (75.649)  -
Realização do ajuste de
  avaliação patrimonial ................... -  (11.165)  11.165  -
Superávit do exercício ...................  -  -  33.687  33.687
Saldo em 31/12/2017 .................. 932.850  934.254  44.852  1.911.956
Ajuste na aplicação
inicial do CPC 48 / IFRS 9 ............ 6.p  -  -  (2.503)  (2.503)
Saldo ajustado em 01/01/2018 .  932.850  934.254  42.349  1.909.453
Transferência para patrimônio social 42.349  -  (42.349)  -
Realização do ajuste de avaliação
 patrimonial .....................................  -  (11.165)  11.165  -
Incorporação de acervo líquido .... 2  (17.541)  45.833  -  28.292
Superávit do exercício ................... -  -  27.136  27.136
Saldo em 31/12/2018 ..................  957.658  968.922  38.301  1.964.881

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional:  A Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS
é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade
nas áreas educacional, assistencial, cultural e religiosa, com Título de Utilidade Pública Esta-
dual de São Paulo conforme Decreto n.À 41.567 de 24/01/1997, Título de Utilidade Pública
Estadual do Rio de Janeiro conforme Decreto n.À 179/75 e Resolução SEASDH n.À 267 de
23/07/2010, Título de Utilidade Pública Municipal de São Paulo conforme Decreto 56.228 de
01/07/2015 e com o CEBAS/MEC (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
na área de Educação - Processo nÀ 71000.115008/2009-64 - com validade até 31/12/2014
- conforme Portaria 701 do MEC - SERES de 18/11/2014 - Protocolo de Renovação MEC/
SERES/SIDOC emitido em 01/12/2014 - Processo nÀ 23000.013794/2014-81 o qual encon-
tra-se aguardando análise, conforme SEI/MEC 0608107 emitida em 27/03/2017 e procedeu
novamente, conforme obrigação legal a entrega da documentação em meio físico, junto ao
Ministério da Educação - MEC para renovação MEC/SERES/ triênio 2018 a 2020 conforme
protocolo emitido em 11/12/2017 - Processo nÀ 23000.047949|2017-25 o qual encontra-se
aguardando análise. 2. Incorporação no exercício: Em 01/11/2018 foi procedida a cisão
parcial da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS com a versão do
acervo patrimonial incorporado da parcela cindida pela ANEAS nos termos do protocolo e
justificação da cisão parcial , avaliado o valor contábil na data base de 31 de outubro de 2018,
conforme laudo de avaliação emitido por empresa especializada em 26 de novembro de 2018.
O acervo líquido incorporado foi de R$ 28.292 e era composto pelos seguintes elementos
patrimoniais. Este acervo era formado substancialmente pelos ativos e passivos das Edições
Loyola (operação de edições, impressões e distribuições de livros), determinados ativos imo-
bilizados e propriedades para investimento e mútuo existentes entre a Associação e a AJEAS.
Ativo  Laudo de Cisão
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .................................................  5.694
Títulos e valores mobiliários ......................................................  73
Contas a receber .....................................................................  2.624
Estoque .....................................................................................  6.311
Outras contas a receber ..........................................................  203
Despesas antecipadas ............................................................                            8

                  14.913
Não Circulante
Depósitos judiciais .....................................................................  114
Propriedade para investimentos ..............................................  595
Imobilizado ................................................................................                   66.047

                  66.755
Total do ativo ...........................................................................  81.669
Passivo
Circulante
Fornecedores ...........................................................................  1.620
Obrigações trabalhistas e sociais .............................................  1.501
Obrigações tributárias ...............................................................  78
Outras contas a pagar .............................................................  653
Adiantamento de clientes .........................................................                     2.371

                    6.223
Não Circulante
Provisão para contingências ....................................................  1.328
Outras contas a pagar .............................................................  408
Empréstimos com partes relacionadas .....................................  45.072
Outras contas a pagar - partes relacionadas .........................                        346

                  47.154
Acervo líquido (a) ...................................................................                   28.292
Total do passivo .....................................................................  81.669
(a) O acervo líquido adquirido pela incorporação parcial da AJEAS é composto e está demons-
trado da seguinte maneira na demonstração das mutações do patrimônio líquido (R$ 17.541)
no patrimônio social e R$ 45.833 em ajuste de avaliação patrimonial. 3. Base de preparação
- a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi
autorizada em Assembleia Geral da Associação em 28/03/2019. Esse é o primeiro conjunto de
demonstrações financeiras anuais da Associação no qual o CPC47 / IFRS15 - receita de
contrato com cliente e o CPC 48 / IFRS 9  instrumentos financeiros foram aplicados. Mudanças
nas principais politicas contábeis estão descritas na nota explicativa 7. Todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas
e correspondem àquelas utilizadas pela Administração da Associação na sua gestão. 4. Base
de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico,
com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor
justo por meio do resultado. 5. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demons-
trações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação. Todas
as informações financeiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 6. Uso de estimativas e julgamentos: Na
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas
e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Associação e os valores repor-
tados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estima-
tivas são reconhecidas prospectivamente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As
informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco
significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31/12/2019 estão
incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa 13 - Provisão para crédito liquidação
duvidosa; Nota 8.g - Prazo de vida útil da propriedade para investimentos; Nota 8.f - Prazo de
vida útil do ativo imobilizado; Nota explicativa 20.a - provisão para contingência. Mensuração
do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Sociedade requer a mensu-
ração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. Questões
significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Associação. Ao mensurar o
valor justo de um ativo ou um passivo, a Associação usa dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. Nível
1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. Nível
2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão
incluídas nas seguintes notas explicativas: Notas explicativa 28 - instrumentos financeiros.
7. Mudanças nas principais políticas contábeis: A Associação aplicou inicialmente o CPC 48/
IFRS 9  instrumentos financeiros e o CPC47 / IFRS15 - receita de contrato com cliente a partir
de 01/01/2018. Devido aos métodos de transição escolhidos pela Associação na aplicação
dessas normas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram
reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas e, desta forma, foi apresen-
tada conforme reportado anteriormente. O efeito da aplicação inicial dessas normas esta deta-
lhado conforme a seguir: a - CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente: O CPC 47
estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida
e por quanto a receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30  Receitas, O CPC 17 - Contratos
de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47, a receita é reconhecida
quando o cliente obtém o controle dos bens e serviços. Determinar o momento da transferência
de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento.
A Administração avaliou os efeitos da aplicação da norma e não identificou alterações ou
impactos no reconhecimento dessas receitas, no que diz respeito às possíveis variações nos
valores contabilizados e às variações nas atividades de controles executados, dado que são
reconhecidas à medida em que há a transferência de controle dos serviços. As receitas são
registradas no mês em que os serviços são prestados líquida de devoluções e descontos
comerciais e quando (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes aos serviços prestados
forem transferidos para o cliente, (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão
para a Associação, (iii) o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
Em relação a CPC 47/IFRS 15 não houve impacto material no balanço patrimonial, na demons-
tração de resultado e na demonstração dos fluxos de caixa da Associação para o exercício findo
a 31/12/2018 pois as operações e principalmente as modalidades de serviços praticados pela
Associação fazem com que os critérios de reconhecimento de receita já atenderem substanci-
almente os critérios requeridos pela nova norma. b - CPC 48/IFRS 9 Instrumentos financeiros:
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros,
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta
norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 traz uma nova
abordagem na classificação e mensuração de ativos financeiros, a qual considera tanto o
modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa.
A norma classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) ativos financeiros mensu-
rados pelo custo amortizado (CA); (ii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes (VJORA); e (iii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado (VJR). A norma eliminou as categorias propostas pelo IAS 39 (CPC 38) de
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. O CPC 48/IFRS
9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação
e mensuração de passivos financeiros. A Associação não designou ou pretende designar
passivos financeiros como valor justo por meio do resultado (VJR), sendo assim, não houve
qualquer impacto esperado na classificação de passivos financeiros de acordo com os reque-
rimentos do CPC 48. Abaixo são demonstrados a classificação dos ativos e passivos financeiros
anteriormente e como ficou a classificação a partir da data da adoção em 01/01/2018:

Classificação Classificação
Ativo financeiro                          .                         anterior                 CPC 48/IFRS 9
Títulos e valores  mobiliários Valor justo por meio  Valor justo por meio

do resultado  do resultado
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por Valor justo por meio
- Aplicações financeiras meio do resultado do resultado
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber de Empréstimos
 clientes e alunos e recebíveis Custo amortizado
Outras contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Mútuo  partes relacionadasEmpréstimos e recebíveisCusto amortizado
Passivo financeiro
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos financeiros
Outras contas a pagar Custo amortizado Outros passivos financeiros
Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros. O CPC 48 / IFRS 9 substitui
o modelo de „perdas incorridas‰ do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de „perdas
de crédito esperadas‰. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as mudanças em
fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com
base em probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimen-
tos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais.  A aplicação dos requisitos de redução
ao valor recuperável do CPC 48 / IFRS 9 em 01/01/2018 levou ao reconhecimento de uma
provisão adicional para redução ao valor recuperável, conforme segue:

Impacto na adoção do CPC
Superávit acumulado 48/IFRS 9 em 1o. de janeiro de 2018
Constituição de provisão para perda de
  crédito esperada com inadimplência ...........                                                      (2.503)
Efeito em 1o. de janeiro de 2018 .............. (2.503)
A tabela a seguir reconcilia os valores contábeis dos ativos financeiros (contas a receber) sob
o CPC 38 / IAS 39 aos valores contábeis de acordo com o CPC 48 / IFRS 9 na transição para
o CPC 48 / IFRS 9 em 01/01/2018.

Valor conforme Valor conforme
CPC 38/IAS 39 em Remen- CPC 48/IFRS 9

Ativos financeiros             31/12/2017 suração   em 01/01/2018
Custo amortizado
Clientes e outros recebíveis
Saldo reportado:
  Empréstimos e recebíveis ............                  14.888    (2.503)               12.385
Custo amortizado total ..................                  14.888    (2.503)               12.385
8. Principais práticas contábeis: As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm
sido aplicadas de maneira consistente pela Associação em todos os exercícios apresentados
nestas demonstrações financeiras, salvo aplicação das novas normas contábeis descritos na
nota explicativa 7. a. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abran-
gem saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimento original
de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco
insignificante de alteração no valor, e são utilizados na quitação das obrigações de curto
prazo. b. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos
recursos aplicados em instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos classifi-
cados fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da
gestão do dia a dia da Associação. A Associação adota como prática contábil apresentar os
títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos de
caixa por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando
tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demonstrações do Fluxo
de Caixa. c. Contas a receber: Representam, basicamente, as mensalidades emitidas,
porém não recebidas, além de acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas.
A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante
considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização
das mensalidades, negociações a receber e outros ativos a receber. d. Estoques: Os esto-
ques são registrados pelo custo médio de aquisição ou do processo de edição de livros e,
quando aplicável, deduzidos de provisão para ajustá-los ao valor líquido de realização, quan-
do este for inferior. Periodicamente, a Administração realiza análise do estoque e, quando
identificados livros deteriorados ou edições descontinuadas pelo mercado, o valor correspon-
dente ao custo dos livros é reconhecido diretamente no resultado. e. Depósitos judiciais:
Existem situações em que a Associação questiona a legitimidade de determinados passivos
e ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por
estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo,
sem que haja a caracterização da liquidação do passivo e são apresentados pelos valores
originais no realizável a longo prazo.). f. Imobilizado: Reconhecimento e mensuração:

continua...

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)

         2018          2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício ................................................................       27.136       33.687

 Ajustes por:
Depreciação e amortização .........................................................  28.149  25.375
(Reversão) constituição de perdas por redução
  ao valor recuperável do ativo imobilizado .................................  (2.814)  390
Resultado na venda de ativos imobilizados e
  propriedades para investimentos ..............................................  499  2.390
Resultado na baixa de ativos intangíveis ...................................  991  -
Provisão para créditos liquidação duvidosa ................................  1.112  1.701
Atualização monetária dos depósitos judiciais ............................  (950)  (1.737)
Provisão para obsolescência .......................................................  1.752  -
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários .................  (19.730)  (21.093)
Perdão de dívida sobre empréstimos com partes relacionadas  890  -
Provisão para contingências ........................................................        1.397         2.564

38.432  43.277
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber .........................................................................  (875)  (4.297)
Despesas antecipadas ................................................................  (894)  (610)
Estoques .......................................................................................  149  32
Outras contas a receber ..............................................................  (4.909)  6.955
Depósitos judiciais .........................................................................  (2.157)  (3.776)
Outros ativos .................................................................................                -              (9)

(8.686)  (1.705)
Aumento (redução) nos passivos em
Fornecedores .................................................................................  2.415  (1.650)
Obrigações tributárias e trabalhistas .............................................  (1.081)  8.349
Outras contas a pagar ...................................................................  (332)  142
Adiantamento de clientes ...............................................................  3.322  (824)
Contingências .................................................................................              42                -

 4.366  6.017
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ........ 34.112  47.589
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................................... (174.868)  (33.150)
Resgate de títulos e valores mobiliários ......................................  222.073  45.250
Incorporação de caixa e equivalentes de caixa .........................  5.694  -
Empréstimos concedidos a partes relacionadas .........................  (7.006)  (6.302)
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos  (85.333)  (65.290)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos .......  (39.440)  (59.492)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa (5.328)  (11.903)

No início do exercício ...................................................................  101.915  113.818
No fim do exercício .......................................................................  96.587  101.915

Redução do caixa e equivalentes de caixa ............................  (5.328)  (11.903)
Transações que não Afetaram o Caixa ...................................  -  -
 Aquisições de imobilizado .............................................................. 85.805 -

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de construção,
deduzido de depreciação e amortização acumulada, quando necessárias. O custo inclui
gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos
pela própria Associação inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros
custos para colocar o ativo no local e em condição necessárias para que esses sejam capazes
de operar da forma pretendida pela Administração. Custos subsequentes: O custo de
reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja
provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a
Associação e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do
componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-
a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Depreciação: A
depreciação é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um
ativo, ao longo de sua vida útil estimada. A depreciação é reconhecida no resultado basean-
do-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do
imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativas são as
seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e Edificações ....................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Usina fotovoltáica ............................................................ 25 anos
Móveis e utensílios ........................................................... 10 anos
Veículos ............................................................................ 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encer-
ramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de
estimativas contábeis. g. Propriedade para investimento: Propriedade para investimento é
a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de capital ou para
ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos
administrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresentada pelo seu valor
de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para perda acumulada. A
depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas que variam de 20% a.a.
(5 anos) a 1,67% a.a (60 anos) de acordo a avaliação patrimonial realizada para o respectivos
imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento (calculado
pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e o valor contábil do item) são reco-
nhecidos no resultado. Anualmente, a Associação mensura o valor justo das propriedades
para investimentos para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. h. Obrigações
trabalhistas e sociais: Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encar-
gos que é constituída com base na remuneração de cada funcionário e no período aquisitivo
incorrido até a data do balanço. i. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações
de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada
e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j. Mensalida-
des recebidas antecipadamente: Como prática de nosso negócio e mercado de atuação,
as matrículas do ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício social em curso.
Consequentemente, são reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no
passivo circulante, aquelas mensalidades de períodos subsequentes que são recebidas
antecipadamente pela Associação no exercício social em curso, sendo que serão reconhe-
cidas no resultado do exercício de acordo com o regime de competência. k. Provisões: Uma
provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação possuí uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. l. Ajuste a valor presente de ativos e
passivos: A Associação, de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presente, analisou suas
contas de ativos e passivos de curtos e longos prazos, com relação a valores realizáveis no
futuro, prazos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de desconto e verificou que, exceto
pelo valor de outras contas a pagar pela compra de imóvel (nota 18), qualquer outro ajuste
a valor presente seria irrelevante. m. Apuração do resultado contábil e reconhecimento
das receitas: As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em
conformidade com o regime contábil de competência. As praticas contábeis de reconhecimen-
to de receita estão descritos na nota 23. n. Receitas e despesas financeiras: As receitas
financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A
Associação adotou como prática contábil apresentar os juros recebidos de títulos e valores
mobiliários nas atividades de investimentos por entender que é a situação que melhor repre-
senta seus fluxos financeiros, estando tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A
do CPC 3 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa. A receita de juros é reconhecida no
resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas
com juros e variação cambial sobre empréstimos e impostos parcelados. Custos de empréstimo
que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável
são reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos. o. Instrumentos finan-
ceiros - Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos
de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Associação se
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que
seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou
passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não
mensurado ao valor justo por meio do resultado -VJR, os custos de transação que são
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um
componente significativo de financiamento são mensurados inicialmente ao preço da opera-
ção. (i) Classificação e mensuração subsequente. Ativos Financeiros - Política aplicável
a partir de 01/01/2018: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento
patrimonial; ou ao VJR. No exercício de 2018 a Associação não possuía nenhum instrumento
financeiro classificado como VJORA - instrumento de dívida ou VJORA - instrumento patrimonial.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a
não ser que a Associação mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros,
e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do
período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro
é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for desig-
nado como mensurado ao VJR: Û é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo

seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e Û seus termos
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos financeiros
não classificados como mensurados ao custo amortizadoou como VJR. Ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado (VJR): Esses ativos são mensurados
subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividen-
dos, é reconhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado
é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento
é reconhecido no resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas
a receber de alunos e hospital, bolsas restituíveis, cerificado de potencial construtivo a
receber e outros créditos provenientes de prestação de serviços. Ativos financeiros -
Politica aplicável antes de 01/01/2018: A Associação classificou os ativos financeiros nas
seguintes categorias: - empréstimos e recebíveis; - Ativos financeiros mantidos até o ven-
cimento;- ativos financeiros disponíveis para venda; e - ativos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros - Mensuração subsequente e
ganhos e perdas - Política aplicável antes de 01/01/2018. - ativos financeiros a VJR:
Mensurados ao valor justo e as variações no valor justo, incluindo juros ou receita, foram
reconhecidos no resultado. -Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos. - ativos financeiros mantidos até o vencimento:
Mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Passivos finan-
ceiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um
passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR
são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento
também é reconhecido no resultado. Redução no valor recuperável (Impairment) -
Ativos Financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de „perdas incorridas‰ do CPC
38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de „perdas de crédito esperadas‰. Isso exigirá um
julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores econômicos afetam as perdas
esperadas de crédito, que serão determinadas com base em probabilidades ponderadas.
O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao
custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais
e ativos contratuais. (ii)Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensa-
dos e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a
Associação tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Associação não
possuía em 31/12/2018 e 2017 nenhuma operação com instrumentos financeiros deriva-
tivos incluindo operações de hedge. p. Redução ao valor recuperável (impairment): Um
ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e
que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados
que podem ser estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor
recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A
Administração da Associação não identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição
de uma provisão sobre seus ativos. q. Novas normas e interpretações ainda não efetivas:
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para
exercícios iniciados após 01/01/2019. A Associação não adotou essas alterações na prepa-
ração destas demonstrações financeiras. A Associação não planejou adotar estas normas de
forma antecipada. Impactos esperados na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações
de Arrendamento Mercantil: A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um
ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamen-
to. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A
contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A IFRS 16 substitui
as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento
Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações
de Arrendamento Mercantil. (i) Arrendamentos em que a Associação é um arrendatário: A
Associação está em processo de avaliação, mensuração dos impactos e aplicação dos reque-
rimentos do CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, porém a Adminis-
tração não espera ter impactos significativos em relação a mensuração do ativo de arrenda-
mento de imóveis, uma vez que todos seus imóveis são próprios. (ii) Arrendamentos em que
a Associação é um arrendador: A Associação está em processo de avaliação em seus contra-
tos de arrendamento se contém ou não subarrendamentos, mas não espera nenhum impac-
to significativo nos contratos em que a Associação é arrendadora. r. Informações operaci-
onais divulgadas: As divulgações das informações operacionais reportáveis apresentadas,
estão de acordo com a estrutura de gerenciamento e com as informações utilizadas pelos
principais tomadores de decisão da Associação, cujo objetivo é segregar as operações
assistenciais das não assistenciais. Dessa forma, todos os itens alocados são referentes a
atividades de negócio das quais podem-se obter receitas e incorrer em despesas. 9.Trabalho
voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalida-
de de Lucro, a Associação valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros
integrantes de órgãos da administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em
consideração os montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes
serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resul-
tado do exercício na rubrica de outras despesas operacionais e em contrapartida em outras
receitas operacionais também no resultado do exercício. Em 31/12/2018 a Associação regis-
trou o montante de R$ 1.557 (R$ 1.555 em 2017) referente a trabalhos voluntários.

10.  Informações operacionais divulgadas
Balanços patrimoniais por área de atuação 2018 2017
Ativo Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Caixa equivalente de caixa ........................................ 96.587 93.589 188 2.810 101.915 99.243 244 2.428
Títulos e valores mobiliários ........................................ 196.389 70.512 - 125.877 223.791 56.835 177 166.779
Contas a receber ....................................................... 14.772 6.252 - 8.520 14.888 6.782 358 7.748
Estoque ....................................................................... 4.984 576 - 4.408 574 574 - -
Outras contas a receber ............................................ 17.123 8.134 189 8.800 11.261 7.114 305 3.842
Despesas antecipadas .............................................. 1.964 1.540 9 415 1.062 587 109 366
Total do circulante ................................................... 331.819 180.603 386 150.830 353.491 171.135 1.193 181.163
Não circulante
Empréstimos - Partes Relacionadas .......................... 3.127 3.127 - - 42.429 3.012 38 39.379
Depósito judicial .......................................................... 32.193 1.314 225 30.654 28.972 2.130 225 26.617
Outras contas a receber ............................................ - - - - 750 - - 750
Investimentos .............................................................. 243 210 1 32 242 209 1 32
Propriedade para investimentos ................................ 779.943 - - 779.943 843.216 - - 843.216
Imobilizado .................................................................. 976.523 698.782 7.176 270.565 701.864 554.138 7.447 140.279
Intangível .................................................................... 714 283 13 418 1.146 582 21 543
Total do não circulante ............................................ 1.792.743 703.716 7.415 1.081.612 1.618.619 560.071 7.732 1.050.816
Total do Ativo ............................................................ 2.124.562 884.319 7.801 1.232.442 1.972.110 731.206 8.925 1.231.979

Passivo 2018 2017
Assistência Demais Assistência Demais

Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Fornecedores ............................................................. 10.522 5.075 38 5.409 6.487 4.773 56 1.658
Obrigações tributárias ................................................. 5.589 4.827 24 738 4.898 4.394 62 442
Obrigações trabalhistas e sociais ............................... 22.493 19.581 119 2.793 22.684 20.368 295 2.021
Outras contas a pagar ............................................... 30.956 27.284 1 3.670 4.440 1.594 79 2.767
Adiantamento de clientes ........................................... 24.200 20.132 - 4.069 18.507 17.594 140 773
Total do circulante ................................................... 93.760 76.899 182 16.679 57.016 48.723 632 7.661
Não Circulante
Provisão para contingências ...................................... 5.905 2.566 14 3.325 3.138 741 - 2.397
Outras contas a pagar ............................................... 60.016 60.016 - - - - - -
Total do não circulante ............................................ 65.921 62.582 14 3.325 3.138 741 - 2.397
Patrimônio Líquido
Patrimônio social .......................................................... 1.964.881 744.838 7.605 1.212.438 1.911.956 681.742 8.293 1.221.921
Total do patrimônio líquido ..................................... 1.964.881 744.838 7.605 1.212.438 1.911.956 681.742 8.293 1.221.921
Total do passivo e patrimônio líquido .................. 2.124.562 884.319 7.801 1.232.442 1.972.110 731.206 8.925 1.231.979
Demonstrações de resultados por área de atuação

2018 2017
Assistência Demais Assistência Demais

        Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Receita operacional líquida ...................................  337.166  272.901  1.445  62.820  323.765  253.467  1.490  68.808
Custos dos serviços prestados ............................  (292.787)  (239.009)  (3.455)  (50.323)  (290.407)  (234.551)  (3.745)  (52.111)
Superávit (déficit) bruto ...........................................  44.379  33.892  (2.010)  12.497  33.358  18.916  (2.255)  16.697
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ................................................................  (3.200)  (2.650)  -  (550)  (4.525)  (24)  -  (4.501)
Gerais e administrativos ..............................................  (25.569)  (11.066)  (550)  (13.953)  (26.495)  (12.130)  (790)  (13.575)
Outras Despesas ou receitas operacionais ..............  (11.203)  (330)  (463)  (10.410)  (5.056)  (1.150)  (425)  (3.481)
.....................................................................................  (39.972)  (14.046)  (1.013)  (24.913)  (36.076)  (13.304)  (1.215)  (21.557)

Resultado Financeiro
Receitas financeiras ...................................................  23.003  14.273  70  8.660  36.713  20.059  78  16.576
Despesas financeiras .................................................  (274)  (237)  (1)  (36)  (308)  (247)  (7)  (54)
.....................................................................................  22.729  14.036  69  8.624  36.405  19.812  71  16.522

Superávit/Déficit do exercício ...............................  27.136  33.882  (2.954)  (3.792)  33.687  25.424  (3.399)  11.662

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)

           2018           2018
Superávit do exercício  27.136  33.687

Outros resultados abrangentes                   -                  -
Resultado abrangente total  27.136  33.687

Educação: Fundamentada em seus Estatutos Sociais, a Associação Nóbrega de Educação e
Assistência Social - ANEAS, possui como objetivo manter instituições de ensino que atuam em uma
autêntica rede de promoção do conhecimento, de formação integral e de inclusão social de seu
corpo discente. Em 2018, a ANEAS atendeu nas Unidades Educativas: Colégio Santo Inácio
(Rio de Janeiro/RJ), Colégio Anchieta (Nova Friburgo-RJ), Centro Educativo Padre Agostinho
Castejón (Rio de Janeiro/RJ), Colégio São Francisco Xavier (São Paulo/SP), Colégio São Luís
(São Paulo/SP), Colégio Loyola (Minas Gerais/MG), Colégio dos Jesuítas (Juiz de Fora/MG),
Centro de Educação Infantil Nhá Chica (Montes Claros/MG) e Escola Técnica de Eletrônica
Francisco Moreira da Costa - ETE FMC (Santa Rita do Sapucaí/MG) o total de 13.715 alunos
na educação básica, nos níveis da educação infantil, ensino fundamental e médio como também
nas modalidades da educação de jovens e adultos e educação profissional técnica. Assistên-
cia social: As ações ofertadas na área de assistência social visam contribuir para garantia de
direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas de sua história, capaz de impulsionar as
mudanças necessárias em nossa sociedade. Assim, na consecução de seus objetivos institucionais
e em caráter permanente, a ANEAS investe no trabalho em rede, desenvolvendo em diversas
regiões do país programas de assistência social compostos por projetos, cujas ações estruturais
e emergenciais se complementam, objetivando a transformação da sociedade por meio da
inserção e da promoção social da população em situação de vulnerabilidade social. Em 2018 a
ANEAS manteve 2 (dois) serviços de assistência social diretos: Projeto Centro Santa Fé (São
Paulo) e Projeto Oficinas Culturais Anchieta - OCA (Embu das Artes), ambos localizados no estado
de São Paulo. Também manteve 18 (dezoito) projetos sociais localizados nos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Norte,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Roraima e Amazonas por meio do Programa de
Assessoramento Técnico e Financeiro que possibilitou o atendimento 3.014 (três mil e quatorze)
usuários, mediante parceria estabelecida com a Fundação Fé e Alegria do Brasil. Demais
atividades: As receitas com demais atividades refere-se substancialmente aos rendimentos das
aplicações financeiras, dos títulos e valores mobiliários e com arrendamento de terrenos e imóveis
comerciais que são arrendados por terceiros para valorização de capital e em comodato e
comércio decorrentes da edição, da impressão e distribuição de livros, cujos resultados são
monitorados e avaliados de forma integrada. As receitas desta atividade são revertidas para
apoio das atividades de educação e assistência social. As despesas deste segmento refere-se
basicamente aos gastos com pessoal administrativo, depreciação e demais gastos empenhados
para manutenção dos imóveis destinados a arrendamento.

11. Caixa e equivalentes de caixa       2018      2017
Caixa e bancos .............................................................................. 2.161 1.842
Aplicações financeiras (a) ..............................................................    94.426 100.073

96.587 101.915
(a)As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancá-
rios, remuneradas a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com rendimento
entre 90% e 107% do CDI (97% a 101% do CDI em 2017), que são de alta liquidez e podem
ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.
12.  Títulos e valores mobiliários ..         Remuneração       2018      2017
CDBs - Renda Fixa .............................. 90% a 107% do CDI  196.389 223.791

196.389 223.791
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizados como
reserva financeira da Associação para manutenção de suas obras, de forma que não são
utilizadas no fluxo usual do caixa da Associação.
13. Contas a receber       2018      2017
Contas a receber de alunos (a) ................................................... 15.342 14.842
Contas a receber de vendas ....................................................... 3.106 -
Alugueis a receber ......................................................................... 7.978 8.845
Outras contas a receber ...............................................................      2.311        474
 Subtotal ......................................................................................... 28.737 24.161
Provisão para perdas de crédito esperadas - Alunos ................. (11.728) (9.273)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Vendas ................ (1.105) -
Provisão para perdas de crédito esperadas - Aluguéis ..............    (1.132)             -
 Subtotal .........................................................................................  (13.965)    (9.273)
Total ................................................................................................ 14.772 14.888
(a) O saldo de contas a receber de alunos representa as mensalidades a vencer, mensalida-
des já emitidas, porém não recebidas e acordos firmados com estudantes de mensalidades
vencidas. Provisão para perda com crédito esperada:  A Associação utiliza uma matriz de
provisões para a mensuração de perda de crédito esperada com o contas a receber de
alunos, vendas e aluguéis. As taxas de perdas são calculadas por meio de uso de „rolagem‰
com base na probabilidade de um valor avançar por estágios sucessivos de inadimplemento
até a baixa completa.  A tabela a seguir demonstra a exposição ao risco de crédito e perdas
de crédito esperadas para o contas a receber em 31/12/2018:

Alunos Aluguéis Vendas
                              Taxa média ponderada Saldo Provisão Saldo Provisão Saldo Provisão
                                  de perda estimada contábil perda  para de contábil para perda de contábil para perda de

Alunos Aluguéis  Vendas         bruto   crédito esperada          bruto crédito esperada        bruto  crédito esperada
À vencer ............................... 0,93% 1,10% - - - 6.573 (63) 1.899 -
Vencidos: De 01 à 30 dias .. 17,46% 51,91% 40,70% 770 (110) 94 (40) 172 (70)
De 31 à 60 dias ..................... 20,31% 54,25% 100% 758 (127) 135 (66) 19 (19)
De 61 à 90 dias ..................... 26,07% 57,25% 100% 479 (103) 2 (1) 42 (42)
De 91 à 180 dias .................. 39,11% 60,57% 100% 1.816 (586) 318 (193) 31 (31)
De 181 à 360 dias ................ 79,37% 74,15% 100% 1.661 (944)  336 (249) 33 (33)
Acima de 361 dias ................. 100% 100% 100%        9.858                     (9.858)             520                      (520)           910                       (910)
Total ....................................... 15.342 (11.728) 7.978 (1.132) 3.106 (1.105)
*O efeito da adoção do CPC 47/IFRS15 sobre o contas a receber, esta descrito na nota
explicativa 7n. A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas de
contas a receber apresentaram a seguinte movimentação:
Saldo em 1º de janeiro de 2017 .................................................................  (8.039)
Baixa de provisão ...........................................................................................  467
Complemento de provisão pelo critério econômico ......................................    (1.701)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ...........................................................    (9.273)
Efeito da adoção inicial CPC 48 / IFRS 9 (em 1À de janeiro 2018) ............ (2.503)
Saldo em 1º de janeiro de 2018 .................................................................  (11.776)
Baixa de provisão ........................................................................................... 1.931
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (3.043)
Incorporação AJEAS .......................................................................................    (1.077)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ...........................................................  (13.965)

14. Outras contas a receber       2018      2017
Adiantamentos diversos (a) ........................................................... 15.617  7.038
Outras contas a receber ............................................................... 93  1.006
Outros .............................................................................................      1.413     3.967

   17.123   12.011
Circulante ....................................................................................... 17.123  11.261
Não circulante ................................................................................ -  750
(a)Refere-se, substancialmente, a saldo de adiantamento da férias a funcionários e
adiantamentos a fornecedores. 15.  Propriedade para investimento: As proprie-
dades para investimento da Associação são contabilizadas ao custo, conforme apre-
sentado a seguir:

Transfe-
rências Incor-

entre poração Saldo
  Saldo em rubricas AJEAS em

31/12/2017 Adições Baixas           (a) (nota 2) 31/12/2018
Terrenos .................. 392.356 - (243) - 250 392.363
Prédios e edificações 440.035 - (297) 19.031 400 459.169
Imobilizações em
  andamento (a) ......        19.013          593       (64)  (19.031)              -             511
Total custo ............. 851.404 593 (604) - 650 852.043
Prédios e edificações (63.607) (8.543) 105 - (55) (72.100)
Total depreciação . (63.607) (8.543) 105 - (55) (72.100)
Propriedade para
 investimento líquido 787.797 (7.950) (499) - 595 779.943

Saldo em Transfe- Saldo em
Custo 31/12/2016 Adições  Baixas   rências 31/12/2017
Terrenos ................................... 392.756 - (400) - 392.356
Prédios e edificações ............... 439.814 - (400) 621 440.035
Imobilizações em andamento . 10.833 8.801 - (621) 19.013
Total custo .............................. 843.403 8.801 (800) - 851.404
Prédios e edificações ............... (52.373) (11.271) 37 - (63.607)
Total depreciação .................. (52.373) (11.271) 37 - (63.607)
Propriedade para
 investimento líquido ............ 791.030 (2.470) (763) - 787.797
(a) As transferências de obras em andamento referem-se substancialmente ao encerramento
de obras no Edifício São Luiz Gonzaga . Propriedades para investimento incluem os terrenos
e imóveis comerciais que são arrendados para terceiros, para valorização de capital e em
comodato. Cada arrendamento tem um período inicial não revogável de 30 meses com o valor
anual do aluguel indexado a índices de preços ao consumidor. Nenhum aluguel contingente
é cobrado.  Mensuração do valor justo: Em 31/12//2018 o valor justo de todas as propri-
edades para investimentos foram mensuradas em R$ 1.228.581 (R$ 1.209.219 em 2017).
16. Imobilizado: As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios
findos em 31/12/2018 e 2017 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Transfe-
rências Incor-

entre poração Saldo
  Saldo em rubricas Ajeas em

Custo 31/12/2017 Adições Baixas          (a)   (nota 2) 31/12/2018
Terrenos .................... 352.293 124.425 - 4.723 33.497 514.938
Prédios e edificações 437.470 749 - 23.188 34.386 495.793
Veículos ..................... 4.469 309 - - 100 4.878
Móveis e utensílios .... 15.882 2.290 - - 758 18.930
Usina fotovoltáica ..... - - - 7.323 - 7.323
Equipamentos
  e instalações ........... 26.895 2.859 - - 9.594 39.348
Imobilizações em
 andamento (a) (b) ... 28.584 38.383 - (35.234) 2.640 34.373
Total Custo ............... 865.593 169.015 - - 80.975 1.115.583
Prédios e edificações (78.428) (14.263) - - (8.832) (101.523)
Veículos ..................... (3.543) (443) - - (12) (3.998)
Móveis e utensílios .... (7.906) (2.063) - - (1.287) (11.256)
Equipamentos
  e instalações ........... (15.486) (1.867) - - (4.797) (22.150)
Total Depreciação .. (105.363) (18.636) - - (14.928) (138.927)
Provisão para perdas (2.947) - 2.814 - - (133)
Saldo líquido ........... 757.283 150.379 2.814 - 66.047 976.523
(a) As transferências de obras em andamento referem-se substancialmente ao encerramento
de obras na Rua Divinópolis em SP, Vila Manresa no interior de SP e Usina Fotovoltáica
localizada em Santa Rita do Sapucaí/MG. (b) A principal obra em andamento em 31/12/2018
refere-se a construção do novo local que será sede do Colégio São Luís em 2020, conforme
anunciado em 24/03/2018.

Saldo em Transfe- Saldo em
Custo 31/12/2016 Adições   Baixas  rências 31/12/2017
Terrenos ................................... 350.434 2.356 (497) - 352.293
Prédios e  edificações .............. 389.156 13.127 (450) 35.637 437.470
Veículos .................................... 4.523 387 (441) - 4.469
Móveis e utensílios ................... 24.403 2.636 (11.169) 12 15.882
Equipamentos e instalações ... 25.120 1.787 - (12) 26.895
Imobilizações em andamento . 28.667 35.554 - (35.637) 28.584
Total custo .............................. 822.303 55.847 (12.557) - 865.593
Prédios e edificações ............... (70.953) (10.864) 3.389 - (78.428)
Veículos .................................... (3.316) (460) 233 - (3.543)
Móveis e utensílios ................... (20.878) (1.912) 7.330 - (15.460)
Equipamentos e instalações ... (7.178) (754) - - (7.932)
Total depreciação .................. (102.325) (13.990) 10.952 - (105.363)
Provisão para perdas .............. (2.557) (390) - - (2.947)
Saldo líquido .......................... 717.421 41.467 (1.605) - 757.283
17. Obrigações trabalhistas e sociais        2018      2017
Provisão para férias ....................................................................... 14.366  14.071
FGTS a recolher ............................................................................. 1.340  2.244
Salários a pagar ............................................................................. 6.649  6.272
Outros .............................................................................................         138          99

22.493 22.686
18. Outras contas a pagar         2018      2017
Imóveis a pagar (a) ........................................................................ 97.615  -
Ajuste a valor presente sobre imóveis a pagar ............................ (11.810) -
Outras contas a pagar .................................................................. 5.167  4.438

90.972 4.438
Circulante ....................................................................................... 30.956 4.438
Não circulante ................................................................................ 60.016  -
(a)O saldo de imóveis a pagar nas demonstrações financeiras refere-se substancialmente, a
aquisição de imóvel situado na Avenida Doutor Dante Pazzanese número 295 - Ibirapuera
- São Paulo, o qual será a sede do Colégio São Luis a partir de 2020. Como os pagamentos
serão efetuados em 2019, 2020 e 2021, como demonstrado abaixo, a Associação apurou
ajuste a valor presente no montante de R$ 11.810. Contas a pagar       AVP
2019 .................................................................................... 34.615 (8.826)
2020 .................................................................................... 31.500 (2.598)
2021 ....................................................................................                 31.500      (386)
Total ..................................................................................... 97.615 (11.810)
19.  Adiantamento de clientes       2018      2017
Mensalidades antecipadas ................................................ 19.670 17.506
Aluguéis antecipados ......................................................... 1.108 216
Venda de livros e revistas ................................................... 3.257 -
Outras receitas antecipadas ..............................................         165        785

24.200 18.507
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras referem-se, substanci-
almente, às matrículas e mensalidades, alugueis antecipados e venda de livros e revistas de
trabalhos gráficos, recebidas antecipadamente, onde serão reconhecidas ao resultado do
exercício de acordo com o regime de competência. 20. Provisão para contingências e
depósitos judiciais: a. Provisão para contingências: A Associação é parte envolvida em
processos trabalhistas, cíveis e fiscais, e estão discutindo essas questões tanto na esfera
administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas
e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos.
Para cobertura das perdas consideradas como prováveis, foram constituídas provisões nos
montantes indicados a seguir:          2018      2017
Trabalhista ...................................................................................... 5.686 3.138
Civeis .............................................................................................           219            -
Total de contingências ..............................................................        5.905    3.138
Movimentação dos processos no exercício

Saldo em Incorporação Saldo em
31/12/2017 Adição Utilização Ajeas (nota 2)  31/12/2018

Trabalhista ........  3.138 1.930  (722)  1.298  5.686
Cíveis ................                  -        189                 -                      30              219
Total .................  3.138  2.119  (722)  1.328  5.905
Além dos processos acima mencionados, em 31/12/2018 existem outros processos e obriga-
ções possíveis cíveis, trabalhistas e tributárias avaliadas pelos assessores jurídicos como
sendo do risco possível no montante de R$ 24.206 (R$ 25.635 em 2017), dos quais se
destacam o montante de R$ 22.546 de PIS sobre folha de pagamento. b. Depósitos
judiciais: Estão registrados nesta conta os depósitos judiciais fiscais, atualizados pelos índi-
ces oficias até a data do balanço, sendo esta sua movimentação e composição:

Incor-
poração
Edições Atuali-

31/12/2017 Adições    Loyola Baixas   zação 31/12/2018
Pis sobre folha de
   pagamento (i) ........ 23.317 1.701 - (48) 938 25.908
Trabalhistas ............... 1.768 81 58 (887) 196 1.020
ICMS - Depositos ...... - - 56 - - 56
Outros ........................ 3.887 1.691 - (565) - 5.209

28.972 3.473 114 (1.500) 1.134 32.193
As principais naturezas podem ser resumidas a seguir:  (i) PIS sobre folha de pagamento - a
Associação possui processo judicial para reconhecer o direito líquido e certo da empresa à
imunidade prevista no art. 195, §7À da Constituição Federal, afastando a inconstitucional
exigência do recolhimento da constribuição ao PIS, tal como atualmente previsto na Medida
Provisória nÀ 2158-35/01, de 24/08/2001. Os valores questionados são depositados em juízo.
21. Partes relacionadas - a. Saldos com partes relacionadas
Saldos       2018      2017
Ativo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS (a) 3.110 40.373
Companhia de Jesus  Jesuítas (b) ............................................ 4 948
Outras partes relacionadas ...........................................................           13     1.108

3.127 42.429

CNPJ nº 33.544.370/0001-49
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 50.517/61,

publicado no DOU de 13/04/1962, de Utilidade Pública Estadual
pelo Decreto nº 41.567 de 24/01/1997 e Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
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Como usar o design como 
ferramenta de lucratividade

Para muitas pessoas, a 

palavra design é apenas 

sinônimo de um produto 

bonito, sem necessariamente 

ser útil ou relevante 

Porém, o design vai muito além: 
está no comando de idealizar 
a concepção de uma marca, 

produto ou serviço e torná-la uti-
litária. Quando bem executado, o 
design pode revolucionar indústrias 
e a sociedade como um todo -- in-
clusive as empresas, é claro. Estes 
foram alguns dos insights levantados 
durante o Brasil Design Awards, 
maior premiação do setor no país. 

Uma pesquisa inédita da McKin-
sey apresentada no evento possibi-
litou materializar o valor do design 
para os negócios, mostrando que 
é, ou deveria ser, mais do que 
uma “boa intenção”, se tornando 
prioridade para a alta gerência, a 
fi m de direcionar crescimento e 
desempenho a longo prazo em uma 
organização. Segundo a consultoria, 
um dos principais pontos para atingir 
o sucesso é escutar os consumidores 
por meio de canais de comunicação, 
pois eles são a principal fonte na hora 
de desenvolver ou criar um produto 
ou serviço. 

O levantamento aponta um erro 
crucial da indústria: 40% das empre-
sas entrevistadas não envolvem os 
usuários fi nais durante seu processo 
de desenvolvimento. Outro aspecto 
importante na hora de tornar o 
design rentável para sua empresa é 
investir na jornada do consumidor. O 
cliente é o centro de todo o processo 
e sua experiência com seu produto 
ou serviço precisa estar atrelada com 
a necessidade de compra. 

Na pesquisa, quando líderes foram 
questionados a informar a maior 
fraqueza de sua empresa relacionada 
ao design, uma resposta que chama 
a atenção: apenas 8% reconhecem 
a necessidade de começar o de-
senvolvimento de um produto ou 
serviço com uma pesquisa feito com 

usuários e não diretamente com as 
especifi cações do produto.

Obviamente o design de qualidade 
traz benefícios comerciais, não é 
preciso ser um especialista para 
entender isso. 

Ainda assim, muitas empresas 
ainda têm difi culdade em brifar suas 
equipes com o que precisam. Pouco 
mais de 50% dos líderes entrevis-
tados admitiram que não têm uma 
maneira objetiva de avaliar um pro-
jeto ou defi nir metas dos produtos e 
serviços que o time de design precisa 
criar. Analisando o mercado por 
esse prisma, é interessante destacar 
o desempenho das startups, que 
mostram tomar decisões melhores 
por meio da inovação e aprendizado 
interativo. 

Tecnologias novas como a inteli-
gência artifi cial são caminhos pode-
rosos para desvendar novas técnicas 
e acessar os consumidores de forma 
rápida e analítica. Inovar para criar 
pode ser a chave para se tornar mais 
rentável. Muitas organizações acre-
ditam que encontraram a fórmula 
do sucesso e que “copiar e colar” as 
especifi cações de u m design que já 
deu certo para sua nova versão é o 
caminho, o que é um erro comum: 
as ânsias e objetivos dos usuários 
mudam e as companhias precisam 
aprender a acompanhar esse ritmo 
e propor mudanças no status quo de 
seus negócios.

 Infelizmente, o design ainda não 
é avaliado como deveria ser, ou seja, 
como uma ferramenta importante 
para a lucratividade dos negócios, 
mas também com a função de 
fi delizar e encantar consumidores. 
Sempre há uma função, um objeti-
vo muito além do estético. Tudo é 
design em mil formas diferentes, de 
um produto a um serviço e, entender 
esse valor agregado é sim sinônimo 
de estar à frente no mercado.

 
(*) - É diretor de marketing da Printi 

(www.printi.com.br).

Eduardo Lopes (*)

JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

...continuação

(a) Em 31/10/2018 devido a incorporação parcial da AJEAS os montantes de empréstimos 
partes relacionadas foram abatidos no acervo patrimonial incorporado. O montante em aberto
com a AJEAS refere-se a parcela não cindida. (b) Em 31/12/2018 foi concedido perdão de
dívida à Companhia de Jesus pela ANEAS referente à valores creditados em conta corrente
em períodos anteriores. O valor total envolvido era de R$ 890.
b. Transações com partes relacionadas
Resumo das despesas convênios firmados com partes relacionadas
Partes relacionadas    Saldo
Fundação Fé e Alegria (nota 26) ......................................................................... 6.581
AJEAS - Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social (a) ..................... 3.312
Companhia de Jesus (b) ....................................................................................... 2.800
JESLEQ - Provincia dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil .......................... 433
ASAV - Associação Antonio Vieira ......................................................................... 140
AIA - Santuário Anchieta ....................................................................................... 121
CEAS - Centro de Estudos de Ação Social .......................................................... 39
Nuepo - Nucleo Pobreza Pieter Lourdinha ......................................................... 50
ANI - Associação Nacional de Instrução .............................................................. 37
Educandario Carlos Chagas .................................................................................           23

13.536
A seguir, detalhamos as principais operações com as partes relacionadas constantes nas
composições acima: (a) O objetivo  deste convênio é realizar, por meio das atividades da
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia - FAJE, cursos a comunidade acadêmica em geral,
garantindo formação profissional e humanista necessária à formação de quadros futuros
(núcleo celular institucional), daqueles que irão integrar as frentes de evangelização e difusão
da ética e da fé cristãs. (b) O objetivo deste convênio é a conjunção de esforços para em união
oferecer a terceiros de vida consagrada, os serviços de assistência em casa de repouso para
idosos, com fornecimento das dependências físicas e infra estrutura necessária, destinadas
a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 70 anos ou, em estado de
vunerabilidade que justifique sua estadia, com ou sem vínculo familiar, em condições de
liberdade, dignidade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nÀ 10.741
de 01/10/2003-Estatuto do Idoso. c. Remuneração do pessoal-chave da administração:
Os diretores da Associação compõem o quadro de pessoal-chave de sua administração e não
recebem remuneração pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão estatutária.
22. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a Associação deve
aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, não
podendo, como consequência, não poderá distribuir qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o
superávit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social. No caso de
extinção da Associação, seu patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incor-
porado ao da Companhia de Jesus. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de
bens): O ajuste de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do
„deemed cost‰ no momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da rubrica
de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por consultoria
especializada. O ajuste de avaliação patrimonial está sendo realizada por depreciação ou
baixa dos bens reavaliados contra o superávit acumulado. Não foram constituídos o
imposto de renda e a contribuição social diferidos em decorrência de a Associação possuir
imunidade tributária. 23.Receita operacional: A ANEAS demonstra abaixo a composição
da receita operacional líquida:

      2018      2017
Receitas de ensino ........................................................................ 319.896 305.400
Receitas patrimoniais ..................................................................... 68.311 75.663
Receitas com contribuições ........................................................... 1.967 1.246
Receitas com trabalhos voluntários .............................................. 1.557 1.555
Receitas com vendas .................................................................... 3.209 -
Outros receitas ...............................................................................    12.059     7.869

406.999 391.733
Cancelamentos e devoluções ...................................................... (203) (636)
Bolsas institucionais ........................................................................ (21.114) (20.392)
Bolsas Cebas (nota 26) ................................................................  (48.516)  (46.940)

 (69.833)  (67.968)
 337.166 323.765

Tipo de Natureza e época do cumprimento Reconhecimento
produto das obrigações de desempenho, da receita conforme

incluindo condições de pagamento o CPC47 / IFRS 15.
significativas

Prestação O cliente obtem o controle das receitas A receita é reconhecida
 de serviços com mensalidades de ensino no momento na extensão em que for
  educacionais da prestação de serviço. provável que benefícios

   econômicos futuros
Uma receita não é reconhecida se serão gerados para a
há uma incerteza significativa na Associação e quando
sua realização puder ser mensurada

de forma confiável.
As receitas com
contribuições  dos
alunos (mensalidades)
são apuradas em
conformidade com o
regime de competência
dos exercícios, levando-se
em consideração os
períodos de referência.

Patrimoniais Os valores relacionados aos arrendamentos A receita é reconhecida
mercantis operacionais referem-se, no resultado pelo método
substancialmente, aos recebimentos linear pelo prazo de
de alugueis,  que possuem prazos arrendamento contratado.
contratuais entre 5 e 10 anos renovável
por igual período e seus valores

Vendas de O cliente obtêm o controle dos produtos A receita é reconhecida
 mercadorias quando os produtos são despachados quando as mercadorias

do depósito  da Associação. As faturas são são despachadas do
emitidas e a receita é reconhecida depósito da Associação
neste momento.

24.  Despesa por natureza
Despesas por função       2018       2017
Custos dos serviços prestados ..................................................... (292.787) (290.407)
Despesas com vendas .................................................................. (3.200) (4.525)
Despesas gerais e administrativas ................................................ (25.569) (26.495)
Outras (despesas) receitas operacionais .....................................   (11.203)     (5.056)

(332.759) (326.483)

Despesas por natureza       2018       2017
Despesas com pessoal ................................................................. (207.746) (203.425)
Depreciação e amortização .......................................................... (28.149) (25.373)
Despesas com serviços ................................................................. (43.704) (47.638)
Despesas assistenciais (nota 26) ................................................. (13.536) (6.209)
Despesas com materiais ................................................................ (15.291) (15.938)
Serviços básicos ............................................................................. (6.652) (6.280)
Despesas com viagens ................................................................. (4.085) (5.091)
Despesas com patrimônio e utilidades ......................................... (1.076) (2.811)
Custos sobre vendas .................................................................... (1.515) -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ............................. (1.112) (1.701)
Despesas com propaganda e marketing ..................................... (629) (1.436)
Trabalhos voluntários ..................................................................... (1.557) (1.555)
Provisão para obsolescência ......................................................... (1.752) -
Provisão para contingência ........................................................... (1.397) (2.564)
Outras despesas ...........................................................................     (4.558)     (6.462)

(332.759) (326.483)
25.  Resultado financeiro
Receitas financeiras       2018       2017
Receita de aplicações financeiras ................................................ 19.730 34.574
Outras receitas financeiras ............................................................      3.273      2.139

23.003 36.713
Despesas financeiras
Descontos concedidos .................................................................. (226) (204)
Outras despesas financeiras .........................................................          (48)        (104)

(274) (308)
22.729 36.405

26. Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de estudo, Bene-
fícios Tipo 1 e Tipo 2 ao aluno bolsista e ações socioassistenciais com base na Lei
12.101/2009 e 12.868/2013, regulamentada pelo Decreto 8.742/1993 e Portaria
Normativa MEC nº 15/2017: Desde sua fundação em agosto de 1900, a ANEAS valoriza os
conceitos de cidadania, ética e solidariedade e cumpre sua Missão dedicando-se para que
as ações por ela desenvolvidas sejam respostas efetivas às demandas sociais. Em cumprimen-
to a sua Missão e em consonância com a legislação vigente, a ANEAS possui como área
preponente a Educação, a qual presta serviços em conformidade com a Lei nÀ 9.394 de 20/
12/1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tem por premissa que
a educação é elemento constitutivo do ser humano e, portanto, deve estar presente desde
o momento em que ele nasce, como meio e condição de formação, desenvolvimento, integração
social e realização pessoal. A ANEAS também ofertou em 2018 ações socioassistenciais na
área da Assistência Social, visa contribuir para garantia de direitos e para que os sujeitos sejam
protagonistas de sua história. As ações foram desenvolvidas por meio de serviços, programas
e projetos os quais proporcionaram aos usuários atendidos: acolhimento, convivência e so-
cialização de famílias e indivíduos de acordo com a identificação da situação de vulnerabilidade
apresentada. a. Educação: A ANEAS desenvolveu suas atividades de Educação e Assistên-
cia Social por meio de suas unidades mantidas que estão concentradas nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, conforme descritas abaixo:
São Paulo:
Mantenedora
Colégio São Francisco Xavier
Colégio São Luís;
Centro Santa Fé;
Oficinas Culturais Anchieta - OCA.
Rio De Janeiro:
Colégio Anchieta;
Colégio Santo Inácio;
Centro Educativo Padre Agostinho Castejón.
Minas Gerais:
Centro de Educação Infantil Nhá Chica;
Colégio dos Jesuítas;
Colégio Loyola;
Escola Técnica de Eletrônica - ETE FMC.
Na área de educação implantou diretrizes que são seguidas em todos os colégios, buscando
unidade no modo de proceder das obras de forma a garantir o acesso, a permanência e a
conclusão escolar do aluno bolsista, afirmando os princípios, diretrizes e objetivos da Missão
Jesuíta. Visa com essas políticas a excelência no acolhimento do aluno voltada ao sucesso
acadêmico. A aferição das condições socioeconômicas das famílias dos alunos bolsistas para
o ensino básico, no processo de concessão de bolsas de estudo e de benefícios complemen-
tares, busca a competência técnica e o cumprimento da legislação vigente, sendo que para
tal constituiu-se equipe provida de assistente social em cada unidade educacional. No exer-
cício de 2018, a ANEAS prestou serviços na Educação Básica nos três níveis de ensino: Ensino
Infantil, Fundamental e Médio e também nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos
e Educação Profissional Técnica.  Em conformidade com o artigo 13 da Lei nÀ 12.101/2009
e suas modificações com a Lei 12.868/2013, como também seu Decreto regulamentador nÀ
8.242/2014 e Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017, concedeu bolsas de estudo e benefícios
Tipo 1 e Tipo 2 à alunos que comprovaram perfil socioeconômico de acordo com as regras da
legislação vigente:  (i) Bolsas de Estudo - Concessão de bolsas de estudo integrais (100%)
e parciais (50%) a alunos com perfil socioeconômico estabelecido na Lei 12.101/09 e suas
modificações com a Lei 12.868/2013, Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014 atendendo
também as padronizações previstas na Portaria Normativa MEC nÀ 15, de 11/08/2017 para
Educação Básica. (ii) Benefícios Tipo 1 e Tipo 2 - Foram ofertados benefícios Tipo 1 e 2 a
alunos beneficiados com bolsas de estudo integral, objetivando a permanência do estudante
na Unidade Educativa, conforme Lei 12.101/2009 e suas modificações na Lei 12.868/2013
e Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014, atendendo também as padronizações previstas
na Portaria Normativa MEC nÀ 15, de 11/08/2017. Conforme determina a Lei 12.101/2009,
artigo 13 e incisos, a ANEAS demonstra no quadro a seguir a oferta das bolsas de estudo com
o quantitativo de alunos beneficiados, na relação de 1 (uma) bolsa de estudo integral, para
cada 5 (cinco) alunos pagantes, para o exercício findo em 31/12/2018.
Quadro da distribuição das bolsas de estudo - quantitativo de alunos em 31/12/2018
- educação básica
Educação básica      Em quantidade
1- Alunos base                  13.715
2 - Alunos pagantes .............................................................................                  10.479
3- Necessidade: 1/5 .............................................................................                    2.096
(+) Bolsas de estudo integrais ............................................................... 2.050
(+) Bolsas de estudo integrais em tempo integral (1,4) ....................... 479
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ...................................................                       211
4 - (=) Total de bolsas de estudo ........................................................                    2.953
5- (+) Benefícios complementares (conversão) .............................                       127
6- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior ................................ 857
Conforme quadro acima, na Educação Básica, a ANEAS beneficiou alunos com bolsas de

estudo, na seguinte proporção: 2.050 alunos com bolsas de estudo integrais, 479 alunos com
bolsas de estudo integrais em tempo integral, e ainda, bolsas de estudo parciais para 211
alunos. A distribuição dos benefícios Tipo 1 e Tipo 2, prevista na Portaria Normativa MEC nÀ
15, de 11/08/2017, converteu o montante de R$ 2.483 em 127 bolsas de estudo integrais.
Na relação com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para cada 5 alunos pagantes), foram
concedidas 857 bolsas de estudo acima do mínimo devido para o cumprimento da Lei 12.101/
2009. A ANEAS apresenta no quadro a seguir a distribuição das gratuidades em bolsas de
estudo e benefícios tipo 1 e tipo 2:
Apuração das gratuidades concedidas Em milhares de R$
Valor das bolsas de estudo integrais ...................................................... 43.545
(+) Valor das bolsas de estudo parciais .................................................. 2.488
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - transporte ........ 505
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - uniforme .......... 80
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - material didático 702
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - alimentação ..... 1.151
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - outros .............. 45
(=) Total da gratuidade concedida ....................................................... 48.516
A ANEAS ofertou em 2018, o valor de R$ 48.516 em gratuidade, por meio da concessão
de bolsas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2 aos alunos bolsistas integrais. Em relação
ao Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da ANEAS, o mesmo foi deferido
por meio da Portaria nÀ 701, de 18/11/2014. Conforme determinação do artigo 40 da Lei
nÀ 12.101/2009 e suas modificações com a 12.868/2013, como também seu Decreto
regulamentador nÀ 8.242/2014. Em consonância com a legislação vigente, a ANEAS pro-
cedeu a entrega da documentação em meio físico, para renovação do próximo triênio 2014
a 2017, junto ao Ministério da Educação (MEC) em 01/12/2014, sob nÀ de processo
23000.013794/2014-81, o qual encontra-se aguardando análise, conforme SEI/MEC
0608107 emitida em 27/03/2017 e procedeu novamente, conforme obrigação legal a
entrega da documentação em meio físico, junto ao Ministério da Educação MEC para
renovação MEC/SERES/ triênio 2018 a 2020 conforme protocolo emitido em 11/12/2017
- Processo nÀ 23000.047949|2017-25 o qual encontra-se no aguardo de análise. As
unidades educacionais mantêm seu cadastro atualizado no EDUCACENSO (Dados do
Censo Escolar da Educação Básica). A ANEAS procedeu afim de cumprir com o Despacho
nÀ 20, de 27/04/2018 (D.O.U. de 30/04/2018), prorrogado pelo Despacho nÀ 85 de 29/
11/2018, (D.O.U. 30/11/2018), que exige o cadastramento de usuário e inserção, no
módulo de monitoramento do SisCebas-educação, contudo o Despacho nÀ 10 de 26/02/
2019, publicado no Diário Oficial da União de 27/02/2019, Seção 1, pág. 27, suspendeu
o Despacho nÀ 20/2018, devido manutenção do Sistema. b. Assistência social: A ANEAS
desenvolveu suas atividades na área da assistência social em conformidade com a Política
Nacional de Assistência Social (PNAS/2014), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/
1993), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/2005), Norma Operacional Básica em RH
(NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS nÀ 109/2014 (Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais); Resolução nÀ 14/2014 do CNAS (Parâmetros Nacionais para a inscrição
das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas e
projetos) e Resolução nÀ 27/2011 do CNAS (Caracteriza as Ações de Assessoramento e
Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social). O trabalho realizado teve
como objetivo otimizar as relações sociais estabelecidas de forma a garantir que cada
indivíduo seja visto como sujeito de direitos e protagonista de sua história. Desenvolveu
serviços, programas e projetos que proporcionaram as comunidades locais o acolhimento,
convivência e socialização de famílias e indivíduos de acordo com a identificação da situação
de vulnerabilidade apresentada. Os serviços, programas e projetos estão organizados nos
seguintes seguimentos: (i) Serviço de Atendimento - Proteção Social Básica - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Serviço de Atendimento foi realizado em 2018
em 2 (duas) Unidades Diretas no estado de São Paulo.

Usuários Realizado
Unidades diretas atendidos (Em
proteção social básica    . Nome do serviço           .         (2018) milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a história,
CNPJ 33.544.370/0039-11 fortalecendo vínculos e

construindo cidadania 181 898
Oficinas Culturais Projeto Oficinas Culturais
 Anchieta - OCA  Anchieta - OCA             228               1.028
CNPJ 33.544.370/0006-53 409 1.926
(ii) Serviço de Assessoramento Técnico/Financeiro - O Programa de Assessoramento
Técnico e Financeiro foi desenvolvido e monitorado diretamente pela Associação, por meio
dos seguintes procedimentos: abertura de edital, análise e revisão dos serviços apresentados
e formalização da parceria, por meio de Instrumento de Parceria, entre a ANEAS e a entidade
beneficiada pelo programa. Após, iniciamos o acompanhamento bimestral norteado pelas
Política Institucional.  A Fundação Fé e Alegria do Brasil foi a entidade parceira no desenvol-
vimento desse programa em 2018, sendo ela devidamente certificada (CEBAS) e suas mantidas
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e demais Conselhos pertinentes, confor-
me quadro abaixo: Realizado
Assessoramento Usuários (Em
técnico e financeiro atendidos milhares
Instituição  Parceira Nome do projeto                                     .       (2018)           R$)

Fortalecendo vínculos na Missão de
Fé e Alegria e Assessoria Técnica aos
Centros Sociais (19 projetos apoiados
- atuando em 14 estados brasileiros:
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Bahia, Ceará, Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Tocantins, Paraíba,

Fundação Fé e Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande
Alegria/Sede Nacional do Sul e Amazonas).        3.014       6.581
Abrangência Territorial - Serviços Diretos e Projetos Sociais Apoiados

(iii) A Entidade também aplicou suas rendas em outras Instituições sem fins lucrativos com o
intuito de difundir a promoção de ética e fé cristã propugnadas pela Companhia de Jesus.
As atividades e Projetos atendem aos fins institucionais da ANEAS, segue abaixo os valores
investidos:
Partes relacionadas Realizado
(ii) Fundação Fé e Alegria ..................................................................................... 6.581
AJEAS  Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social ......................... 3.312
Companhia de Jesus ........................................................................................ 2.800
JESLEQ  Provincia dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil ........................ 433
ASAV   Associação Antonio Vieira ....................................................................... 140
AIA  Santuário Anchieta ...................................................................................... 121
CEAS  Centro de Estudos de Ação Social ......................................................... 39
Nuepo  Nucleo Pobreza Pieter Lourdinha ........................................................ 50
ANI  Associação Nacional de Instrução ............................................................. 37
Educandario Carlos Chagas .................................................................................              23

13.536
27. Renúncia fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem finalidade de lucros,
aprovada pela resolução CFC n.À 1.409/12 e alterada pela resolução 2015/ITG 2002(R1) em
setembro de 2015, a Associação por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos
(impostos e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquotas incidentes:
Incidentes sobre a receitas tributáveis ( PIS 0,65%, COFINS 3%) Incidentes sobre o superávit
do exercício (IR e CS 34%) Incidentes sobre a folha de pagamento (INSS patronal, terceiros
e SAT ). 28. Instrumentos financeiros: A Associação não possui operações financeiras com
instrumentos financeiros, entretanto, poderá incorrer em riscos relativos a risco de crédito, risco
de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros
representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data
das demonstrações financeiras era:        2018       2017
Caixa e equivalente de caixa   96.587 101.915
Títulos e valores mobiliários   196.389 223.791
Contas a receber   14.772 14.888
Outras créditos   17.123 12.011
Empréstimos - partes relacionadas      3.127    42.429
     327.998  395.034
Os saldos de contas a receber de clientes está reduzido por provisão para créditos de liquidação
duvidosa em montantes que a Administração considera suficiente para cobrir eventuais perdas.
Risco de liquidez:A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao
vencerem. A Associação apresentava em 31/12/2018 um saldo de caixa e equivalentes de caixa
e títulos e valores mobiliários de curto prazo de R$ 292.976 (R$ 325.706 em 2017) frente a
um passivo circulante total na mesma data base de R$ 90.295 (R$ 57.016 em 2017) que
representa uma posição liquida positiva de R$ 202.681 (R$ 268.690 em 2017). Risco de taxa
de juros: Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros
remunerados por juros variáveis da Associação eram:
Instrumentos de taxa variável       2018      2017
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras (caixa e equivalentes de caixa) ....... 94.426 100.073
Títulos e valores mobiliários ................................................... 196.389 223.791
Total ........................................................................................ 290.815 323.864
A Associação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e títulos e valores
mobiliários indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2018, a Associação apre-
sentava exposição líquida a taxa de juros no montante de R$ 290.815 (R$ 323.864 em 2017)
em aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários remuneradas em CDI. Análise de
sensibilidade para mudanças na taxa de juros:  Para o cálculo do cenário provável foram
utilizadas as taxas referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de dezembro de 2018. Os
cenários „Possível‰ e „Remoto‰ levam em consideração um incremento nessa taxa de 25% e
50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais são como seguem, e as despesas
com juros de debêntures estão calculadas até o término de cada contrato indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) 6,42% 6,42% 6,42%

25% 50%
 Saldo Contábil Provável Possível Remoto

Aplicações Financeiras
classificadas como Caixa
  e Equivalentes de Caixa ........... 94.426 100.488 102.004 103.519
Títulos e Valores Mobiliários ........ 196.389 208.997 212.149 215.301
Exposição líquida em CDI ........... - 18.670 23.338 28.005
Estimativa do valor justo: A Associação divulga seus ativos e passivos a valor justo, com base
nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, a estrutura de mensuração
do valor justo, a qual se refere a conceitos de avaliação e práticas e requer determinadas
divulgações sobre o valor justo. Valor justo vesus valor contábil:  Os valores justos dos ativos
e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço
patrimonial, são os seguintes:
 2018 2017
Ativos financeiros designados pelo Valor Valor Valor Valor
  valor justo por meio do resultado contábil    justo contábil    justo
Títulos e valores mobiliários ................................. 196.389 196.389 223.791 223.791
Caixa e equivalentes de caixa
  - Aplicações financeiras .....................................     94.426   94.426   100.073 100.073
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ............................ 2.161 2.161 1.842 1.842
Contas a receber de clientes e alunos .............. 14.772 14.772 14.888 14.888
Outras contas a receber ..................................... 17.123 17.123 11.261 11.261
Mútuo - partes relacionadas ...............................       3.127     3.127     42.429   42.429
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores ...................................................... 10.552 10.552 6.487 6.487
Outras contas a pagar ........................................     90.972   90.972       4.438     4.438
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como valor justo por meio do
resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para os níveis 1 e 3, a Associação não possuía
nenhuma operação a ser classificada nas datas-bases. 29. Arrendamento operacional como
arrendador: Os valores relacionados aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se,
substancialmente, aos recebimentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento entre 5
e 10 anos renovável por igual período e seus valores, trazidos a valor presente dos recebimentos
mínimos não representam, substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado, conforme
estudos elaborados pela Administração da Associação. A Associação reconheceu receitas no
montante de R$ 68.311 em 31/12/2018 (R$ 75.663 em 31/12/2017), com operações de
arrendamento mercantil. Os recebíveis futuros mínimos estão segregados da seguinte forma:
Menos de 1 ano ............................................................................ 54.388
Mais de 1 ano e menos de 5 anos .............................................. 115.008
Mais de 5 anos .............................................................................. 14.094

CNPJ nº 33.544.370/0001-49
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 50.517/61,

publicado no DOU de 13/04/1962, de Utilidade Pública Estadual
pelo Decreto nº 41.567 de 24/01/1997 e Certificado de Entidade
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Diretores da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS -  São Paulo / SP.  Opinião:  Examinamos as demonstrações financeiras da Associ-
ação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS („Associação‰), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo naquela 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 adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação
Nóbrega de Educação e Assistência Social  ANEAS em 31 de dezembro 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. 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras‰. Somos independentes em relação a 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 responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria

obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da
administração e da governança 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 ela-
boração 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 elabo-
ração 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.Os responsáveis pela governança da Associação são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstra-
ções financeiras:  Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente 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 econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações 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 con-
tábeis 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 modifi-
cação 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 continui-
dade operacional.- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, 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 2019
KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6

Flavio Gozzoli Gonçalves - Contador CRC 1SP290557/O-2
Bruno Cesar Vieira da Silva - Contador CRC SP270337/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(a) O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- ANEAS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou as Demonstrações
Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do período,
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrações dos Fluxos de Caixa

(DFC), relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
(b) Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório da KPMG Auditores
Independentes, o Conselho Fiscal, indica para aprovação os referidos documentos contábeis
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e autoriza, após a aprovação pela

Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial.
(c) A proposta para que o superávit, apurado em 31 de dezembro de 2018, fosse destinado
as atividades previstas nas disposições estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos
fora aprovada pela unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 27 de março de 2019.
Danilo Aparecido Mondoni - Presidente do Conselho Fiscal

Fidel Garcia Rodriguez - 1º Conselheiro e secretário
Jonas Elias Caprini - 2º Conselheiro

Diretor Presidente
João Geraldo Kolling

Diretor Vice-Presidente
Marcos Epifanio Barbosa Lima

Diretor Administrativo
Jonas Carvalho de Moraes

Diretor de Educação
Raimundo Nonato O. Barros

Diretor de Assistência Social
José Ivo Follmann

Superintendente Administrativo
Roberto Antônio Renner

Controller
Neuri Luis Hammes

Fernando Marcelino Polysello
Contador - CRC 1SP 256549/O-3

Segundo os dados fornecidos na tarde de ontem (25), a 
megaoperação mobilizou 13.772 policiais civis e resultou 
em um total de 3.296 prisões – sem levar em conta Minas 

Gerais, que ainda não repassou dados ao conselho. Do total de 
prisões, 1.302 pessoas foram detidas em cumprimento a sentenças 
condenatórias e 1.314 pessoas, por força de mandados judiciais 
de prisão preventiva. Cento e cinquenta e sete pessoas foram 
detidas em caráter temporário e 523 em fl agrante.

Os estados com maior número de prisões foram São Paulo, onde 
foram detidas 1.002 pessoas – 671 já condenadas pela Justiça 
–, seguido por Rio de Janeiro (235), Goiás (202), Mato Grosso 
do Sul (193), Mato Grosso (186), Ceará (183) e Santa Catarina 
(181). De acordo com o conselho, os dados foram informados 
pelas polícias civis dos estados e ainda estão sujeitos a alterações.

Também foram apreendidos 304 adolescentes em confl ito com 
a lei. Novamente, o estado de São Paulo liderou o ranking das 
unidades federativas com o maior número (95) de jovens apre-
endidos. Em seguida vieram o Rio de Janeiro (24); Mato Grosso 
do Sul (22); Distrito Federal (21); Ceará (19); Mato Grosso (18) 
e Pará (17).

Além disso, foram cumpridos 786 mandados de busca e apre-
ensão e apreendidas 183 armas de fogo (29 no Rio Grande do 
Sul, 22 em Goiás e 20 em Santa Catarina). A operação resultou 
ainda na apreensão de drogas (maconha, cocaína, crack, haxixe, 
LSD e ecstasy). O cálculo do volume total de substâncias ilícitas 
encontrada depende ainda da conclusão dos laudos periciais.

Operação das polícias civis prende 
mais de 3,2 mil em apenas um dia

O Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONPC) atualizou os números de mandados judiciais 
cumpridos durante a chamada Operação PC27, defl agrada na quarta-feira (24), em 26 estados e 
no Distrito Federal, para capturar foragidos da Justiça que cometeram crimes graves como roubo, 
homicídio, estupro, participação em crime organizado, entre outros

A megaoperação mobilizou 13.772 policiais civis. 
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Em nota divulgada em seu site, a Polícia Civil de Minas Gerais 
informa que prendeu 179 pessoas e cumpriu 39 mandados de 
busca e apreensão na quarta-feira, em todo o estado. Duzentos 
policiais civis mineiros participaram da Operação PC27. Inicia-
tiva conjunta que, segundo o delegado-geral Wagner Pinto de 
Souza, “fortalece as Polícias Civil em todo o país e demonstra 
a efetividade, efi cácia e efi ciência da nossa instituição” (ABr).

Depois de começar o dia superando a barreira 
de R$ 4, a moeda norte-americana reverteu a 
tendência e fechou em queda. O dólar comercial 
encerrou ontem (25) vendido a R$ 3,956, com 
recuo de R$ 0,03 (-0,76%). A divisa acentuou 
a queda no fi m da manhã e fechou perto da 
mínima do dia.

No mercado de ações, o dia também foi marcado 
pelo otimismo. O índice Ibovespa, da B3, subiu 
1,59% e encerrou aos 96.552 pontos. Essa foi a 

maior alta diária desde 4 de abril, quando o indi-
cador tinha se valorizado 1,93%. Ontem (24), o 
dólar tinha fechado no maior nível em sete meses 
e a bolsa, interrompido uma sequência de altas. 

Hoje, o Ministério da Economia atualizou 
os números sobre a economia prevista com a 
reforma da Previdência. Segundo a pasta, a 
estimativa aumentou para R$ 1,236 trilhão nos 
próximos dez anos, caso a reforma seja aprovada 
como chegou à comissão especial da Câmara. O 

valor é mais alto que o R$ 1,169 trilhão divulgado 
há dois meses.

Apesar de o diretor de Política Monetária do 
Banco Central (BC), Bruno Serra, ter dito hoje 
que a autoridade monetária poderia intervir no 
câmbio caso a volatilidade persistisse, o órgão 
não mudou a atuação. O BC continuou a rolar 
(renovar) integralmente os contratos de swap 
cambial, que equivalem à venda de dólares no 
mercado futuro (ABr).

Dólar fecha abaixo de R$ 3,96 após ultrapassar R$ 4
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A Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD) foi 

aprovada, e passa agora 

pela fase de adaptação 

nacional pelas empresas, 

para ser fi scalizada a 

partir de 2020. 

P
ara os empresários 
e usuários, é uma 
proteção a mais nas 

aplicações e uso de dados, ga-
rantindo privacidade e con-
fiabilidade das informações 
utilizadas e compartilhadas, 
além de segurança a todos 
os envolvidos na cadeia. 

Entre os setores que pas-
sam, neste momento, por um 
processo de ajustamento, 
está o setor varejista, um 
dos maiores afetados pelo 
LGPD, uma vez que lida 
com um imenso mar de da-
dos diariamente, e terá que 
tratar e monitorar essas in-
formações de forma correta, 
com processos de gerencia-
mento para que não percam 
seus ativos mais valiosos: a 
inteligência destes dados. 

Neste processo, o Com-
pliance torna-se relevante 
e um coligado para o setor 
por trazer, para o público 

interno, uma visão mais cla-
ra de condutas que devem 
ser tomadas diante de de-
cisões mais delicadas. Para 
o público externo, oferece 
a confiança de que suas in-
formações serão utilizadas 
da forma que a legislação 
permite, sem que haja abuso 
de poder por parte da marca. 

Aos empresários, ao olhar 
para seu negócio como algo 
estratégico e crescente, é 
necessário se importar com 
o Compliance, que, indepen-
dente do tamanho ou ramo de 
atuação, garante transparên-
cia e regras de conduta com 
clientes externos e internos, 
instaurando-se uma menta-
lidade em benefício de sua 
sobrevivência e, por que não, 
investimentos de terceiros.

Por isso, com o cenário 
apontando para ainda mais 
regulamentações, como é o 
caso da LGPD, o Compliance é 
uma cultura e deve ser levada 
para todos os departamentos, 
tornando-se a mentalidade do 
negócio e não somente parte 
de uma auditoria interna. 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas de Big Data, da internet e 
outras bases de conhecimento.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – 
fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Abril de 2018.  Dia de Santa Inêz Maria, São Clarêncio, São 
Lucídio, Santa Exuperância, e Dia do Anjo Haamiah, cuja virtude é a verdade. 
Hoje aniversaria a atriz Joan Chen que faz 57 anos, o ator Jet Li que nasceu em 
1963, o ator Tom Welling que completa 41  anos e a atriz Mariana Ximenes que 
nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é  defensor das liberdades individuais e fre-
quentemente aceita com naturalidade aquilo que poderia espantar a média das 
pessoas. Pouco convencional nos relacionamentos, sente-se atraído por pessoas 
que se destaquem pela originalidade. É às vezes possessivo, muito ciumento com 
quem gosta ou deseja conquistar. Tem tudo pra ser feliz num relacionamento. 
No lado negativo precisa deixar os medos de lado, e pode viver uma história de 
amor cheia de companheirismo, carinho e esperança.

Magia dos sonhos
VIOLÊNCIA - Violência cometida com outra pessoa, partici-
pará de festa com amigos. Você própria (o) cometer violência, 
melhores dias à frente. Ser atacado (a) com violência, alegria. 
Cônjuge demonstrando violência, infi delidade. Números da 
sorte: 03, 13, 22, 36, 41 e 50

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação . A Lua em Aquário às 06h28 dá um astral de maior racionalidade e nos faz 

olhar para o futuro. A Lua faz um aspecto difícil com Urano, que é o regente de Aquário e poderemos vivenciar momentos de 

muita hostilidade. É difícil experimentar a mudança com o Sol em Touro. O dia deve seguir arrastado e pode ser duro realizar 

negociações e fazer acordos. A Lua entra na fase Minguante às 19h19 e será o fi m da lunação de Áries. A Lua em bom aspecto 

com Vênus traz mais leveza.  Apesar da Lua Minguante pedir introspecção e recolhimento, será importante buscar o contato 

com grupos, amigos, com as pessoas que gostamos de nos relacionar e nos sentimos bem para extravasar a tensão acumulada. 
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A Lua faz um aspecto difícil com 
Urano, e poderá vivenciar momentos 
de muita hostilidade. Mostre com 
empolgação os sentimentos, exagere 
nas declarações de amor, diga o que 
sente as pessoas. Se precisar agir 
aproveite o espírito de entusiasmo. 
90/490 – Cinza.

A Lua entra na fase Minguante às 
19h19 e será o fi m da lunação de 
Áries. A Lua em bom aspecto com 
Vênus traz mais leveza no fi nal do 
dia. O momento é propício para tudo 
que esteja em andamento. Evite 
fugir dos seus problemas porque as 
soluções virão após seu aniversário. 
28/728 – Verde.

É bom não esperar demais de acon-
tecimentos e situações que estejam 
a caminho. Aumenta o idealismo e a 
fi xação em metas mais elevadas e o 
senso de generosidade que se amplia 
de forma positiva. Persista em seus 
objetivos, mas evite coisas arrisca-
das e perigosas. 17/517 – Amarelo.

Tendência de evitar exigências de 
forma muito severa e com uma 
imposição acima do normal. Se algo 
não está saindo como deseja, essa é 
a melhor hora de refl etir, analisar e 
encontrar soluções. Há uma libera-
ção de forte energia que deve ser 
bem aproveitada. 20/420 – Verde.

O momento aconselha a não im-
provisar para as coisas não saírem 
diferente do que foi planejado. Fique 
bem atento aos acontecimentos e 
logo conseguirá algo que deseja há 
muito tempo. Coloque um plano em 
andamento, irá acertar mais e estará 
bem mais extrovertido. 26/326 – 
Amarelo.

O Sol em Touro acentua a necessi-
dade de ser prático e direto em suas 
ações. Mostre com empolgação os 
sentimentos, exagere nas declara-
ções de amor. Cuide de melhor tudo 
que diga respeito ao relacionamento 
afetivo e será feliz no amor no fi nal 
desta sexta. 23/523 – Verde.

Com o Sol na casa sete é tempo 
decisões em sociedades e parcerias 
sociais e profi ssionais. É bom medir 
as palavras que podem comprometer 
seu sucesso. A maneira de expressar 
o querer e as emoções pode ser boa, 
diga o que sente as pessoas e será 
bem compreendido. 88/288 – Verde.

A Lua em Aquário às 06h28 dá um 
astral de maior racionalidade e nos 
faz olhar para o futuro. Para seguir 
o caminho correto será necessário 
tomar algumas decisões da maneira 
mais prática e direta. Mostre com 
empolgação os sentimentos, exa-
gere até para ser compreendido. 
62/462 – Azul.

Apesar da Lua Minguante pedir 
introspecção e recolhimento, será 
importante buscar o contato com 
grupos, amigos, com as pessoas que 
gostamos de nos relacionar. Com 
o Sol em Touro deve procurar ser 
muito fi rme em tudo que fi zer. Não 
deixe a desconfi ança atrapalhe suas 
relações. 39/339 – Marrom.

É melhor evitar coisas que não 
foram programadas anteriormente 
para não saírem diferente do que 
foi planejado. O momento é ótimo 
para grandes e decisivos negócios. 
Deve evitar fi car só nesta sexta-feira, 
precisa de companhia de alguém. 
21/821 – Branco.

Sexta é seu dia favorável da semana, 
indicando a chance de lucros e van-
tagens.  Acredite, conseguirá tudo o 
que desejar da vida, precisa apenas 
acreditar nisso e seguir com seus 
planos.  O dia aumenta a cobrança 
de chefes, pessoas em posição 
superior ou até dos próprios pais 
92/592 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para quem se acha feia arrumar namorado A mulher que 
se acha feia sofre por causa disso. Porém, as forças ocultas 
pod erão ajudar uma mulher com este complexo a conseguir 
namorado bem-apessoado, até causando inveja nas amigas. 
Deve pegar uma palma de espada de São Jorge, cortá-la em 
três pedaços e colocá-la para ferver por três horas. Deixe a 
água esfriar e lave o rosto com essa água, sempre solicitando 
que São Jorge transforme-a de “dragão” em princesa bela 
e desejada.
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

PBE
GEORGESOROS

DLATONC
AERADADOMAR
GOVERNANTE

BIDEIDUV
OEDOCENTE
ECCOOLIN

BELOHORIZONTE

ECIROBOT
TOMAIOSE
RPEROLAC

ROMANSOLON
NINFAGARI
ICZIPEIAC

BOHEMEATRO

Tecnologia
de cobran-

ça útil a
viajantes

Gordura
muito usa-
da por ve-
getarianos

Letra da
roupa do

Robin (HQ)

Magnata de
negócios

nascido na
Hungria
A mar-

garina de
textura

mais leve

Domesticar
o animal 

Ocupante
de cargo
no Poder
Executivo

Scooby-(?),
amigo do
Salsicha

(TV)

São recei-
tados pelo
oculista

Laço muito
apertado

Aparelho
sanitário
em forma
de bacia

Aqui, em
italiano

Osman
Lins,

escritor e
teatrólogo

Ramo da
Biologia

que estuda
os animais

Do-(?),
técnica de

masso-
terapia

Divisão do
prédio do
presídio

(?) Polan-
ski: dirigiu

"Oliver
Twist"

"(?) Negra",
sucesso 
de Luiz
Melodia

Legislador
e poeta

ateniense
(Ant.)

Fase de 
desenvol-
vimento 

de insetos
"La (?)",
ópera de
Giacomo
Puccini

Compactei
(Inform.)

Agatha
Christie: 
a Dama 

do Crime

De cor
negra

Apartamen-
to (pop.)
Lixeiro
(bras.)

Conjunção
que indica
condição

Fazer prece

Finalmente

Robô, em
inglês

"Disney on (?)", espe-
táculo de patinação
Ajudan-

te do
cavaleiro
medieval

Cidade da
goleada da
Alemanha

sobre o
Brasil na

Copa 2014
Inflexão 
da voz

Professor
Mamífero
ameaçado 
de extinção

Deus
egípcio
Festa

eletrônica

Um dos critérios para
desempate adotados

em concursos públicos

Tribo de
Israel

(Bíblia)

Virtude associada à caridade Trabalhador de
cartórios, emite

documentos como
mandados e ofícios

Os programas exibi-
dos antes das 12 h

3/ice. 4/ecco — gade — rave. 5/robot — roman — solón. 6/bohème. 11/george soros.

CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.

@editorapetraEditora Petra

A Lua faz um aspecto difícil com Ura-
no,  e poderemos vivenciar momentos 
de muita hostilidade. É difícil expe-
rimentar a mudança com o Sol em 
Touro. Procure incluir momentos de 
diversão ao lado de quem ama, pois o 
Sol na casa três ajuda a mudar a rotina 
neste fi nal de semana e melhorar a 
disposição. 83/383 – Azul.

O uso de dados como 
aliado do varejo

Eduardo Tardelli (*)

Refl exões
UNIÃO DA ALMA. Por  Kate 

Spreckley A integração continua 
à medida que avançamos nesta 
semana. O atual ciclo de cura e 
crescimento está nos expandindo 
além de nossas limitações 
anteriores, além do que já 
experienciamos anteriormente 
e para o potencial puro de toda 
a Criação. Nossas energias 
centrais estão sendo ativadas, 
o que nos está levando a uma 
união maior com a nossa alma. 
Agora devemos fazer o trabalho 
necessário para assegurar o 
equilíbrio harmonioso das 
energias necessárias para 
manter nossa existência humana 
neste planeta.  Mergulhe na 

energia deste tempo e assegure 
um equilíbrio de energias dentro 
e ao redor de você. Permita que 
o fl uxo natural das energias 
universais se mova além dos 
obstáculos e para as soluções. 
Explore o desconhecido e 
aventure-se nos mistérios 
mais profundos da sua vida. 
Refl ita sobre as possibilidades 
ilimitadas disponíveis para 
você agora. Mova-se com o 
processo atual e saiba que o 
cumprimento de seu destino 
está garantido. Muito amor
https://www.spiritpathways.
co.za/ Tradução: Regina 
Drumond -reginamadrumond@
yahoo.com.br

A conquista marca o Dia 
Mundial da Malária, 
lembrado na quinta-

feira (25). De janeiro a março, 
a pasta notifi cou 31.872 casos 
novos da doença. No mesmo 
período em 2018, foram regis-
trados 51.076 casos de malária 
no país. Os dados foram apre-
sentados pelo coordenador-
geral dos Programas Nacionais 
de Prevenção da Malária do 
Ministério da Saúde, Cassio 
Peterka, durante o IV Seminá-
rio Estadual de Luta Contra a 
Malária, em Manaus. Na oca-
sião, a pasta também lançou a 
campanha “Brasil Sem Malária”, 
com foco na região Amazônica, 
que concentra mais de 99% dos 
casos da doença.

A redução dos casos de 
malária no país se deve, prin-
cipalmente, à integração das 
ações de saúde realizadas pelo 
Governo Federal em parceria 
com os Estados, Municípios e 
a população contra a malária. 

Para 2019, entre os principais 
desafi os, estão os de manter a 
continuidade das ações de vigi-
lância da malária, melhorando 
a oportunidade no diagnóstico 
e tratamento, resposta rápida 
a surtos, mobilização social e 
orientação de prevenção da 
doença para a população, for-
talecimento dos níveis locais, 
além de comprometimento de 

todos os envolvidos nas ações 
de prevenção da doença.

Para este ano, o Ministério 
da Saúde, em parceria com a 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), tem inten-
sifi cado as ações de integração 
da prevenção da malária com a 
atenção primária nos estados 
e municípios. Além disso, o 
ministério já realizou neste ano 

duas capacitações com profi s-
sionais de saúde com o objetivo 
de melhorar a metodologia de 
trabalho com foco na identifi ca-
ção dos focos de malária. Outra 
importante estratégia da pasta 
é a sensibilização da população, 
parte essencial desse processo. 
Por isso, o lançamento da cam-
panha de comunicação, que 
neste ano, traz o slogan “Brasil 
Sem Malária”.

Para reduzir a possibilidade 
da picada do mosquito trans-
missor de malária no doente, a 
população precisa fi car atenta 
a algumas recomendações e 
cuidados. “O objetivo do Mi-
nistério da Saúde é alertar a 
população da região sobre a 
responsabilidade do cidadão 
na redução da transmissão 
da doença, da importância do 
diagnóstico em tempo oportuno 
e da importância do tratamento 
completo”, afi rma o coorde-
nador-geral Cassio Peterka 
(Agência Saúde).

Brasil reduz em 38% casos de malária 
em relação a 2018

Governo do Chile propõe reforma 
no sistema de saúde

Dados do Ministério da Saúde apontam redução de 38% de casos de malária no Brasil, em 2019

Em 2017, foi estimado 219 milhões de casos de malária, e 435 

mil pessoas morreram da doença no mundo. 
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O presidente do Chile, Sebastián 
Piñera, anunciou uma reforma integral 
no sistema de saúde do país, que atende 
mais de 14 milhões de pessoas. A ini-
ciativa visa fortalecer o sistema público 
(Fundo Nacional de Saúde) e melhorar 
o atendimento no sistema privado. O 
projeto será discutido no Senado e na 
Câmara. Segundo informações do go-
verno, a ideia é aumentar a cobertura, 
a qualidade da atenção, o acesso e a 
proteção aos usuários. 

Além disso, pretende-se tornar o sis-
tema privado também mais solidário, 
transparente e acessível para que a 
população possa optar. A reforma tem 
como objetivo diminuir os gastos das 
famílias chilenas com saúde. Entre as ini-
ciativas, fi gura o aumento dos benefícios 
na compra de medicamentos. Segundo 
Piñera, as mudanças devem corrigir, 
ainda, outras distorções do sistema. 
No Chile, há planos de saúde em que 

as mulheres em idade fértil chegam a 
pagar até quatro vezes mais do que os 
homens em uma mesma modalidade.

O novo projeto estabelece preços 
iguais para ambos os sexos e, ainda, 
um esquema de compensação solidário 
para diminuir a diferença de preços por 
idade ou condição de saúde. Assim, os 
mais jovens e saudáveis deverão pagar 
um pouco mais e os idosos e doentes, 
um pouco menos. A proposta defende 
a criação de um único plano de saúde 
(Plan de Salud Universal - PSU), que 
será oferecido com a mesma cobertura 
pelas diferentes instituições de saúde 
preventiva (Isapres).

Atualmente, o Chile conta com mais 
de 4 mil empresas de planos de saúde. 
Com essa reforma, ao unifi car as modali-
dades, o governo quer facilitar a vida dos 
usuários, para que possam comparar os 
valores e optar por qual empresa querem 
contratar o serviço. Será eliminada a ne-

cessidade de apresentação de atestados 
de saúde, obrigando as seguradoras a 
oferecerem o plano a todos os usuários 
que o solicitem, evitando que neguem 
os serviços a pessoas com doenças 
preexistentes. (A Br)

Sebastián Piñera: mudanças na saúde vi-

sam fortalecer o sistema público e melho-

rar o atendimento no setor privado.
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Passivo         Nota         31/12/2018         31/12/2017
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8   382.376,49   618.566,05
Fornecedores 2.2 (c)   21.201.065,06   20.095.209,74
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 9   14.817.061,70   11.692.220,20
Parcelamento de Tributos 11  -   15.682,02
Outras Contas a Pagar 10      6.345.697,28      5.693.591,44

Total do Passivo Circulante    42.746.200,53    38.115.269,45
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8   1.517.062,26   1.898.999,82
Provisão para Contingências 18   1.854.677,01   3.831.420,97
Subvenções a Realizar 19.2    16.348.866,22    14.341.575,15

Total do Passivo Não Circulante    19.720.605,49    20.071.995,94
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 2.2 (g)   153.558.913,30   145.387.088,55
Superávit do Exercício 2.2 (f) / 21    15.183.405,48      5.002.348,66

Total do Patrimônio Líquido  168.742.318,78  150.389.437,21
Total do Passivo + Patrimônio Líquido  231.209.124,80  208.576.702,60

Ativo         Nota         31/12/2018         31/12/2017
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2 (a) / 3   40.343.764,21   50.695.977,13
Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.2 (c) / 4   70.976.959,84   51.010.908,25
Outros Créditos 2.2 (c) / 5   9.740.261,26   5.691.476,92
Estoques 2.2 (b) / 6     8.693.446,51   5.731.204,92
Despesas Antecipadas 2.2 (c)         202.895,12         189.528,19

Total do Ativo Circulante  129.957.326,94  113.319.095,41
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pacientes e Convênios 4   3.811.694,80   7.468.291,99

Imobilizado 2.2 (e) / 7   118.191.971,58   99.475.394,44
Depreciação Acumulada 2.2 (e) / 7 (24.423.911,89) (14.852.525,43)

Imobilizado Líquido - Saúde (Própria)    93.768.059,69    84.622.869,01
Intangível 2.2 (e) / 7      3.672.043,37      3.166.446,19

Total do Ativo Não Circulante  101.251.797,86    95.257.607,19

Total do Ativo  231.209.124,80  208.576.702,60

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCC
CNPJ: 62.932.942/0001-65

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos (Método Indireto)
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais         31/12/2018         31/12/2017
Superávit do Exercício   15.183.405,48   5.002.348,66
Ajustes:
Depreciação e amortização      9.571.386,46      6.728.512,57

   24.754.791,94    11.730.861,23
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de Pacientes e Convênios  (19.966.051,59)   (2.261.466,32)
Redução / (Aumento) de Outros Créditos   (4.048.784,34)   (1.896.107,25)
Redução / (Aumento) de Estoques   (2.962.241,59)   855.523,06
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas   (13.366,93)   (8.768,88)
Redução / (Aumento) de Impostos a Recuperar - Não Circulante -   3 65,25
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de
  Pacientes e Convênios - Não Circulante   3.656.597,19   3.811.694,80
(Redução) / Aumento de Fornecedores   1.105.855,32   8.063.393,11
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas e Tributárias   3.124.841,50   3.148.088,61
(Redução) / Aumento de Parcelamento
  de Tributos - Circulante e Não Circulante   (15.682,02)   (267.183,42)
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar   652.105,84   351.536,00
(Redução) / Aumento de Provisão para Contingências   (1.976.743,96)   836.044,49
(Redução) / Aumento de Subvenções a Realizar   2.007.291,07   3.621.274,17

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais      6.318.612,43    27.985.254,85
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado (15.547.101,05)   (8.370.220,38)
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível   (505.597,18)   (2.981.266,83)

Caixa liquido das Atividades de Investimentos (16.052.698,23) (11.351.487,21)
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Circulante   (236.189,56)   (1.411.374,34)
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Não Circulante   (381.937,56)   (809.273,12)

Caixa liquido das Atividades de Financiamentos      (618.127,12)   (2.220.647,46)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa (10.352.212,92)   14.413.120,18
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período   50.695.977,13   36.282.856,95
Caixa e equivalentes de caixa no final do período   40.343.764,21   50.695.977,13

Receitas         Nota           31/12/2018           31/12/2017
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas com Pacientes Sus   45.877.609,69   44.588.073,79
Receitas com Pacientes Convênios e Particulares   228.028.229,11   179.008.058,20

Gratuidades
Gratuidades Concedidas  14 46.050.683,31   43.593.929,49
(-) Reversão das Gratuidades Concedidas 14   (46.050.683,31)   (43.593.929,49)

(=) Total de Receitas    273.905.838,80    223.596.131,99
Custos com Saúde
Pessoal Serviços Próprios  (64.509.304,42)   (55.954.153,15)
Pessoal Serviços de Terceiros  (75.820.233,74)   (65.844.674,35)
Materiais e Medicamentos (109.422.397,45)   (82.078.616,48)
Custos Gerais  (20.545.515,00)   (12.511.267,97)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 15   (14.718.801,39)   (12.498.898,47)
Custo das Contribuições Sociais 15   (15.201.486,22)   (13.378.765,94)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 15   14.718.801,39   12.498.898,47
(-) Isenção das Contribuições Sociais 15      15.201.486,22      13.378.765,94

(=) Total de Custos (270.297.450,61) (216.388.711,95)
(=) Superávit Bruto        3.608.388,19        7.207.420,04
(+/-) Despesas Gerais
Impostos Taxas e Contribuições   (862.320,31)   (1.341.790,83)
Perdas de Crédito / PDD   (5.214.171,65)   (5.910.277,21)
Provisão para Contingência   1.798.521,47   (1.193.560,68)
Despesas Gerais com Saúde     (2.569.140,05)     (4.321.654,70)

(=) Total das Despesas Gerais     (6.847.110,54)   (12.767.283,42)
Receita de Serviços Voluntários 20   102.420,58   102.420,58
(-) Despesa de Serviços Voluntários 20   (102.420,58)   (102.420,58)

(+/-) Outras Receitas e Despesas com Saúde
Receitas com Doações 16   1.717.349,89   2.182.194,18
Receitas com Subvenções 19. 2 9.459.243,20   4.347.044,85
Outras Receitas   6.305.547,01   3.326.426,58
Recuperação de Despesas   311.878,53   671.940,18
Despesas Com Campanha   (366.996,19)   (482.686,98)
Despesas com Royalties (CFDA) 17   (170.458,47)   (57.878,58)
Despesas com Captação de Doações 16 -   (501.534,88)
Outras Despesas        (663.410,21)        (787.179,91)

     16.593.153,76        8.698.325,44
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas      13.354.431,41        3.138.462,06
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras   2.151.675,57   2.403.215,85
Despesas Financeira        (322.701,50)        (539.329,25)
(=) Resultado Financeiro        1.828.974,07        1.863.886,60
(=) Superávit do Exercício   2.2 (f)      15.183.405,48        5.002.348,66

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
 em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Patrimônio Superávit Total Patrimônio
Descrição               Social     do Exercício                 Líquido
Saldos em 31/12/16 113.254.703,22    32.132.385,33       145.387.088,55
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 32.132.385,33 (32.132.385,33) -
Superávit do Exercício                        -      5.002.348,66           5.002.348,66

Saldos em 31/12/17 145.387.088,55      5.002.348,66       150.389.437,21
Incorporação de Unidade Formosa GO - Nota 23 3.169.476,09 -   3.169.476,09
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 5.002.348,66   (5.002.348,66) -
Superávit do Exercício                        -    15.183.405,48        15.183.405,48

Saldos em 31/12/18 153.558.913,30    15.183.405,48      168.742.318,78

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, pessoa jurídica de direito
privado é uma entidade sem fins lucrativos, prestadora de serviços na área da saúde, fundada em 04 de maio
de 1968, reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 95.025 de 14.10.1987, com
sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O IBCC tem as seguintes finalidades: I. A união
de esforços na divulgação ampla e coordenada dos conhecimentos no campo da oncologia, visando à obtenção
do diagnóstico precoce do câncer e a ampliação do acervo de dados sobre a doença; II. Atendimento médico-
hospitalar e assistencial permanente a tantos quantos demandarem os seus serviços especializados na área
específica da oncologia, sem distinção de qualquer natureza no que se refere a nacionalidade, raça, credo político
e religioso, dentro ao menos do mínimo de gratuidade exigida por lei; III. Colaboração com autoridades, insti-
tuições e sociedades de finalidades similares, nacionais e estrangeiras, para a obtenção de um melhor controle
do câncer; IV. Ampliação dos conhecimentos científicos e médicos no campo da oncologia, visando colaboração
na formação profissional de especialistas médicos de carreiras afins; V. Concessão de gratuidade total para
aqueles candidatos que desejarem participar dos diversos cursos de ensino especializado que forem oferecidos
pelo IBCC e que, contudo, não tenham condições econômico-financeiras que permitam as suas respectivas
inscrições ou matrículas; VI. Divulgação dos conhecimentos atualizados de oncologia entre os profissionais
médicos e de carreiras afins; VII. Manutenção de biblioteca especializada em assuntos atinentes à área da
oncologia; VIII. Edição de publicação periódica sobre pesquisas, estudos e dados sobre o câncer; IX. Instituição
de concursos de monografias científicas, com a concessão de prêmios para os melhores trabalhos; X. Reali-
zação de simpósios, conferências e palestras de divulgação; XI. Destinação de recursos financeiros e ou
econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou exclusivamente não lucrativas, que
militem nas áreas de saúde, educação e de assistência social em geral. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Na
preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas
interpretações técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilida-
de, notadamente a ITG 2002 (R1) – Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são
denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas na
nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encer-
rados em 31 de dezembro de 2018. A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os
montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a
imprecisões inerentes ao processo de estimativa. 2.2. Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalen-
tes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações
financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha. As aplicações finan-
ceiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o
valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo
médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado. c) Outros Ativos e Passivos Circulantes e
Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável 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 passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias
ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. d) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passi-
vos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2018
não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajus-
tadas. e) Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu
valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que
levam em consideração o tempo de vida útil estimado. f) Apuração do resultado do exercício: As receitas,
custos e despesas são apropriados de acordo com o regime de competência. g) Patrimônio Líquido: O
Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos
déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa         31/12/2018         31/12/2017
Caixa Geral   28.989,22   9.000,00
Contas Correntes – Bancárias   5.612,20   218.246,64
Aplicações Financeiras
Vinculadas   11.954.853,20   13.721.077,57
Não Vinculadas   28.354.309,59   36.747.652,92

   40.309.162,79    50.468.730,49
  40.343.764,21   50.695.977,13

Descrição         31/12/2018         31/12/2017
Não Vinculadas
Aplic Bco. Santander 130004756 Folha   22.087,35   20.034,32
Bco. Santander 13001940-9 C.P Aplic   1.954.485,74 1.808.914,18
Bco. Santander Centro De Estudos Aplic   23.253,67   93.850,00
Bco. Do Brasil S/A - 0400456-1   6.839,20   150.420,42
Bco. Bradesco S/A – 22760   93.497,45   200.017,57
Bco. Bradesco S/A – 26028   2.218.776,90   7.027.168,07
Bco. Santander S/A – 13.0679-9   4.657.497,33   8.870.748,91
Bco. Santander Brasil S/A    778,81   5.940,72
Bco. Santander S/A – 13002069   13.983,33   11.318,02
Bco. Itaú – 29.250   283.532,47   112.789,24
Bco. Safra   900,15   900,15
Bco. Santander Vila Mariana   248.073,31 -
Bco. Caixa E. Federal-18502-Aplicação   16.534.496,76   14.145.439,11
Bco Santander Jaçanã Ag 656 Cc 130018602 -   (1.884,76)
Bco Santder Jaçanã Ag 656 Apl 130018602      2.296.107,12      4.301.996,97

28.354.309,59 36.747.652,92
Vinculadas
Bco. Do Brasil Ag 3333 C/C 5570-0 -   159.781,00
Bco. Do Brasil Ag 3333 C/C 5572-7 -   89.781,00
Bco. Do Brasil Ag 3333 C/C 5567-0 -   210.000,00
Bco. Do Brasil Ag 3333 C/C 5571-9 -   200.000,00
Bco. Do Brasil 04001888-0 Aditivo Aplic   499,28   100.427,30
Bco Brasil Conv. 841392/2016 Apli 5533-6   2.353.717,21   3.072.197,12
Bco Brasil Conv. 841177/2016 Apli 5534-4 -   19.452,89
Bco Brasil Conv 836931/2016 Aplic 5521-2   167.006,75   160.259,92
Bco Brasil Conv 836933/2016 Aplic 5522-0   118.307,62   113.526,30
Bco Brasil Conv. 834906/2016 Apli 5517-4 -   553.926,90
Bco Brasil Conv. 836496/2016 Apli 5520-4   214.398,23   205.698,41
Bco Brasil Conv. 836932/2016 Apli 5523-9 -   19.531,28
Bco Brasil Pronas Pcd 2016 Apl 5563-8   285.980,38   1.458.796,29
Bco Brasil Ag 333-2 Apl 5539-5 Prj Prono   4.766.382,36   4.501.445,24
Bco. Do Brasil S/A - 35234-9 -    (372,00)
Bco. Brasil Aplic Ag. 333-2 Cc 5519-0   127.684,33   211.994,84
Bco. Brasil Aplic Ag. 333-2 Cc 5513-1   846.726,97   849.267,78
Bco. Brasil Aplic Ag. 333-2 Cc 5512-3 -   95,64
Bco. Do Br S/A -5127-6 Aplic   82.000,53   766.073,72
Bco. Do Brasil 362239 Aplic   40.886,31   168.587,89
Bco. Do Brasil 35234 Aplic   118.923,64   327.293,54
Bco. Brasil Conv. 836934/2016 Aplic. 5532-8   257.216,05 - 
Bco. Santander Aplic.   2.664,71 - 
Bco. Do Brasil Ag 6802 A Apl 7347   556.948,13   533.312,51
Bco. Bradesco Aplic.     119.049,57 -
Bco. do Brasil S/A- 5498   952,51 -
Bco Brasil Ag 333-2 Apl 5506-6 Pronon    1.895.508,62 -
Bco. Santander 13001940-9 C.P Aplic                          -                          -

  11.954.853,20   13.721.077,57
Os saldos vinculados referem-se a aplicações com finalidade específica, a fundos dos centros de estudos e de
pesquisa e a captações por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica – MS (Pronon) para
aquisição de bens de capital.
4. Créditos Com Pacientes e Convênios: Está assim composto:
Saúde         31/12/2018         31/12/2017
Créditos com Pacientes Particulares   1.206.184,70   988.650,90
Créditos com Pacientes Convênios   70.983.212,13   51.020.466,70
Créditos de Pacientes do SUS   8.427.776,97   7.084.430,15
(-) Perdas Est. em Créditos de Líq. Duvidosa   (9.640.213,96)   (8.082.639,50)

    70.976.959,84     51.010.908,25
Os créditos com pacientes e convênios não circulantes reúnem valores a receber de operações correntes cuja
realização vem sendo objeto de repactuação perante os clientes e estão ajustados pelo valor provável de
realização, mediante a constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa.

        31/12/2018         31/12/2017
Créditos pacientes e convênios   19.058.474,02   19.058.474,02
(-) Perdas estimadas em créditos de liq duvidosa (15.246.779,22) (11.590.182,03)

  3.811.694,80   7.468.291,99
5. Outros Créditos         31/12/2018         31/12/2017
Créditos a Receber Centro de Pesquisa   1.299.703,12   177.722,65
Créditos de Funcionários   511.096,13   418.766,29
Depósitos Judiciais   4.597.124,82   3.641.993,22
Impostos a Recuperar   61.558,91   67.419,21
Adiantamentos a Fornecedores   1.087.650,18   255.752,94
Emprestimos Materiais e Medicamentos   1.421.135,74   1.115.822,62
Importação Em Andamento   581.164,43 -
Cartão - Credito / Debito   145.688,53 -
Aluguel   4.775,33 -
Patrocinios           30.364,07           14.000,00

  9.740.261,26   5.691.476,93

6. Estoques – Saúde: Está assim composto:
Estoques                 2018                 2017
Drogas e Medicamentos   5.347.177,77   4.019.231,60
Materiais de Uso Paciente   1.010.808,24   662.393,95
Generos Alimenticios   92.362,89   50.222,51
Produtos de Limpeza   130.103,18   70.963,34
Materiais de Manutenção   87.360,68   87.591,25
Impressos Mat. de Exped.   199.460,29   164.961,99
Outros Materiais   1.080,61 -
Filmes e Quimicos P/ Rx   1.194,72   5.770,87
Dietas Enterais   69.324,25   25.233,60
Uniformes   78.978,28   59.173,54
Epi’s   33.988,87   36.564,38
Materiais de Informatica   2.492,16   5.746,11
Materiais Diversos (C.es) -   114,32
Secretaria da Saúde-Herceptin    1.639.114,57       543.237,46

  8.693.446,51   5.731.204,92
7. Imobilizado e Intangível: A movimentação do imobilizado e a demonstração do ajuste ao valor atribuído nos
termos da Interpretação Técnica I CPC 10 está a seguir demonstrada:

Depreciação/
Amortização

Imobilizado      31/12/2017        Entradas    Acumulada               Baixa      31/12/2018
Edificações 50.830.511,98 4.097.939,31 (2.906.429,42) (93.900,00) 51.928.121,87
Terreno - 214.738,57 - - 214.738,57
Instalações 390.865,85 691.873,24 (322.839,69) - 759.899,40
Elevadores 596.000,00 - - - 596.000,00
Poço Artesiano 127.293,80 - - - 127.293,80
Benfeitorias 1.434.655,74 1.507.043,90 (120.957,80) - 2.820.741,84
Instrumentos de
  Medicina e Cirurgia 12.126,52 1.244.146,90 (142.358,73) - 1.113.914,69
Aparelhos de
  Medicina e Cirurgia 4.007.153,39 3.563.955,11 (1.945.173,01) - 5.625.935,49
Equipamentos Hospitalares 15.613.689,90 2.794.438,59 (1.280.343,55) (3.600.000,00) 13.527.784,94
Equipam. Processamento
  de Dados 1.082.870,55 1.155.557,28 (744.034,41) (4.073,22) 1.490.320,20
Direito de Uso - - - - -
Moveis e Maquinas 7.238.793,41 2.341.340,82 (1.923.187,82) - 7.656.946,41
Material Didatico e Pedagogico 4.860,22 - (676,82) - 4.183,40
Biblioteca 86,38 - (86,38) - -
Equipamento Laboratório 3.649,66 - (3.649,66) - -
Colchões e Similares 191.870,48 64.279,80 (61.997,31) - 194.152,97
Utensilios Diversos 18.386,39 29.262,82 (30.722,86) - 16.926,35
Veiculos        70.372,69        67.139,00      (88.929,00)                       -        48.582,69
Subtotal - Imobilizado 81.623.186,96 17.771.715,34 (9.571.386,46) (3.697.973,22) 86.125.542,62
Imobilizado em Andamento
Importações em Andamento - 1.327.693,68 - - 1.327.693,68
Obras em Andamento 2.999.682,05 3.315.141,34 - - 6.314.823,39
Subtotal - Imobilizado
  em Andamento   2.999.682,05   4.642.835,02                        -                       -   7.642.517,07
Total Imobilizado 84.622.869,01 22.414.550,36 (9.571.386,46)                       - 93.768.059,69
Total Intangível   3.166.446,19      842.045,66    (336.448,48)                       -   3.672.043,37
8. Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos e Saldo Saldo Não
Financiamentos Valor Circulante Circulante
Descrição            .     Modalidade   Contratado    31/12/2018    31/12/2018              Total            Garantia
Hospimetal Ind Met FINAME 708.240,00 10.687,49 32.062,26 42.749,75 Bem Adquirido 
Cartão BNDES Cartão de crédito - 439,00 - 439,00 Bem Adquirido 
Banco do Brasil
  - Simens FINAME 2.970.000,00 371.250,00 1.485.000,00 1.856.250,00 Bem Adquirido 
Total de
  Financiamentos 3.678.240,00 382.376,49 1.517.062,26 1.899.438,75  
Total de Empréstimos
  e Financiamentos 382.376,49 1.517.062,26 1.899.438,75   
9. Obrigações Trabalhistas e Tributárias       31/12/2018       31/12/2017
Ordenados a Pagar   3.260.416,42   2.763.659,96
INSS a Recolher - Folha   451.174,39   347.515,54
PIS a Recolher   2.240.515,09   1.746.465,86
IRRF a Recolher   674.951,10   511.290,13
Contr. Sind./Assist. a Pagar   488,86   596,29
ISS na Fonte a Recolher   8.884,09   17.544,01
PIS Cofins CSLL Ret. na Fonte a Recolher   414.567,50   268.635,60
Provisão p/ Férias   5.238.566,03   4.221.855,62
Provisão p/ Enc. s/ Férias   470.508,76   337.154,88
Outros Encargos    2.056.989,46    1.477.502,31

  14.817.061,70 11.692.220,20
10. Outras Contas a Pagar
Saúde       31/12/2018       31/12/2017
Contas a Pagar -   287.638,63
Empréstimos a Repassar   103.418,52   108.993,56
Honorários médicos a pagar   4.319.402,51   4.910.387,90
Obrigações com Terceiros - Outros    1.922.876,25       386.571,35

  6.345.697,28   5.693.591,44
11. Parcelamento de Tributos: A Entidade obteve um parcelamento com a Prefeitura do Município de São Paulo
referente taxa de resíduos sólidos, cujo saldo devedor atualizado em 31/12/2018 está assim composto:
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Circulante -   15.682,02
Não Circulante                       -                       -
Total -   15.682,02
12. Atendimento à Legislação das Entidades Beneficentes de Assistência Social sem Fins Lucrativos:
A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2018 o cumprimento do percentual acima do
mínimo de 60% de atendimento à pacientes do SUS, cumprindo o determinado pela lei 12.101, de 27 de novembro
de 2009 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área
da Saúde (CEBAS-SAÚDE). 13. Certificado Beneficente de Assistência Social: A instituição é portadora do
Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde – CEBAS/Saúde, concedido pelo Ministério da
Saúde conforme Portaria MS nº 714, de 07 de junho de 2016, de acordo com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009. A renovação tem validade pelo período de 21 de setembro de 2018 a 20 de setembro de 2021.
14. Gratuidades Concedidas: As gratuidades concedidas no exercício de 2018 através de seus programas e
projetos atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09 que dispõe sobre o processo de certificação para obtenção
de isenção das contribuições para a seguridade social e estão dispostos da seguinte forma: - Gratuidades –
Saúde: representa o total de recursos aplicado no atendimento à população em geral. A apuração do montante
contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante
o ano de 2018 o montante foi de R$ 46.050.683,31 e 2017 R$ 43.593.929,49, valor demonstrado para efeito
comparativo. 15. Isenções Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101
de 27/11/2009, o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício e registradas
a débito de em contas de despesa tendo como contrapartida contas retificadoras também no resultado, de modo
a não alterar o superávit do exercício; e que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as
entidades beneficentes de assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída – Saúde       31/12/2018       31/12/2017
INSS – Quota Patronal   14.718.801,39   12.498.898,47
COFINS   12.893.484,62   11.155.366,96
CSLL    2.308.001,60    2.223.398,98
Total   29.920.287,61   25.877.664,41
16. Captação de Doações: A Entidade capta doações materiais e em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas
com o objetivo a complementação do pagamento do custeio dos serviços ligados à prevenção do câncer.
Doações Captadas       31/12/2018       31/12/2017
Doações em Materiais/Especie   383.451,60   70.613,39
Doações em Bancos   277.126,75   1.416.983,45
Sub-Licenciadas   813.514,26   610.692,14
Corridas       243.257,28           1.900,00

  1.717.349,89   2.182.194,18
Despesas com Captação de Doações       31/12/2018       31/12/2017
Pratike Representações -   (501.534,88)

                      -    (501.534,88)
Doações Líquidas 1.717.349,89   1.598.654,10
17. Campanha Beneficente – “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”: Implementada pelo IBCC em
fevereiro de 1995, a campanha destina-se à arrecadação de fundos para a pesquisa e prevenção do câncer
de mama, através de doações provenientes da venda de camisetas e outros produtos relacionados, e da
realização de eventos patrocinados. O IBCC paga “royalties” ao “Council of Fashion Designers of America
– CFDA Foundation, INC.” Entidade idealizadora da campanha e responsável por sua internacionalização,
detentora dos direitos sobre a utilização da logomarca da mesma. A campanha beneficente, no que diz
respeito aos fundos oriundos das doações bem como, aos repasses a título de “royalties”, é auditada por
Auditores Independentes. 18. Provisão para Contingências: Provisões constituídas para fazer frente às
ações cíveis e trabalhistas, que se encontram em instâncias diversas. A provisão é constituída por valores
atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores jurídicos e por julgamento da administração. O
montante revertido em 2018 é de R$ 1.819.093,25, totalizando R$ 1.854.677,01. 19. Convênios Governa-
mentais: Durante os exercícios de 2018 e de 2017, a entidade celebrou convênios com a Secretaria do
Estado da Saúde do Estado de São Paulo e com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo,
bem como angariou recursos por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica – MS (Pronon),
cujas contratações, realizações e diferimentos estão demonstradas a seguir:

19.1 Subvenções contratadas:
: Saúde       31/12/2018       31/12/2017
Subvenção Convenio 812865 Min Saude   2.711.956,00   100.000,00
Secretaria Da Saude-Herceptin   5.645.650,63   2.767.674,02
Sub A Realizar - 32/Sms-/2015 -   90.000,00
Sub. A Realizar Contrato 0010201001781/1 -   408.803,53
Sub A Realizar- Conv 833175-2016 E 176 -   799.290,00
Sub A Realizar Conv 834908-2016 -   199.980,00
Sub. A Realizar Conv. 836931/2016 -   154.270,00
Sub. A Realizar Convenio 836933/2016 -   109.380,00
Subv. A Realizar Conv. 834906/16 -   539.000,00
Subv. A Realizar Conv. 836496/2016 -   200.000,00
Convenio 836932 Subvencao Investimento -   19.000,00
Subvenção Investimento Conv 841177/2016 -   2.999.995,00
Subvenção Investimento Conv 841392/2016 -   19.000,00
Subvenção Investimento Conv 1031/2014 -   100.000,00
Subvenção A Realizar Conv.90 -   90.000,00
Subvenção A Realizar Conv 160 -   160.000,00
Subvenção A Realizar Conv 200 -   200.000,00
Subvenção A Realizar Conv 210 -   210.000,00
Subvenção A Realizar Conv 250 -   250.000,00
Subvenção A Realizar Conv-150 -   150.000,00
Subvenção Min. Saude Conv. 836934-2016   399.456,00 - 
Termo de Convenio Municipio 09/2018   200.000,00 - 
Convenio 450/2018 - Investimento- Custeio   1.912.500,00 - 
Subvenção Emenda Parlamentar   596.971,64 - 
Total   11.466.534,27   9.566.392,55
19.2 Subvenções – Controle de Realização: A realização dos valores contratados, bem como os saldos a
realizar remanescentes, em 31/12/2018, estão demonstrados a seguir:

Receitas Diferidas
Recebida Realizada

Saúde 31/12/2017 em 2018 em 2018 31/12/2018
Convenio Min Saúde 812865 454.435,00 2.711.956,00 2.673.769,90 492.621,10
Secretaria Estadual a Saúde - Forn Herceptin 543.237,46 5.645.650,63 4.974.138,04 1.214.750,05
Projeto Pronon 6.828.513,72 - 68.125,00 6.760.388,72
Sub. A Realizar Contrato 0010201001781/1 315.473,97 - 15.617,90 299.856,07
Sub A Realizar- Conv 833175-2016 E 176 799.290,00 - 7,24 799.282,76
Sub A Realizar Conv 834908-2016 199.980,00 - - 199.980,00
Sub. A Realizar Conv. 836931/2016 154.270,00 - - 154.270,00
Sub. A Realizar Convenio 836933/2016 109.380,00 - - 109.380,00
Subv. A Realizar Conv. 834906/16 539.000,00 - 539.000,00 -
Subv. A Realizar Conv. 836496/2016 200.000,00 - - 200.000,00
Convênio 836932 Subvencao Investimento 19.000,00 - 19.000,00 -
Subvenção Investimento Conv 841177/2016 2.999.995,00 - - 2.999.995,00
Subvenção Investimento Conv 841392/2016 19.000,00 - 2.435,01 16.564,99
Subvenção Investimento Conv 1031/2014 100.000,00 - - 100.000,00
Subvenção A Realizar Conv.90 90.000,00 - - 90.000,00
Subvenção A Realizar Conv 160 160.000,00 - 160.000,00 -
Subvenção A Realizar Conv 200 200.000,00 - 200.000,00 -
Subvenção A Realizar Conv 210 210.000,00 - - 210.000,00
Subvenção A Realizar Conv 250 250.000,00 - - 250.000,00
Subvenção A Realizar Conv-150 150.000,00 - - 150.000,00
Subvenção Min. Saude Conv. 836934-2016 - 399.456,00 - 399.456,00
Termo de Convenio Municip.09/2018 - 200.000,00 210.178,47 (10.178,47)
Convenio 450/2018 - Investimento- Custeio - 1.912.500,00 1.912.500,00
Subvenção Emenda - 596.971,64 596.971,64 -
Total 14.341.575,15 11.466.534,27 9.459.243,20 16.348.866,22
20. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidades sem
Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado
do voluntariado no montante de R$ 102.420,58 para o exercício de 2018 e R$ 102.420,58 para o exercício de 2017,
que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação
em várias ações realizadas pela entidade. 21. Aplicações de Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais. 22. Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas
a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.
23. Incorporação de Unidade Formosa - GO: Incorporação conforme Escritura de Comodato entre Entidade
São Camilo x Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC 14º Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo
Livro 5230 Páginas 231 a 237.

I. Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção 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 de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes 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 econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras 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 contábeis, 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 resul-
tante 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

Aos Administradores do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC. São Paulo - SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes 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 Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, em 31 de dezembro de
2018, 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. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos indepen-
dentes em relação ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, 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. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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

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
Entidade. • 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 administra-
ção, 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 Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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 operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
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.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia-Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Antonio Mendes Freitas - Presidente
DIRETORIA

Justino Scatolin - Superintendente Responsável Técnico: Cesar Sbravatti - Contador CRC 1SP183721/O-8

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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FUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOS
C.N.P.J. n.º 52.803.319/0001-59

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo    NE         31/12/2018         31/12/2017
Circulante  129.717.205,95  127.813.462,90
Caixa e Equivalentes de Caixa 92.162.320,43 92.674.888,02
Caixa e Bancos 4 61.551,74 35.359,75

Aplicações Financeiras 4 92.085.305,79 92.639.528,27
Investimentos - Capitalização Portocap 15.462,90 -

Convênios Públicos - Recursos Com Restrições 4.239.774,29 6.139.962,01
Caixa e Bancos 4 4.239.774,29 6.139.962,01

Créditos e Valores 33.315.111,23 28.998.612,87
Valores a Receber 37.865.206,50 33.352.418,06

(-) Redução ao Valor Recuperável do Ativo 10 (7.756.432,27) (6.907.311,38)
Adiantamento Diversos 418.546,84 319.953,95

INSS ISSF a Recuperar 8 124.187,26 59.658,63
Despesas Pagas Antecipadas a Apropriar 3 - d 40.650,02 34.084,30

Estoques 3 - c / 5 2.622.952,88 2.139.809,31
Não Circulante    60.322.036,45    59.773.156,31
Realizável a Longo Prazo 789.583,65 780.569,65
Depósitos Judiciais 3 - e 789.583,65 780.569,65

Imobilizado Tangível 59.452.027,76 58.900.913,90
Imobilizações Técnicas 6 78.940.666,91 74.460.514,32

(-) Depreciações Acumuladas (19.488.639,15) (15.559.600,42)
Bens Cedidos em Comodatos-Darcy Vargas 79.225,04 90.472,76
Imobilizações Técnicas - Comodato 6 174.054,00 174.054,00
(-) Depreciações Acumuladas - Comodato (94.828,96) (83.581,24)

Intangível 7 1.200,00 1.200,00
Imobilizações Técnicas             1.200,00             1.200,00

Total do Ativo  190.039.242,40  187.586.619,21

Passivo    NE          31/12/2018         31/12/2017
Circulante     23.835.908,92    25.213.689,86
Impostos / Obrigações 19.596.134,63 18.787.251,37
Impostos/Taxas/Contr. Sociais a Recolher 1.611.511,69 1.617.170,26
Salários/Direitos Trabalhista 2.045.447,60 1.928.791,46
Adiantamento de Clientes /FMS SUS 146.998,38 125.940,30
Contas a Pagar/Fornecedores 8.835.148,30 8.304.255,07
Férias a Pagar 3 - i 3.877.891,85 3.844.236,57
FGTS S/Férias a Pagar 3 - i 310.231,35 307.538,87
Honorários Fixos/Variáveis/Pesquisas a Pagar 2.768.905,46 2.659.318,84

Financiamentos/Empréstimos/Parcelamentos - 286.476,48
Parcelamento Nova G-9 Empreendimento 9 - 286.476,48

Convênios/Subvenções a Realizar 4.239.774,29 6.139.962,01
Convênios/Subvenções a Realizar 23 4.239.774,29 6.139.962,01

Não Circulante     12.747.124,88    12.801.987,92
Financiamentos/Empréstimos/Parcelamentos - 2.626.034,40
Parcelamento Nova G-9 Empreendimento 9 - 2.626.034,40

Provisão de Contingências 2.397.731,63 1.194.888,34
Provisão para contingências 11 2.397.731,63 1.194.888,34

Convênios/Subvenções a Incorporar 10.349.393,25 8.981.065,18
Imobilizado - Ministérios da Saúde 26 9.034.625,33 8.395.155,08
Obras - Ministérios da Saúde 26 1.314.767,92 585.910,10

Patrimônio Líquido   153.456.208,60  149.570.941,43
Patrimônio Social 28 115.888.722,75 91.253.241,83
Compra de Imobilizado/Obras com Verba Pública 28 - b 1.368.328,07 -
Ajuste de Exercícios Anteriores - 1.678.137,98
Ajuste de Avaliação Patrimonial 28 - c 2.283.935,52 3.489.995,37
Reserva para Expansão 27 - a 18.835.209,14 25.278.139,20
Reserva para Contingências 27 - b 11.194.974,85 24.584.000,00
Superávit do Exercício 28 - f       3.885.038,27      3.287.427,05

Total do Passivo  1 90.039.242,40  187.586.619,21

Demonstrações do Resultado do Período
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Receitas  NE           31/12/2018           31/12/2017
Receitas Gerais    154.387.322,19    152.524.496,63
Receitas Operacionais 142.850.490,43 138.788.865,40
Receitas de Prestação de Serviços 145.703.922,30 144.948.332,43
(-) Deduções S/Receitas de Prestação de Serviços 10 (2.853.431,87) (6.159.467,03)

Outras Receitas Operacionais / Financeiras 6.653.992,68 9.343.634,67
Doações 14  528.300,00 29.698,00
Patrocínios - 123.399,59
Receitas Financeiras 6.035.336,52 8.835.570,62
Receitas Diversas 17-18 90.356,16 354.966,46

Receitas com Convênios / Auxílios e Subvenções 2.355.523,41 2.126.299,97
Ministério da Saúde 71.604,44 95.411,08
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas 1.614.423,99 2.030.888,89
Secretaria Municipal da Saúde 669.494,98 -

Outras Receitas 2.527.315,67 2.265.696,59
Doações de Medicamentos e Materiais Hospitalares 14 2.527.315,67 2.258.039,63
Reversão de Provisão para Contingências - 7.656,96

Compensações    122.104.822,19    114.431.652,65
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS 19 11.528.883,95 11.135.798,88
Isenção COFINS 19 4.543.119,96 4.610.864,83
Isenção PIS 19 407.172,87 -
Gratuidade 20 104.462.845,41 97.536.588,94
Trabalho Voluntário 21 1.162.800,00 1.148.400,00

Despesas
Despesas Gerais / Custos (150.502.283,92) (146.237.069,58)
Custos SUS e não SUS (132.900.747,21) (123.973.039,60)
Internação SUS (66.164.565,60) (62.334.367,82)
Ambulatorial SUS (38.298.279,83) (35.202.221,12)
Internação Não SUS (21.149.796,36) (19.618.629,19)
Ambulatorial Não SUS (7.288.105,42) (6.817.821,47)

Despesas Gerais - Fundação Oswaldo Ramos (5.237.600,77) (4.528.610,06)
Pessoal (478.452,92) (819.305,75)
Locações e Serviços (150.928,34) (138.106,38)
Administrativas (113.036,68) (128.158,63)
Depreciações / Amortizações (50.366,90) (50.443,85)
Material Pesquisa e Protocolos (202.892,85) (121.951,28)
Manutenção e Conservação (2.622,53) (4.299,38)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (2.909.551,32) (3.157.964,08)
Financeiras (106.962,98) (100.966,22)
Tributárias (19.909,70) (7.414,49)
Despesas Com Perdas / Contingências (1.202.876,55) -

Despesas com Convênios / Auxílios e Subvenções (2.355.523,41) (2.126.299,97)
Ministério da Saúde (71.604,44) (95.411,08)
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas (1.614.423,99) (2.030.888,89)
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas (669.494,98) -

Despesas Gerais - Hospital do Rim (10.008.412,53) (15.609.119,95)
Pessoal (3.364.744,57) (5.000.507,14)
Locações e Serviços (413.857,70) (673.108,52)
Administrativas (468.007,61) (1.156.020,18)
Depreciações / Amortizações (278.875,27) (379.125,49)
Material Pesquisa e Protocolos (2.426.455,47) (3.674.484,55)
Manutenção e Conservação (153.100,41) (245.531,06)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (2.871.175,08) (4.280.856,95)
Tributárias (28.175,13) (37.357,24)
Outras Despesas (4.021,29) (162.128,82)

Compensações (122.104.822,19) (114.431.652,65)
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS (11.528.883,95) (11.135.798,88)
Isenção COFINS (4.543.119,96) (4.610.864,83)
Isenção PIS (407.172,87) -
Gratuidade (104.462.845,41) (97.536.588,94)
Trabalho Voluntário     (1.162.800,00)     (1.148.400,00)

Superávit do Exercício        3.885.038,27        6.287.427,05
1. Contexto Operacional: A Fundação Oswaldo Ramos, sucessora por transformação do Instituto Paulista
de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão – IPEPENHI, constituída sob a forma de fundação, é
uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, dedicada ao ensino de graduação e pesquisa clí-
nica, mantenedora do Hospital do Rim que se dedica ao tratamento de doenças renais, hipertensão, diabetes
e suas consequências no sistema cardiocirculatório, com atendimento direcionado aos pacientes do Sistema
Público de Saúde (SUS), que recebem o mesmo padrão de tratamento que os demais pacientes de diferen-
tes níveis sociais. Seu trabalho é referência internacional, sendo considerado líder mundial em Transplantes
Renais. Goza de imunidade tributária por ser qualificada de Utilidade Pública Estadual e Municipal pela Lei
6.226, de 11.11.1988 e Decreto 23.699, de 10.04.1987, respectivamente e certificada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social como Entidade Beneficente de Assistência Social em 18 de dezembro de 1995, através
da Resolução nº 151. Tem sede e foro na Rua Borges Lagoa Nº. 960, na Capital do Estado de São Paulo e
filiais: Unidade 1, na Rua Borges Lagoa, nº 964, CEP: 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório de Pré-
Transplante; Unidade 2, Rua Pedro de Toledo, nº 282, CEP 04039-000, Vila Clementino - Ambulatório de
Hemodiálise; Unidade 3, Rua Pedro de Toledo, nº 299, CEP 04039-030, Vila Clementino - Ambulatório de
Uremia; Unidade 4, Rua Pedro de Toledo, nº 1.121, CEP 04039-033, Vila Clementino - Ambulatório de Pós
Transplante; Unidade 5, Rua Leandro Dupret, nº 365, CEP 04025-011, Vila Clementino - Ambulatório de Hi-
pertensão; Unidade 6, Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34, CEP 05614-040, Jardim Leonor - Diálise
Infantil do Hospital Darcy Vargas, Gestão Assistencial III; Unidade 7, Rua Borges Lagoa, 1.060, Salas 91/92/
93/94/95, CEP 04038-002, Vila Clementino – Ambulatório Convênios; e Unidade 8 – Rua Botucatu, 591, conj.
151 a 153, CEP 04023-062, Vila Clementino, Serviços Administrativos. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: As demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que apro-
vou a ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que trata das Entidades sem Finalidade de Lu-
cros, contemplando todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
modificam e introduzem novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos regu-
ladores e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC. As políticas contábeis discriminadas a seguir foram aplicadas em todos os períodos apre-
sentados nas demonstrações financeiras e foram aprovadas pela Administração da Entidade em 28 de Feve-
reiro de 2019. 3. Principais práticas contábeis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas com-
preende: a. Os direitos e obrigações da entidade: Estão em conformidade com seus efetivos valores
reais; b. Aplicações Financeiras: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a
data do balanço e não superam o valor de mercado; c. Estoque: Representa o saldo de materiais e ou-
tros, existente em 31/12/2018 contabilizados na conta específica de estoque pela compra, e apropriados
com base no consumo pelo critério da média ponderada, conforme relatório mensal, conforme nota nº 5;
d. Seguros a Apropriar: Refere-se a seguro Predial, Incêndios, entre outras coberturas representado

pelas seguradoras Chubb Seguros Brasil S.A. e Tókio Marine Seguradora S.A., contabilizados em Des-
pesas pagas Antecipadas e apropriadas mensalmente durante o período de vigência do contrato de segu-
ros. e. Depósitos Judiciais: Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determi-
nados passivos e ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por
estratégia da própria Administração, os valores em questão foram depositados em juízo; f. Ativo Circu-
lante e não Circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorridos
até a data do balanço quando aplicável; g. Ativo Imobilizado: O ativo imobilizado está registrado na
contabilidade de acordo com os critérios constantes no CPC nº. 27, conforme nota nº 6. h. Passivo
Circulante e não Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; i. Férias e Encargos: Foram calculadas com
base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais cor-
respondentes; j. Estimativa Contábil: Na elaboração das demonstrações Financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento de que os registros
de certos valores sejam feitos por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e
pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas
contábeis incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos
mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões para contingências e provisões para perdas
em geral. A liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores
divergentes, devido a imprecisões inerentes de sua determinação. A Administração da Entidade revisa
periodicamente as estimativas e premissas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa       31/12/2018       31/12/2017
Caixa e Bancos 61.551,74 35.359,75
Aplicações Financeiras 92.085.305,79 92.639.528,27
Disponibilidades Vinculadas a Convênios    4.239.774,29    6.139.962,01
Total  96.386.631,82  98.814.850,03
5. Estoque
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Materiais Hospitalares 1.420.991,34 1.099.927,96
Medicamentos 1.009.623,50 866.919,39
Material de Manutenção 54.076,35 66.572,31
Material de Escritório / Informática 60.753,52 53.331,22
Material de Limpeza 72.004,77 45.388,93
Uniformes / Materiais de Segurança 4.132,58 4.973,51
Nutrição           1.370,82           2.695,99
Total 2.622.952,88  2.139.809,31

tal do Rim: Centro de custo dos grupos 11000/12000/ 13000. 23. Contabilização de Recursos Públi-
cos: Efetuamos a contabilização dos recursos da Secretaria da Saúde e Ministério da Saúde no grupo do
passivo circulante a título de Convênios/Auxílios/ Subvenções a realizar. 24. Aquisição de Imóveis: Em
25 de Abril de 2018, foi adquirido um novo imóvel situado na Rua Leandro Dupret, 223 no valor de
R$ 900.000,00, esse montante foi pago a vista e está registrado no 14º Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo. 25. Nova G-9 Empreendimento – Salas Comerciais: Em 18 de Julho de 2018, foi reali-
zado a quitação do parcelamento de cinco ( 5 ) salas comerciais, nessa data constava um saldo a pa-
gar de R$ 2.755.361,78 e com a quitação foi pago um montante de R$ 1.896.163,05, desconto obtido de
R$ 859.198,73. 26. Imobilizados a Incorporar: O Imobilizado registrado no grupo de contas 221.05 re-
fere-se a bens adquiridos com verba do Poder Público, aguardando aprovação da prestação de contas
para serem incorporados ao Patrimônio da Fundação. 27. Fundos Específicos: a. Reserva para
Expansão: Constituída para aquisição de novos Imóveis, Reformas e Manutenção dos imóveis existen-
tes, em 31/12/2018, apresentava saldo de R$ 18.835.209,14 à apropriar. b. Reserva para Contingênci-
as: Constituída com a finalidade de cobrir eventuais gastos com processos Cíveis, Fiscais e Traba-
lhistas e para compensar, em exercícios futuros, possível déficit estimado através do orçamento
apresentado em reunião do Conselho. Em 2018 foram revertidos R$ 13.389.025,15 em função do
ganho referente ao processo de ISS nº 1050347-70.2014.8.26.0053, em 31/12/2018, apresentava saldo
de R$ 11.194.974,85. 28. Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores
atualizados e compreendem o saldo inicial acrescido dos superávits ou diminuído dos déficits apurados anu-
almente desde a sua fundação e variações do Patrimônio Líquido conforme mutações abaixo: a. Patrimônio
Social R$ 115.888.722,75; b. Aquisição de Imobilizados com Verbas Públicas R$ 1.368.328,07; c. Ajustes de
Avaliação Patrimonial: R$ 2.383.935,52; d. Reserva Para Expansão R$ 18.835.209,14; e. Reserva Para Con-
tingência R$ 11.194.974,85; f. Superávit Apurado no Período – R$ 3.885.038,27. 29. Cobertura de Seguro:
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros
em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. 30. Instrumentos Financeiros:
31.1. Gerenciamento de Risco Financeiro: A Entidade opera com instituições financeiras de primeira
linha do cenário nacional e adota uma política de gerenciamento dos seus riscos, que considera a adoção
de procedimentos que envolvem todas as suas áreas criticas, garantindo que as condições das suas ati-
vidades estejam livres de risco real: Estrutura do gerenciamento de risco – As políticas de gerencia-
mento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos e oportunidades que afetam a cria-
ção ou preservação da Entidade, bem como são revisados freqüentemente para refletir mudanças nas
condições de mercado e nas atividades da Entidade. O gerenciamento de risco é um processo que envol-
ve todos os níveis da Entidade, aplicado desde no estabelecimento das estratégias, direcionadas a identi-
ficar eventos em potencial que podem vir a afetá-las, até a administração dos riscos de modo a mantê-
los compatíveis ao apetite a risco da Entidade. Em função das características e da forma de atividades,
bem como da posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2018, a Entidade está sujeita aos
fatores de: a) Risco de Crédito – O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir com suas
obrigações contratuais, levando a Entidade a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito da Enti-
dade é atribuído ao seu Contas a Receber e para reduzir esse risco é feito acompanhamento constante
da análise de crédito e da constituição de provisão para perdas em créditos duvidosos. Para fazer face à
possíveis perdas com créditos de liquidação duvidosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em
montantes considerados suficientes pela Entidade para a cobertura de eventuais perdas com a realiza-
ção. b) Risco de Mercado – Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais
como as taxas de juros, têm nos ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a
riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com rela-
ção às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos
em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a variação do mercado. c) Risco de
Liquidez – É o risco em que a Entidade irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A
abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.

Patrimônio Reserva para Ajustes de Avaliação Superávit/Déficit
Eventos                                                    .               Social Expansão/Contigências                  Patrimonial          do Exercício                Totais
Saldos em 01/01/2018 92.931.379,81 49.862.139,20 3.489.995,37 3.287.427,05 149.570.941,43
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - -
Recebimentos de Doações em Bens 228,90 - - - 228,90
Reserva para Expansão 6.442.930,06 (6.442.930,06) - - -
Reserva para Contingências 13.389.025,15 (13.389.025,15) - - -
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos
  por Convênios/ Auxílios e Subvenções - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.206.059,85 - (1.206.059,85) - -
Incorporação do Resultado 3.287.427,05 - - (3.287.427,05) -
Superávit do Exercício                        -                                           -                                     -            3.885.038,27     3.885.038,27

Saldos em 31/12/2018 117.257.050,82 30.030.183,99 2.283.935,52 3.885.038,27 153.456.208,60
Saldos em 01/01/2017 80.698.551,29 51.430.291,46 6.367.776,27 3.090.654,48 141.587.273,50
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.678.137,98 - - - 1.678.137,98
Recebimentos de Doações em Bens 18.102,90 - - - 18.102,90
Reserva para Expansão 4.568.152,26 (1.568.152,26) - (3.000.000,00) -
Reserva para Contingências - - - - -
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos
  por Convênios/ Auxílios e Subvenções - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.877.780,90 - (2.877.780,90) - -
Incorporação do Resultado 3.090.654,48 - - (3.090.654,48) -
Superávit do Exercício                        -                                           -                                     -            6.287.427,05     6.287.427,05

Saldos em 31/12/2017 92.931.379,81 49.862.139,20 3.489.995,37 3.287.427,05 149.570.941,43

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Execícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais         31/12/2018         31/12/2017
Superávit do exercício 3.885.038,27 6.287.427,05
Ajustes de Despesas e Receitas que
  não representam movimentação de Caixa:
Depreciação e Amortização 4.034.298,68 3.528.659,55
Baixas de Imobilizados 63.389,21 1.587.420,65

( Aumento ) Diminuição em Ativos Operacionais
(-/+)(Aumento) diminuição em Valores a Receber (3.663.667,55) 8.602.001,66
(-/+)(Aumento) diminuição Adiantamento e Créditos (Diversos) (98.592,89) (7.108,17)
(-/+)(Aumento) diminuição Valores a Recuperar / Compensar (64.528,63) -
(-/+)(Aumento) diminuição Despesas Antecipadas (6.565,72) 34.023,32
(-/+)(Aumento) diminuição Estoques (483.143,57) 75.604,78
(-/+)(Aumento) diminuição Depósitos Judiciais (9.014,00) -

( Aumento ) Diminuição em Passivos Operacionais
(+/-)Aumento (diminuição) em Impostos e Contribuições a Recolher (5.658,57) 99.070,73
(+/-)Aumento (diminuição) em Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar 116.656,14 (5.405,90)
(+/-)Aumento (diminuição) Adiantamentos Diversos 21.058,08 (27.763,31)
(+/-)Aumento (diminuição) em Contas a Pagar,
  Fornecedores Diversos e Provisões 676.827,61 635.561,12
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Curto Prazo (286.476,48) -
(+/-)Aumento (diminuição) Convênios/
  Auxílios/Subvenções a Realizar (1.900.187,72) (3.619.426,43)
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Longo Prazo (2.626.034,40) (286.476,48)
(+/-)Aumento (diminuição) em Provisões para Contingências      1.202.843,29          (7.656,96)

Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais         856.241,75    16.895.931,61
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizados Tangíveis (1.368.461,49) (1.908.192,53)
Doação de Imobilizado Tangíveis (228,90) -
Imobilizados / Obras Adquiridos com Verba Públicas (1.368.328,07) (5.168.674,85)
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel (6.027.735,82) (2.174.345,37)
Obras em Andamento (2.726.740,78) (3.790.988,18)
Salas Comerciais - Nova G-9 (32.993,52) -
Benfeitorias em Bens de Terceiros                         -        (24.976,65)

Caixa Líquido proveniente das atividades de Investimentos (11.524.488,58) (13.067.177,58)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas
  Aguardando Aprovação do Convênio 1.368.328,07 5.168.674,85
Imobilizados Adquiridos com Verba
  Públicas Incorporados ao Patrimônio - -
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel 6.027.735,82 2.174.345,37
Quitação de Salas Comerciais - Nova G-9 859.198,73 -
Variação no Patrimônio Social                228,90      1.696.240,88

Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamentos      8.255.491,52      9.039.261,10
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa   (2.412.755,31)    12.868.015,13
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 98.814.850,03 85.946.834,90
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período 96.402.094,72 98.814.850,03
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa   (2.412.755,31)    12.868.015,13

Demonstração de Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 / 2017 - (Valores expressos em Reais)

6. Imobilizado:                                                                                                                                                                                        2018                 2017
Taxa Custo Depreciação Valor Valor

Descrição              Anual       Corrigido     Aquisição               Baixa  Tranferências       Acumulada          Líquido          Líquido
Máquinas e Equipamentos 6,67% a 50% 12.150.681,75 374.008,22 (95.286,00) - (4.436.470,07) 7.992.933,90 8.814.903,86
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos 6,67% a 50% 5.109.758,60 215.057,94 (11.075,00) - (2.065.547,02) 3.248.194,52 3.525.563,42
Instalações 6,67% a 50% 2.752.005,71 31.855,00 (2.090,00) - (1.325.699,43) 1.456.071,28 1.691.937,95
Móveis e Utensílios 6,67% a 50% 4.789.030,05 286.706,28 (34.515,44) - (2.599.206,52) 2.442.014,37 2.605.324,70
Computadores e Periféricos 6,67% a 100% 2.656.340,86 165.754,23 (14.435,00) - (1.925.887,00) 881.773,09 1.059.609,70
Aparelhos Telefônicos 6,67% a 33,3% 35.107,75 - - - (23.444,31) 11.663,44 14.370,76
Imóvel – Rua Borges Lagoa, 960 2,56% 30.829.826,09 - - 5.683.240,22 (5.184.991,93) 31.328.074,38 26.368.509,88
Obras de Arte 9,09% 400,00 - - - (261,12) 138,88 171,52
Obra Realizada a Incorporar - 481.349,03 - - - - 481.349,03 481.349,03
Benfeit. em Bens de Terceiros – PT. 1.121 4% 1.469.998,21 - - - (489.760,83) 980.237,38 1.039.037,26
Terreno-Rua Borges Lagoa, 960 - 3.458.946,00 - - - - 3.458.946,00 3.458.946,00
Benfeit. em Bens de Terceiros-Cons.B.L. 16,9% 408.423,06 - - - (408.423,06) - -
Imóvel – Rua Leandro Dupret, 235 2% 326.648,00 - - - (44.587,27) 282.060,73 287.940,37
Terreno – Rua Leandro Dupret, 235 2% 234.946,00 - - - - 234.946,00 234.946,00
Benf. em Bens de Terceiros - Refeitório 4% 277.199,85 - - - (75.768,00) 201.431,85 212.519,85
Obras em Andamento – CC / CME - 9.500,00 32.441,61 - - 41.941,61 9.500,00
Obras em Andamento – Fachada - 926.899,02 1.383.794,09 - (2.310.693,11) - - 926.899,02
Benf. em Bens de Terceiros-Hipertensão 26,67% 111.687,18 - - - (111.687,18) - -
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 91 - 1.021.311,01 6.890,33 (179.281,97) 71.944,09 (36.834,60) 884.028,86 1.021.311,01
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 92 - 1.019.457,34 6.877,83 (178.956,29) 71.813,51 (36.767,76) 882.424,63 1.019.457,34
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 93 - 808.886,78 5.457,20 (142.201,42) 56.980,32 (29.164,92) 699.957,96 808.886,78
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 94 - 1.019.457,34 6.877,83 (179.215,31) 71.813,51 (36.757,32) 882.176,05 1.019.457,34
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 95 - 1.021.312,13 6.890,33 (179.543,74) 71.944,17 (36.824,16) 883.778,73 1.021.312,13
Obras em Andamento – Centro Cirúrgico - 6.900,00 7.449,24 - - - 14.349,24 6.900,00
Benf. em Bens de Terceiros–Coleta - LD 365 22,5% 1.554.859,81 - - - (612.226,02) 942.633,79 1.292.477,23
Obras em Andamento – Fachada Acesso - 283.104,17 - - - - 283.104,17 283.104,17
Obras em Andam. – Novo AR Condicionado - 1.351.982,98 904.447,02 - (2.256.430,00) - - 1.351.982,98
Obras em Andamento – Consultórios G9 - 344.495,60 - - (344.495,60) - - 344.495,60
Obras em Andamento – Fachada Brise - - 874.269,42 - (874.269,42) - - -
Obras em Andamento – Patologia - - 241.847,69 - (241.847,69) - - -
Obras em Andamento – Retrofit 11º Andar - - 11.349,53 - - - 11.349,53 -
Imóvel – Rua Leandro Dupret, 223 4% - 304.778,97 - - (8.330,63) 296.448,34 -
Terreno – Rua Leandro Dupret, 223 - - 630.000,00 - - - 630.000,00 -
Máquinas e Equipamentos – Darcy Vargas 6,67% a 10% 127.048,00 - - - (64.404,79) 62.643,21 70.463,61
Móveis e Utensílios – Darcy Vargas 7,14% a 25% 22.886,00 - - - (12.200,44) 10.685,56 12.699,76
Computadores e Periféricos – Darcy Vargas 20% a 33,3% 8.130,00 - - - (7.446,00) 684,00 684,00
Aparelhos e Inst. Cirúrgicos – Darcy Vargas 6,67% a 12,5%         15.990,00                      -                        -                         -         (10.777,73)           5.212,27           6.625,39
Total 74.634.568,32 5.496.752,76 (1.016.600,17) -  (19.583.468,11) 59.531.252,80 58.991.386,66

7. Imobilizado Intangível: Refere-se a Marcas e Patente registrado na Contabilidade no montante de
R$ 1.200,00. 8. Impostos / Taxas / Contr.Sociais a Recuperar / Compensar: Composto ao saldo desta
conta a rubrica de INSS a Recuperar no qual está contabilizado o valor de R$ 56.478,63 referente ao re-
colhimento de DARF com o código de GPS (INSS) sobre retenções na fonte, foi feito processo de resti-
tuição em 16/09/2013 nº de controle 39.56.91.73.00, estamos aguardando seu deferimento.
9. Empréstimo / Financiamentos e Parcelamentos:
Descrição             Encargos Financeiros    31/12/2018    31/12/2017
Parcelamento
   Nova G-9 Empreendimento INCC, IGP-M + juros 1% a.m.                     - 2.912.510,88
Total - 2.912.510,88
(*) Parcelamento quitado antecipadamente em julho de 2018, conforme mencionada na nota 25. 10. Redu-
ção ao Valor Recuperável de Ativo: Contabilizamos provisões de não recebimentos referentes a glosas
futuras e inadimplência de convênios e particulares em aberto. Títulos vencidos de 2001 a 2014 foram consi-
derados 100% de provisão, de 2015 foram considerados 75% de provisão, de 2016 foram considerados 50%
de provisão, de 2017 foram considerados 25% de provisão e de 2018 foi considerado 3% de provisão.
Provisionamos também 100% dos valores a receber no montante de R$ 3.847.138,07 referente a convênio,
para qual existe processo judicial em trâmite para recebimento dos valores devidos. 11. Provisões para
Contingências: A Conta de provisões para contingências no montante de R$ 2.397.731,63 refere-se a pro-
cessos trabalhistas = R$ 77.981,38, a processos cíveis = R$ 1.720.746,90 e a processos tributários =
R$ 599.003,35 conforme posição da assessoria jurídica como perda provável. Existem outros valores como
perda possível num montante de R$ 1.952.422,05 que refere-se a processos trabalhistas = R$ 1.259.686,79,
a processos cíveis = R$ 555.502,78 e a processos tributários = R$ 137.232,48.
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Trabalhista 77.981,38 63.283,58
Cíveis 1.720.746,90 1.131.604,76
Tributário       599.003,35                       -
Total 2.397.731,63 1.194.888,34
12. Receitas: As receitas da Entidade são apuradas pelo regime de competência, através de notas fiscais de
faturamento e comprovantes de recebimento, dentre eles avisos bancários, recibos e outros. 13. Auxílios e
Subvenções: A Entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Ministério da Saúde - 3.536.797,00
Secretaria da Saúde - Hospital Darcy Vargas 1.794.200,66 1.794.204,25
Secretaria Municipal da Saúde       700.000,00                       -
Total 2.494.200,66 5.331.001,25

14. Doações: Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas sendo:
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Doações em Espécie de Pessoas Físicas 50.300,00 4.150,00
Doações em Espécie de Pessoas Jurídicas 478.000,00 25.548,00
Doações em Medicamentos/Materiais Hospitalares    2.527.315,67    2.258.039,63
Total 3.055.615,67 2.287.737,63
15. Recursos da Entidade: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais,
em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos
Patrimoniais. 16. Atendimento SUS: A Entidade, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de As-
sistência Social – CEBAS deferido nos autos do Processo MS nº 25000.122795/2018-74 através da Portaria
nº 1.325, de 23.08.2018, válido pelo período 21.12.2018 a 20.12.2021, em cumprimento ao disposto no inciso
II do artigo 4º da Lei nº. 12.101/09 e do Art. 31 da Portaria do Ministério da Saúde n° 1970/11, em de 2018
prestou serviços ao SUS em percentual de 82,2% e 78,6% em 2017, superando o limite mínimo de 60%,
conforme dados disponíveis e informados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de
Informações Hospitalares (SIH) e na Comunicação de Internação Hospitalar (CIH) e constantes no mapa
elaborado pelo Departamento de Custos e Orçamentos. 17. Recuperação de Despesas: Nesta conta estão
contabilizadas a devolução da empresa Graftipo pago a maior e, recuperação de processos trabalhista de
Celso Almeida Silva e Renato Claudio Cesar. 18. Receitas Diversas: Nesta conta estão contabilizadas as
receitas de: Máquinas de café, repasse do estacionamento, venda de materiais recicláveis, cursos de atuali-
zação, reembolso de despesas diversas e taxa de comitê de ética médica, no montante de R$ 78.549,42
(R$ 329.798,11 em 2017). 19. Isenções Usufruídas: As isenções das contribuições sociais usufruídas de
Janeiro a Dezembro de 2018 estão registradas em conta de compensação no grupo: “Isenção Concedida” e
a contrapartida no grupo “Isenções”, Receitas (Redutoras) e é composta de:
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros 11.528.883,95 11.135.798,88
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 4.543.119,96 4.610.864,83
Programa de Integração Social (PIS)       407.172,87                        -
Total 16.479.176,78 15.746.663,71
20. Gratuidades: As Gratuidades Concedidas pela Entidade no exercício de 2018 totalizam um montante
de R$ 104.462.845,41 (R$ 97.536.588,94 em 2017) apuradas de acordo com mapa elaborado pelo Depar-
tamento de Custos e Orçamentos e lastreadas em documentos constantes dos prontuários dos pacientes
SUS atendidos. 21. Trabalho Voluntário: O montante de trabalho Voluntário no exercício de 2018 foi de
R$ 1.162.800,00 (R$ 1.148.400,00 em 2017), referente a remuneração (como se devida fosse) de todos
os membros da Diretoria, Diretor Superintendente e Conselheiros. 22. Despesas: As despesas estão di-
vididas em 02 grupos: a. Fundação Oswaldo Ramos: Centro de custo dos grupos 14000/15000; b. Hospi-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Ilmos. Srs. Diretores da Fundação Oswaldo Ramos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demons-
trações financeiras da Fundação Oswaldo Ramos, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2018 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio social
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 aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Fundação Oswaldo Ramos em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas atividades e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades sem fins lucrativos
(ITG 2002 (R1)). Base para opinião sobre as demonstrações financeiras: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os prin-
cípios 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. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções 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 de a Entidade 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 Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ativida-
des. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada 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, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas 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 pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos 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 representa-

ções 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 ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações fei-
tas 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 Entidade. 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 es-
tão 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 operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras 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.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.
Padrão Auditoria S.S.
CRC-2SP 016.650/0-7

Parecer do Conselho Fiscal

Senhores membros do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos, O Conselho Fiscal da Funda-
ção Oswaldo Ramos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame dos balanços,
relatórios de desempenho financeiro e contábil e das operações patrimoniais realizadas, com base nas
demonstrações financeiras, gráficos financeiros, notas explicativas, resumo dos saldos, certidão do
Cebas, certidões negativas. parecer de auditoria da empresa Padrão Auditoria S/S e apresentação das
realizações pelo Superintendente, pelo responsável contábil e pelo representante da auditoria na presen-
ça do Diretor Presidente. Considerando o resultado da análise efetuada nos documentos acima mencio-

nados que retratam os atos praticados pela entidade no exercício financeiro no ano de 2018 bem como
das informações de natureza administrativa. contábil e financeira neles consignadas que passam a inte-
grar o presente parecer. O Conselho Fiscal, atendendo ao disposto no art. 34 do Estatuto Social da Fun-
dação Oswaldo Ramos, por unanimidade é de parecer favorável que os balanços, relatórios de desem-
penho financeiro e contábil e as operações patrimoniais realizadas referentes ao exercício financeiro de
2018, por demonstrarem a segurança contábil e jurídica exigidas na legislação vigente, merecem APRO-
VAÇÃO do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos. Destacamos em vista da instalação deste

Conselho Fiscal no mês de novembro de 2018 que o presente parecer se baseia nos resultados apresen-
tados nos documentos nele referidos, não tendo sido possível ter acompanhado o trabalho dos auditores
externos durante o exercício.

São Paulo, 25 de março, de 2019.
Thomas Augusto Ferreira de Almeida - Conselheiro Fiscal
Fabiano de Holanda Cavalcanti Calil - Conselheiro Fiscal

Hélio Janny Teixeira - Conselheiro Fiscal

Yukio Funada
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

Artur Beltrame Ribeiro
Diretor Presidente

Edeno Teodoro Tostes
Técnico Contábil - TC-CRC-1SP100317/O-0
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAFAEL CARIELLO, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteiro, 
nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 22/09/1976, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Alberto Ennes Cariello e de Rosely Cariello. A pretendente: MAÍRA DOS 
SANTOS MATTHES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
em Mariana, MG, no dia 16/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Fernando Antonio Matthes da Costa e de Iolanda Cristina dos Santos Matthes da Costa.

O pretendente: RUBENS WAGNER DOS SANTOS PEREIRA NETO, de nacionalidade 
brasileira, administrador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/11/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rubens Wagner dos Santos Pereira Junior e 
de Teresa Cristina dos Santos Pereira. A pretendente: GIOVANNA MAINARDI, de na-
cionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/08/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Mainardi e de Lilian Toquette 
Baptista Mainardi.

O pretendente: PANAYOTIS COURCOUROPOULOS, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/01/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nicolas Courcouropoulos e de Catherine Courcouropoulos. A 
pretendente: ADRIANA REIS DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, 
nascida em Brasília - DF, no dia 29/05/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Francisco de Assis Neto e de Carmosina dos Reis de Assis.

O pretendente: JONAS TAVARES DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, 
empresário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/09/1960, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Deoclecio Pereira de Albuquerque e de Terezinha 
Tavares de Albuquerque. A pretendente: CLEITA SOARES DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, advogada, solteira, nascida em Itamarandiba, MG, no dia 19/11/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Soares de Oliveira e de 
Venância Gomes dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEONARDO DA SILVA PEREIRA GOMES, solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/06/1992, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira Gomes e de Leonilha Maria 
da Silva. A pretendente: RENATA CHEHOUD ALVES, solteira, profi ssão roterista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/02/1992, residente e domiciliada no Jardim 
Bonfi glioli, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Aziz Alves e de Vilma Lopes Alves.

O pretendente: JOÃO CARLOS MIGOTTO, solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/12/1963, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Migotto e de Alice Villalta Migotto. A 
pretendente: CAROLINA PENTEADO BASTOS, divorciada, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/07/1970, residente e domiciliada 
no Real Parque, São Paulo - SP, fi lha de Hernani Bastos e de Isabel Penteado Bastos.

O pretendente: RAFAEL JORGE LIONEL, profi ssão, nascido em Catanduva - SP, 
no dia 27/10/1982, residente e domiciliado em Catanduva, São Paulo - SP, fi lho de 
Elcio Lionel e de Jeani Josefi na Jorge Lionel. A pretendente: GABRIELA TOCCHIO 
DOS SANTOS, solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1981, residente e 
domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Francisco dos Santos e de 
Maria Helena Tocchio dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL FONSECA NIEMEYER, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1991, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Mathias Niemeyer e de Ana Cristina da 
Fonseca Niemeyer. A pretendente: JULIA RAQUEL HADDAD, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/11/1989, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Nicolau Abrahão Haddad Neto e de 
Gloria Paris de Godoy Haddad.

O pretendente: LUIZ FRANCISCO ERLER REIS, divorciado, profi ssão 
programador, nascido em Piracicaba - SP, no dia 23/04/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Evangelista Reis e de Dagmar 
Aparecida Erler Reis. A pretendente: GABRIELA DE PAULA FOLLY, solteira, 
profi ssão farmacêutica, nascida em Niterói - RJ, no dia 31/08/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roosevelt Mattos Folly e de 
Soneli de Paula Folly.

O pretendente: PEDRO PAULO FERREIRA CRUZ JUNIOR, solteiro, profi ssão 
biomédico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1987, residente e domiciliado 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Paulo Ferreira Cruz e de Salete 
Povoa Cruz. A pretendente: TALITA DOS SANTOS AMABILE, divorciada, profi ssão 
dentista, nascida em Santos - SP, no dia 14/03/1982, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Octavio Luiz Amabile e de Regina Maria dos Santos 
Amabile.

O pretendente: RODRIGO KENJI FUJIMOTO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1979, residente e domiciliado no Jardim 
Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Satoshi Fujimoto e de Helena Akiko Fujimoto. A 
pretendente: CYNTHIA FERNANDES, solteira, profi ssão secretária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 11/06/1986, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Wagner Fernandes e de Vanalinda Rodrigues dos Santos Fernandes.

O pretendente: CARLOS GUILHERME GONÇALVES DE AZEVEDO, solteiro, 
profi ssão servidor público, nascido em Bariri - SP, no dia 14/05/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Gonçalves de 
Azevedo e de Maria Zilda Michelassi de Azevedo. A pretendente: AMANDA DA 
ROCHA SILVA, solteira, profi ssão analista de dados, nascida em Guarujá - SP, no 
dia 29/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Heronico Cosmo da Silva e de Leia Ferreira da Rocha Silva.

O pretendente: ANDRÉ GEMIR ANTUNES, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 22/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rui da Silva Antunes e de Nayre de Lourdes do Amaral Gemir 
Antunes. A pretendente: ALESSANDRA SEMEONI FARIA, divorciada, profi ssão 
publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Faria e de Maria Cristina Semeoni 
Faria.

O pretendente: FABIO PEREIRA DA CUNHA, divorciado, profi ssão professor, 
nascido em Taubaté - SP, no dia 17/01/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ciro Pereira da Cunha e de Ana Célia Pereira da Cunha. 
A pretendente: ANA CAROLINA NEVES FREIRE, solteira, profi ssão economista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 09/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenildo Mendes Freire e de Ana Alice Lima 
Neves Freire.

O pretendente: MARCOS VINICIUS LATCSH, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Sorocaba - SP, no dia 28/04/1982, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Joel Latcsh e de Doraci Moreira Latcsh. A pretendente: MARIANA 
LOPES SIQUEIRA, solteira, profi ssão gerente, nascida em Sorocaba - SP, no dia 
13/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Siqueira e de Fatima Maria Lopes.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HENRY ALBERT YUKIO NAKASHIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Araçatuba - SP, no dia 21/01/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yoshimi Nakashima e Hidemi Nakashima. A pretendente: 
KATHARINA MÄHLER, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em Korbach, 
Alemanha, no dia 19/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Joachim Mähler e de Heike Mähler.

O pretendente: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
promotor de vendas, nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 28/01/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo dos Santos e de 
Roberta Luiza Assumpção dos Santos. A pretendente: YNGRID MOREIRA NAKAGAWA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 
14/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emerson 
Medeiros Nakagawa e de Kely Christina Nakagawa.

O pretendente: LUÍS FERNANDO RODRIGUES QUADRANTE, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 25/11/1969, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Marinho Quadrante 
e de Maria de Lourdes Rodrigues Quadrante. A pretendente: FABIANNE HOSKEN DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão dentista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia 19/02/1981, residente e domiciliada nesta Capital, Jardim São Bento - SP, fi lha de 
Ozimar Gomes de Oliveira e de Maria das Graças Hosken de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nas-
cido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 23/11/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista de Freitas e de Maria Helena Andrade de 
Freitas. A pretendente: LEANDRA SILVESTRE FERREIRA FONSECA, estado civil viúva, 
profi ssão pedagoga, nascida em Salvador - BA, no dia 29/04/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Ferreira e de Maria José Santos Silvestre.

O pretendente: DIÓGENES LUIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 21/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Luis da Silva e de Rosemeire Luciano da 
Silva Rosa. A pretendente: NATASHA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
produto, nascida em Toronto - Canadá, no dia 26/02/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Sousa e de Shirley Bravo.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DE CASTRO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Pedralva - MG, data-nascimento: 19/12/1945, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amador Garcia e de A delaide Garcia de Castro. A pre-
tendente: ZILMA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Palmas de Monte Alto - BA, data-nascimento: 23/11/1958, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genesio Pereira da Silva e Geraldina Pereira Costa.

O pretendente: CELSO DOS SANTOS VELASQUEZ, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
10/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
da Silva Velasquez e de Julzira dos Santos Martins. A pretendente: ATAIZE DO 
AMORIM MEDEIRO, profi ssão: relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ibotirama - SP, data-nascimento: 24/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Grigorio Medeiro e de Umbelina do Amorim Medeiro.

O pretendente: CLAYTON TOSATTI CANDIDO DE OLIVEIRA, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
data-nascimento: 06/05/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de João Candido de Oliveira  e de Sonia Maria Tosatti. A pretendente: 
ALESSANDRA PACHECO FERREIRA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 04/07/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Djalma Ferreira 
e de Deise Fernandes Pacheco Ferreira.

O pretendente: OSWALDO SILVESTRE DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedor 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
data-nascimento: 30/05/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Silvestre José do Nascimento e de Adelina Maria do Nascimento. A 
pretendente: DIVANIR GOMES DA CRUZ, profi ssão: vendedora autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Corumbá - MT, data-nascimento: 02/10/1963, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josias Gomes da Cruz e 
de Diva Maria Melo da Cruz.

O pretendente: JOSÉ ADILSON AUGUSTO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tecaimbó - PE, data-nascimento: 24/11/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto Manoel da Silva 
e de Luiza Joana de Jesus. A pretendente: MAGALY BEZERRA DUARTE, pro-
fi ssão: pensionista, estado civil: viúva, naturalidade: Patos - PB, data-nascimento: 
08/12/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Frazão Bezerra e de Margarida Anunciada Macêdo.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VINÍCIUS MARTINEZ, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, 
natural de São Paulo, SP, no dia (25/11/1993), residente e domiciliado no Jardim Vitória 
Régia, São Paulo, SP fi lho de Luís Fernando Barbosa Martinez e de Sandra Prignolato 
Martinez. A pretendente: CAROLINA NOGUEIRA DANTAS DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, solteira, empresária, natural de Cubatão, SP, no dia (21/10/1993), residente e 
domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Dantas de Souza Filho e de 
Miriam Nogueira Dantas de Souza.

Projeto corrige a tabela do Imposto de Renda, defasada em 95,4%. 

Aline Guedes/Especial Cidadania/
Ag.Senado

Enquanto a Previdên-
cia Social foi, em 20 
anos, objeto de duas 

grandes reformas e duas ou-
tras signifi cativas alterações, 
com o argumento de que 
precisava ser racionalizada, 
o sistema tributário se tornou 
incontrolável, segundo dez 
entre dez analistas, sem que 
nenhuma mudança sistêmica 
fosse promovida em várias 
décadas. O Congresso ensaia 
a retomada desse debate, 
possivelmente ainda neste 
semestre. Embora as críticas 
mais pesadas a impostos, 
contribuições e taxas partam 
dos empresários, a queixa em 
torno do peso dos tributos é 
geral.

Para se guiar pelo labirinto 
de 13 impostos e 3 contri-
buições que devem pagar e 
recolher, as empresas gastam 
tempo e dinheiro de suas 
atividades-fim para pagar 
contadores, auditores e ad-
vogados tributaristas. Isso 
acaba repercutindo negati-
vamente na produtividade 
do país. Tornar a tributação 
mais racional, entretanto, é 
uma tarefa que exige delicada 
costura política, dada a diver-
sidade de interesses que são 
contrariados a cada peça que 
se tenta mover no tabuleiro. 
Afi nal, os impostos custeiam 
as despesas e os investimen-
tos públicos.

Nenhum setor admite per-

der recursos sem a certeza 
de que será compensado. 
O modelo de repartição da 
arrecadação entre a União, 
os estados e os municípios 
ajuda a manter o impasse, 
o que explica as sucessivas 
tentativas de rediscutir o 
pacto federativo. A grita em 
torno do peso da carga tribu-
tária — R$ 1,44 trilhão, pouco 
mais de um terço do PIB em 
2017 — é antiga, mas uma 
tomada de consciência mais 
vigorosa tem como marco os 
protestos populares de 2013, 
durante os quais fi cou claro 
o descontentamento com os 
resultados da aplicação dos 
impostos em relação aos ser-
viços prestados pelo Estado.

A afi rmação de que o Brasil 
arrecada muito e gasta mal 
tem sido expressa matemati-
camente, por meio do Índice 
de Retorno de Bem-Estar à 
Sociedade (Irbes), calculado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação 
(IBPT). Em 2017, o Brasil 
fi cou em 30º lugar na lista dos 
países avaliados, segundo uma 
equação que leva em conta 
a carga tributária e o Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH), que no caso era de 0,754. 

Em posições melhores, há 
tanto países com carga tribu-
tária baixa, como a Irlanda e 
o Uruguai, quanto alta, como 
a Alemanha e a Dinamarca. 
Diante da demora na solução 
global para o problema, suces-
sivos governos têm usado de 
expedientes pouco ortodoxos 

para equilibrar despesas e 
receitas, como a criação de 
tributos — a Cofi ns e a CPMF 
são dois exemplos — e o atra-
so na correção das tabelas de 
cálculo do imposto de renda.

Depois de vigorar por dez 
anos, a CPMF foi extinta pelo 
Congresso em 2007, mas a 
Cofi ns, juntamente com o PIS, 
difi culta a vida das empresas e 
acaba incidindo sobre o con-
sumo, como se não bastasse o 
indecifrável ICMS, reforçando 
o caráter regressivo do sistema 
tributário no país. Num siste-
ma progressivo, os mais ricos 
seriam, proporcionalmente, 
mais taxados. Quanto à tabela 
do IR, acumulava uma defa-
sagem de 95,4% em 2018, se 
comparada à infl ação medida 
pelo IPCA desde 1996. Assim, 
só está isento do imposto o 
contribuinte que ganhe até 
R$ 1,9 mil por mês. Corrigida 
a tabela, a isenção passaria até 
o limite de R$ 3,7 mil mensais.

Para sanar o que considera 
um aumento de tributação 
disfarçado, o senador Reguffe 
(sem partido-DF) apresentou 
o projeto que manda corrigir 
anualmente os limites de 
isenção da tabela do IRPF 
pela variação anual do IPCA, 
mais 1% ao ano, até que se 
recupere a defasagem acu-
mulada da tabela. “Cobrei de 
todos os governos. O que foi 
dito na campanha? Que não 
pagaria Imposto de Renda 
quem ganha até R$ 5 mil. E 
nada mudou”, disse.

Mais recentemente, a bancada 

do PT no Senado apresentou 
projeto para acabar com o 
escalonamento das faixas de 
incidência da alíquota do IRPF 
e fi xá-la em 27,5% para quem 
ganha acima de cinco salários 
mínimos. Senadores petistas 
consideram que a proposta não 
encerra a discussão sobre a atu-
alização das faixas de cobrança 
do IR, necessária há anos. Há 
consenso sobre a isenção aos que 
ganham até cinco salários, mas 
não sobre a reestruturação de 
toda a tabela, até com a criação 
de faixas maiores que 27,5%. 
Há 32 anos no Congresso, Paulo 
Paim (PT-RS) reclama da falta 
de mudanças signifi cativas na 

questão tributária.
O senador Plínio Valério 

(PSDB-AM) defendeu a redu-
ção dos impostos incidentes 
sobre a comida. Plínio men-
cionou dados da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Alimentos (Abia), segundo 
os quais o peso médio dos tri-
butos sobre mantimentos no 
país chega a 22,5%, enquanto 
o padrão internacional fi ca em 
torno de 6,5% no preço fi nal 
ao consumidor. No caso dos 
enlatados, chega a 37,5%. Já 
sobre o arroz e o feijão, os tri-
butos médios fi cam em 18%.

Para o senador Jorge Ka-
juru (PSB-GO), a desigual-

dade social, um dos maiores 
males do Brasil, depende do 
combate aos privilégios de 
classe em matéria tributária, 
em parte responsáveis por 
colocar o país em 79º lugar na 
classifi cação da ONU quanto 
ao desenvolvimento huma-
no, mesmo sendo a 8ª maior 
economia do mundo. Jayme 
Campos (DEM-MT) também 
considera primordial que se 
vote a reforma tributária. Ele 
advoga a descentralização de 
parte da receita da União para 
os estados e municípios, cujos 
recursos não correspondem 
às responsabilidades e in-
cumbências.

Congresso pode retomar discussão sobre 
reforma tributária neste semestre

Embora as críticas mais pesadas a impostos, contribuições e taxas partam dos empresários, a queixa em torno do 
peso dos tributos é geral
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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