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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Muitos foram chamados à Terra neste momento 
crítico para estarem a serviço da humanidade. Grande 
parte desse serviço inclui desfazer os padrões habituais 
da consciência humana e limpar aquilo que pode estar 
obstruindo a evolução da humanidade. Isso pode parecer 
uma tarefa assustadora, pois desvendamos e desmasca-
ramos tudo o que é disfunção, danos e feridas em nosso 
mundo. Mas é somente quando descobrimos a raiz do 
nosso sofrimento coletivo que somos capazes de eliminar 
os destroços do passado e trazer à tona nossos medos 
coletivos à luz da cura e liberação.

Atualmente, a energia recebida está trabalhando para 
purifi car seu sistema energético, livrando-o dos venenos 
do passado. Ao mesmo tempo, a força da sua alma está 
sendo repadronizada, reconectando-o ao seu destino e 
aos grandes poderes e bênçãos que estão por vir. Você 
trabalhou arduamente, mesmo nos momentos em que 
perdeu a fé. Agora é hora de ver o mundo com novos 
olhos. Ver mais uma vez com admiração o potencial 
infi nito que existe. Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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Cerca de 7 milhões de pes-

soas vivem em áreas de risco 

de deslizamento, inundação e 

transbordamento de rios na 

Itália, o que equivale a quase 

12% da população do país. A 

estimativa é da Confederação 

Nacional dos Cultivadores 

Diretos (Coldiretti) e foi 

divulgada em meio ao mau 

tempo que se abate sobre 

toda a Itália desde meados 

de novembro, provocando 

nevascas no norte, enchentes 

em Veneza e em diversas cida-

des italianas e o desabamento 

de um viaduto na Ligúria.

Segundo a entidade, isso se 

deve ao aumento da frequên-

cia de “eventos extremos” e à 

“tendência de tropicalização” 

do clima na Itália, com tem-

pestades breves e repentinas. 

A Coldiretti estima que 7275 

municípios, 91,3% do total, 

tenham risco de deslizamento 

ou inundação. De acordo com 

dados do Instituto Superior 

de Proteção e Pesquisa 

Ambiental (Ispra), órgão do 

governo italiano, o número 

de áreas em risco totaliza 620 

mil. Deslizamentos de terra 

matam em média 10 pessoas 

por ano na Itália.

“O deslizamento que der-

rubou um trecho do viaduto 

na estrada A6, entre Turim 

e Savona, foi muito peque-

no, mas isso nos mostra o 

quanto a Itália é frágil. Os 

deslizamentos de pequenas 

dimensões são difíceis de se 

prever”, explicou o diretor 

do Instituto de Pesquisa para 

Proteção Hidrogeológica, 

Fausto Guzzetti (ANSA).

7 milhões de 
pessoas vivem 
em áreas de 
risco na Itália

Uma pesquisa feita no Japão 
apontou os efeitos negativos sobre 
o trabalho, estudos e a saúde daque-
les que fi cam longas horas jogando 
videogames. O estudo foi conduzido 
pelo Centro de Medicina e Vícios de 
Kurihama, da Organização Nacional 
Hospitalar, e entrevistou aleatoria-
mente pessoas em todo o Japão. 

Participaram do estudo mais de 
4.400 pessoas de idade entre 10 e 29 
anos e que jogaram videogames no 
último ano. Ao serem perguntados 
quantas horas jogavam em dias de 
semana, 40% disseram jogar menos 
de uma hora. Cerca de 27% conta-
ram que passam entre uma e duas 
horas, enquanto que 14% jogam de 
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Pesquisa indica efeitos negativos causados por videogames
duas a três horas. Quase 3% deles 
revelaram que fi cam seis horas ou 
mais com videogames.

A pesquisa indica, ainda, que 
quanto mais tempo jogando vide-
ogames, mais graves são os efeitos 
na vida dos jogadores.

Dentre os participantes que jo-
gavam menos de uma hora por dia, 
1,7% declarou jogar mesmo após 
quedas no rendimento acadêmico ou 
demissão do emprego. Quase 25% 
daqueles jogando mais de 6 horas 
diziam não ser capazes de parar 
mesmo em tais situações.

E 2,4% dos jogadores com menos 
de uma hora disseram ter continua-
do a jogar mesmo depois de fi carem 

Quanto mais tempo jogando, mais 

graves são os efeitos na vida dos 

jogadores.

deprimidos ou de terem difi culdade 
de dormir. Dentre aqueles que jogam 
mais de 6 horas, 37% revelaram ser 
incapazes de parar mesmo depois 
de os jogos causarem danos à saúde 
mental (NHK/ABr).

O porta-voz do governo da Rússia, 
Dmitry Peskov, informou ontem (27) 
que o país está pronto para cooperar 
com a agência mundial antidoping 
(Wada), um dia após a entidade ter 
pedido uma suspensão de quatro anos 
da nação em grandes competições 
esportivas.

O Comitê de Controle de Conformi-
dade (CRC) da Wada acusou  a Rússia 
de falsifi car dados laboratoriais de 
atletas fornecidos aos investigadores 
da entidade. Os membros da Wada vão 
se reunir em Paris, no dia 9 de dezem-
bro, para decidir se punirá a Rússia 
pelo caso. A entidade poderá decidir 
suspender novamente a Agência Anti-
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Rússia diz que está pronta para cooperar contra dopping
eram, são e permanecerão totalmente 
abertas à interação e cooperação com o 
público e com a comunidade esportiva 
global e com a Wada”, declarou Peskov.

O Comitê Olímpico Internacional 
(COI), por sua vez, declarou que apoia 
“sanções mais severas” contra a Rússia.

O escândalo de doping no país 
tirou o atletismo da Rússia dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 
2016, e impediu a participação da 
nação nas Olimpíadas de Inverno de 
PyeongChang, em 2018. Além disso, 
o ex-ministro do Esporte russo Vitaly 
Mutko, hoje vice-premier, foi até banido 
pelo COI(ANSA).

O doping tirou o atletismo da Rússia 

dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

doping da Rússia (Rusada), colocando 
em risco a participação do país nas 
Olimpíadas de Tóquio, em 2020.

As autoridades esportivas russas 

Rio Purus Participações S.A.
CNPJ/MF nº 60.078.060/0001-59

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017. As Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Sociedade. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
 São Paulo, 03 de outubro de 2019.  A Administração

 Nota  
Ativo Explicativa 2018 2017      
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 03 631 185
 Impostos a compensar 04 871 1.002
 Outros créditos  251 379
 Dividendos a receber  175.303 21.888      
Total do ativo circulante  177.056 23.454

Não circulante
 Outros investimentos  26.099 26.098
 Adiantamento para futuro aumento capital 05c 10.524 14.902
 Investimentos 05 1.074.936 801.638
 Intangível 06 351.874 351.874      
Total do ativo não circulante  1.463.433 1.194.512      

Total do Ativo  1.640.489 1.217.966      

 Nota  
Passivo Explicativa 2018 2017      
Circulante
 Obrigações tributárias  26 105
 Outras contas a pagar  23.713 24.341
 Dividendos a pagar  72.870 72.870      
Total do passivo circulante  96.609 97.316
 Emprestimos 08 5.456 -
 Partes relacionadas 07 16.051 4.655      
Total do passivo não circulante  21.507 4.655
Patrimônio líquido 09
 Capital social 9.1 1.404.387 1.404.387
 Reservas de lucros  149.976 149.976
 Ajuste de avaliação patrimonial refl exa  198.613 968.360
 Ajuste de avaliação patrimonial  4.206 4.206
 Prejuízo acumulado  (234.809) (1.410.934)      
Total do patrimônio líquido  1.522.373 1.115.995      
Total do Passivo+ Patrimônio Líquido  1.640.489 1.217.966      

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 Nota  
 Explicativa 2018 2017      
Receita (despesas) operacionais
 Resultado de equivalência patrimonial  1.321.572 22.300
 Dividendos  105 -
 Provisão para desvalorização de investimentos  (2.005.082) (1.866.310)
 Reversão de provisões para desvalorização
  de investimentos  1.866.310 1.469.439
 Outras receitas/despesas operacionais  416 12
 Gerais e administrativas  (6.922) (5.718)      
  1.176.399 (380.277)
Resultado fi nanceiro
 Despesas fi nanceiras 12 (577) (6)
 Receitas fi nanceiras 12 330 593      
  (247) 587      
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social  1.176.152 (379.690)      
 Imposto de renda  - -
 Contribuição social  - -      
Lucro líquido do exercício  1.176.152 (379.690)      
Lucro líquido por ação  0,8376 (0,2704)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Valores expressos em milhares de reais - exceto o lucro por ação)

As notas explicativas são parte integrante destas 
demonstrações contábeis.

 2018 2017    
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro (prejuízo) líquido 1.176.152 (379.690)
 Resultado da equivalência patrimonial (1.321.572) (22.300)
 Provisão para perdas em coligadas 2.005.082 1.866.310
 Ajustes de exercícios anteriores (27) 333
 Reversão da provisão para perdas em 
  coligadas (1.866.310) (1.469.439)    
 (6.675) (4.786)
 Variação nos ativos e passivos operacionais:
  Impostos a recuperar 131 (129)
  Outras créditos e débitos (938) (7.412)
  Partes relacionadas (137.514) (10.127)    
 (138.321) (17.668)    
Recursos líquidos gerados (consumidos) 
 nas atividades operacionais (144.996) (22.454)    
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adiantamento para futuro aumento de capital (18.984) (30.608)
 Aquisição de investimentos - (26.090)
 Dividendos recebidos 158.970 78.638    
Recursos líquidos gerados nas atividades 
 de investimento 139.986 21.940    
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
 Empréstimos obtidos 5.456 -    
Recursos líquidos consumidos nas atividades 
 de fi nanciamento 5.456 -    
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 446 (514)    
 Saldo de caixa e quivalentes de caixa no início 
  do exercício 185 699
 Saldo de caixa e quivalentes de caixa no fi nal 
  do exercício 631 185    
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 446 (514)    

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas 
demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 Reservas
 de Lucros Ajuste de  Lucros ou    
 Capital Reserva avaliação Resultado (prejuízos)
 social legal refl exa abrangente acumulados Total            
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.404.387 149.976 625.136 2.433 (1.031.577) 1.150.355            
Resultados abrangentes - - - 1.773 - 1.773
Ajuste de avaliação refl exa - - 343.224 - - 343.224
Prejuízo líquido do exercício - - - - (379.690) (379.690)
Ajustes de exercícios anteriores - - - - 333 333            
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.404.387 149.976 968.360 4.206 (1.410.934) 1.115.995            
Ajustes de exercícios anteriores - - - - (27) (27)
Ajuste de avaliação refl exa - - (769.747) - - (769.747)
Lucro líquido do exercício - - - - 1.176.152 1.176.152            
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.404.387 149.976 198.613 4.206 (234.809) 1.522.373            

 Benjamin Steinbruch - Diretor Superintendente
 Elisabeth Steinbruch Schwarz - Diretora Superintendente
 Daniel Steinbruch - Diretor Superintendente

Nilza Aparecida Hilário - Contadora - CT-CRC 1SP179206/O-8

DIRETORIA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas

Rio Purus Participações S.A.
São Paulo-SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Rio Purus Participações 
S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 
e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido dos resultados abrangentes e dos fl uxos de caixa, para o exercício 
fi ndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo um resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, com base em nossos exames, as demonstrações 
contábeis referidas no primeiro parágrafo, representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira de Rio 
Purus Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 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 “Respon-
sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia 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 distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identifi camos 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 
sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a efi cácia dos controles internos da companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis 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 Companhia a não mais se 
manterem em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações 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.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às 
informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 03 de outubro de 2019.
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