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Congressistas dos EUA temem 
por democracia brasileira

Parlamentares 
alertam para ações 
contra trabalhadores 
e minorias

Trinta membros do Congresso 
norte-americano assinam uma car-
ta enviada ao secretário de Estado, 
Mike Pompeo, em que manifestam 
preocupação com a democracia no 
Brasil. O grupo de parlamentares 
questiona declarações e atos do 
presidente Jair Bolsonaro.

“Desde a eleição do candidato de 
extrema direita Jair Bolsonaro para 
presidente nós estivemos particu-
larmente alarmados com a ameaça 
que a agenda de Bolsonaro impõe à 
comunidade LGBTQ+ e outras co-
munidades minoritárias, mulheres, 
ativistas trabalhistas e dissidentes po-
líticos no Brasil”, afirma o documen-
to, enviado na última segunda-feira.

Assinam a carta congressistas ve-
teranos e novatos, como a democrata 
Alexandria Ocasio-Cortez, que vem 
revolucionando a forma como se trata 
a política nos Estados Unidos. Muito 
ativa nas redes, AOC, como é conhe-
cida, defende um “new deal” verde, 
aumento de impostos para os ultra 
ricos e melhor distribuição de renda.

Os congressistas afirmam: “Em-
bora as eleições de outubro de 2018 
tenham colocado Bolsonaro na Pre-
sidência, acreditamos que aqueles de 
nós que representam os Estados Uni-
dos devem deixar claro que a fala e 
as ações que aumentam a divisão, o 
ódio e a exclusão ameaçam a demo-
cracia e suas instituições vitais.”

Não é a primeira vez que os con-
gressistas manifestam suas preo-
cupações. Em janeiro, o deputado 
Eliot L. Engel, presidente da Co-
missão de Assuntos Internacionais 
da Câmara, liderou um grupo de 
cinco membros do comitê, pedindo 
a Mike Pompeo para condenar as 
ações do novo presidente do Brasil.A democrata Alexandria Ocasio-Cortez é uma das signatárias da carta

Reprodução/YouTube

Mesmo tendo mais escolaridade, 
mulheres ainda ganham menos

O número de mulheres (30%) 
com nível superior e pós-graduação 
é maior do que o de homens (24%). 
Mesmo assim, estes ganham até 
52% a mais que mulheres exercen-
do os mesmos cargos, mostra a Pes-
quisa dos Profissionais da Catho.

Para a gerente da empresa de 
RH Tabitha Laurino, a equiparação 
salarial ainda é um desafio para as 
mulheres. “Mesmo com a redução 
de desigualdades, a pesquisa deixa 
em evidência o distanciamento do 
profissional homem e mulher no 
mercado de trabalho. Apenas for-
mação, qualificação e experiência 
profissional não são suficientes 
para igualá-los. É possível observar 
avanços, mas ainda há barreiras a 
serem quebradas”, afirma a profis-
sional.

Outro levantamento realizado 
pela Catho aponta que a presença 
de mulheres em cargos de hierar-
quia elevada é inferior em relação 
ao homem, além da desproporção 
na remuneração de salários. As po-
sições de maior diferença são ob-
servadas nos cargos de profissional 
especialista e graduado, em que a 
diferença salarial alcança 52%, e 
profissional especialista técnico 
(47%).

Nos cargos em que há maior par-
ticipação das mulheres foi possível 
identificar que a desigualdade é me-
nor. As mulheres ocupam 66% dos 
cargos de assistente e/ou auxiliar, e 
a diferença salarial é de 8%. Já em 
relação aos cargos de analista, 53% 
são ocupados por mulheres, e a di-
ferença de rendimentos é de 14%.

Condenados por 
Lei Maria da 
Penha não podem 
ser nomeados

Pessoas condenadas pela 
Lei Maria da Penha, que 
pune casos de violência do-
méstica, não poderão ser no-
meadas para ocupar cargos 
em comissão nos órgãos da 
administração pública do 
Estado do Rio de Janeiro. A 
medida está prevista em lei 
sancionada pelo governador 
Wilson Witzel e publicada 
nesta quinta-feira no Diário 
Oficial do estado.

O projeto de lei aprovado 
na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) é 
de autoria da deputada En-
fermeira Rejane (PCdoB) e 
do então deputado Doutor 
Julianelli, que não foi ree-
leito para um novo manda-
to.

“A vedação vale para con-
denações em decisão transita-
da em julgado, até que o cum-
primento da pena seja com-
provado. A violência contra 
a mulher, lamentavelmente, 
perdura nos diferentes gru-
pos da sociedade como um 
flagelo generalizado, que põe 
em perigo suas vidas e viola 
os seus direitos. É necessário 
ampliar as medidas de com-
bate a esse crime”, destacou a 
parlamentar.

Nas ruas, elas vão protestar  
contra ameaça de retrocessos

As mulheres voltam às ruas nes-
ta sexta-feira em ao menos 22 cida-
des brasileiras para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher. Depois 
das manifestações do #Elenão que 
reverberaram por todo mundo con-
tra o discurso do ódio e o sexismo 
representados pela candidatura de 
Jair Bolsonaro (PSL), a edição des-
te ano alerta para as ameaças de re-
trocessos com o atual governo.

A proposta de “reforma” da 
Previdência, o aumento da mili-
tarização, a criminalização dos 
movimentos sociais, a política de 
“entreguismo” dos recursos natu-
rais que afeta a soberania nacional 
são alguns dos pontos pautados por 
movimentos e pela Marcha Mun-
dial das Mulheres. As manifesta-

ções também vão protestar contra 
o machismo, a violência de gênero, 
a desigualdade, o racismo e o pre-
conceito contra pessoas LGBTs.

O assassinato da vereadora Ma-
rielle Franco (PSOL-RJ), caso ainda 
sem solução quase um ano após o 
crime, será destaque na marcha que 
acontece em Fortaleza (CE) sob a 
bandeira “Somos todas Marielles”.

Na cidade de São Paulo, a partir 
das 16h, no Masp, e em Campinas, 
às 16h, no Largo do Rosário, os atos 
têm como lema “Mulheres contra 
Bolsonaro! Vivas por Marielle, em 
Defesa da Previdência, por Demo-
cracia e Direitos”. A mesma bandeira 
de luta ganha espaço também nas ci-
dades de Natal, Mossoró e Parelhas, 
no Rio Grande do Norte.

Professores param na Argentina
por 72h contra política de Macri

Os professores da rede pública 
da Argentina realizam uma gre-
ve de 72 horas contra os cortes no 
orçamento no setor educacional 
aplicados pelo presidente Mauricio 
Macri. A paralisação começou nes-
ta quarta-feira e está prevista para 
encerrar nesta sexta, porém poderá 
ser decidida a sua continuidade por 
tempo indeterminado.

Segundo a Confederação de Tra-
balhadores da Educação (Ctera), a 
adesão à paralisação foi de 93% em 
nível nacional e de 90% na provín-
cia de Buenos Aires. Além de criti-
car as políticas implementadas por 
Macri, os docentes pedem aumento 
salarial.

“Determinamos uma greve de 72 
horas em rejeição à proposta feita 
pelo governo, não reconhecendo 
o que perdemos no ano passado. 
Primeiro ofereceram 15%, depois 
32% e a inflação foi de 47,6%”, in-
formou à Agência EFE a secretária-

geral da Docentes Argentinos Con-
federados (DAC), Mirta Petrocini. 

O primeiro dia de paralisação 
começou com uma manifestação 
no centro de Buenos Aires em di-
reção à Praça de Maio, onde diver-
sos sindicatos discursaram para os 
milhares de professores presentes 
no ato. As agremiações sindicais 
afirmam que não garantem que as 
aulas retornem na próxima semana, 
uma vez que as reivindicações ain-
da não foram atendidas.

Ainda segundo Petrocini, foram 
convocadas “mesas de negociação 
para poder destravar esse conflito. 
Não começar as aulas é muito triste 
e muito preocupante para todos, mas 
o governo tem a responsabilidade de 
garantir a educação pública”. 

Novas manifestações, localiza-
das principalmente em Buenos Ai-
res, estão marcadas para acontecer 
nos próximos dias. A paralisação 
não inclui escolas do setor privado.
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BC gastou  
R$ 753 bi para 
remunerar a 
sobra de caixa 
dos bancos, sem 
amparo legal

‘Feliz aquele que 
transfere o que 
sabe e aprende o 
que ensina’

Mangueira, campeã de 2019, espetáculo da Terra A intrepidez  
feminina

Você, mulher, será a maior prejudicada pela destruição da Previdência
A proposta de Reforma 

da Previdência apresentada 
por Bolsonaro ao Congres-
so ataca principalmente as 
mulheres e representa a 
destruição do regime de sol-
idariedade que foi aprovado 
por unanimidade pelos con-
stituintes de 1988.

A PEC 6/2019 eleva a 
idade mínima para aposen-
tadoria das mulheres de 60 
para 62 anos, reduzindo-se 
a diferença em relação ao 
homem, cuja idade mínima 
para aposentadoria aos 65 
anos está indicada na regra 
geral. No entanto, tal pro-
posta está cheia de gatilhos 
que na prática adiarão o di-
reito à aposentadoria para 
muito além dessas idades 
mínimas...

Combinando-se essa ex-
igência de idade mínima 
com a exigência de tempo 
de contribuição previden-
ciária – que foi aumentado 
para o mínimo de 20 anos 
no Regime Geral do INSS, 
inclusive para trabalhadores 
e trabalhadoras rurais; ou 
25 anos no caso do Re-
gime Próprio de Servidores 
Públicos, ou 40 anos para 
quem não quiser perder 
muito quando se aposen-
tar – fica praticamente su-
primido, em muitos casos, 
o direito à aposentadoria 
daquelas pessoas mais afe-
tadas pela informalidade e 
pelo desemprego, e dentre 
estas sobressaem as mul-
heres.

A PEC de Bolsonaro/
Guedes iguala mulheres a 
homens em quase todos os 
seus itens, desprezando a 
histórica opressão à qual 
as mulheres estiveram – e 
ainda estão – sujeitas. As 
professoras, por exemplo, 

que hoje podem se aposen-
tar com 25 anos de contri-
buição, agora terão de trab-
alhar por 30 anos e até os 60 
anos de idade (no mínimo), 
sendo que mesmo com re-
gras de transição para as at-
uais trabalhadoras, há casos 
em que se exigirá mais sete 
anos de trabalho para quem 
está prestes a se aposentar.

No meio rural, a PEC 
acaba com a diferença entre 
mulheres e homens, e exige 
idade mínima de 60 anos 
e 20 anos de contribuição 
ininterrupta para ambos. 
Será que quem escreveu 
essa PEC já ouviu falar de 
entressafra? Que durante 
vários meses, em cada ano, 
não se colhe nada e portanto 
não há renda alguma e mui-
tas vezes nem emprego? Na 
prática, para completar 20 
anos de contribuição, terão 
que trabalhar talvez o do-
bro, ou até mais. Mais uma 
vez, as mulheres serão as 
mais prejudicadas com essa 
destruição da previdência 
rural.

A redução do valor das 
pensões por morte, do valor 
da aposentadoria por invali-
dez e dos benefícios da as-
sistência social, assim como 
a drástica limitação para 
acumulação de benefícios 
irão afetar principalmente 
as mulheres.

A PEC ainda joga toda 
a classe trabalhadora – ho-
mens e mulheres – na in-
certeza da “capitalização”, 
que sequer poderia ser 
chamada de Previdência, 
pois trata-se de mera apli-
cação de risco, que pretende 
colocar na Constituição a 
obrigação de trabalhadoras 
e trabalhadores pagarem 
uma contribuição “defini-

da”, porém, não há a menor 
garantia de qualquer bene-
fício futuro, que ficará a 
mercê do comportamento 
do mercado financeiro.

As principais justifica-
tivas para tamanha destru-
ição da Previdência Social 
são a falácia do déficit e a 
longevidade da população, 
argumentos que já foram 
completamente desmonta-
dos, mas que precisamos 
repetir. Para começo de 
conversa, sequer se deve-
ria falar em déficit da Pre-
vidência, como se não fosse 
obrigação do Estado garan-
tir o direito sagrado a uma 
aposentadoria digna para a 
classe trabalhadora, que de 
fato é a que produz a riqueza 
real do país; produz todos os 
bens e serviços colocados à 
disposição da população; 
alimenta todas as famílias; 
garante a própria vida da 
população e movimenta a 
economia do país.

Mas se querem falar em 
números, vamos lá. Histori-
camente, as contribuições 
sociais previstas na Con-
stituição Federal (Cofins, 
CSLL, PIS, contribuição ao 
INSS pagas por trabalha-
dores e empregadores, so-
bre produção rural, impor-
tações, loterias etc.) foram 
mais que suficientes para 
cobrir toda a despesa da Se-
guridade Social (que englo-
ba a Previdência, a Saúde e 
a Assistência Social) e ai-
nda sobraram recursos que 
foram destinados para out-
ros fins, em especial para 
o pagamento de juros da 
chamada dívida pública.

A partir de 2015 houve 
uma queda brutal da ar-
recadação das contribuições 
sociais, devido à “crise” que 

levou milhares de empresas 
de todos os setores à falên-
cia, provocou desemprego 
recorde e paralisação da 
economia brasileira. Nesse 
cenário de “crise”, o gov-
erno ainda concedeu diver-
sas desonerações fiscais e 
liberou diversos setores de 
contribuir para a Seguri-
dade Social, afetando ainda 
mais a arrecadação.

Portanto, a insuficiência 
de contribuições sociais 
não se deve a um problema 
no modelo de Previdên-
cia Social solidária, mas 
sim à “crise”, que no caso 
brasileiro foi fabricada 
pela política monetária do 
Banco Central, que quebrou 
inúmeras empresas, provo-
cou desemprego recorde e 
derrubou o PIB. Empresas 
quebradas, desempregados 
e informais não contribuem 
para a Previdência. Esse é o 
problema, e não a longevi-
dade das pessoas ou a soli-
dariedade do modelo.

Só para dar um exemplo 
da insana política monetária 
que produziu a “crise”, 
além da prática de juros 
abusivos, nos últimos dez 
anos, o Banco Central gas-
tou R$ 753 bilhões para 
remunerar a sobra de caixa 

dos bancos, sem amparo le-
gal, pois somente em 2017 
enviou ao Congresso o PL 
9.248/2017 que visa “legal-
izar” o depósito voluntário 
remunerado, e tal projeto 
ainda não foi aprovado.

É importante citar esse 
exemplo, porque o que 
se espera “economizar” 
em dez anos, caso a PEC 
6/2019 seja aprovada como 
está, seriam R$ 700 bilhões, 
portanto, menos do que se 
gastou com o ilegal privilé-
gio dos bancos.

Ora, se destinamos toda 
essa montanha de recursos 
– sem previsão legal – para 
remunerar a sobra de caixa 
dos bancos, qual é o prob-
lema de obedecer o Art. 
195 da Constituição, que 
determina que recursos do 
orçamento fiscal de todos 
os entes federados (União, 
estados, DF e municípios) 
também são responsáveis 
pela manutenção da Seguri-
dade Social, juntamente com 
as contribuições sociais? É 
errado chamar de “déficit” a 
participação dos orçamentos 
fiscais no financiamento da 
Seguridade Social, pois tal 
participação está prevista na 
Constituição.

Na verdade, o grande 
rombo das contas públicas 
não está na Previdência, mas 
na chamada dívida pública 
gerada principalmente pe-
los insanos mecanismos de 
política monetária do Banco 
Central. A dívida consome 
cerca de 40% do orçamento 
federal todo ano e privilegia 
o mercado financeiro.

Além de receber R$ 753 
bilhões com a remuneração 
de sua sobra de caixa pelo 
Banco Central nos últimos 
dez anos, os bancos gan-

haram outras centenas de 
bilhões com os juros exor-
bitantes, também definidos 
pelo Banco Central, e com 
os sigilosos contratos de 
swap cambial oferecidos 
pelo Banco Central. Em 
2015, ano em que o PIB 
despencou quase 4% e toda 
a economia definhou, o lu-
cro dos bancos foi de R$ 96 
bilhões, e na verdade foi o 
triplo disso, pois fizeram 
uma provisão exagerada de 
R$ 187 bilhões!

Aí é que está o privilé-
gio obscuro, sigiloso, que 
beneficiou os bancos en-
quanto quebrava a econo-
mia brasileira e criava a 
crise que está servindo de 
justificativa para a destru-
ição da Previdência Social e 
para a entrega brutal de pat-
rimônio por meio das priva-
tizações de empresas estra-
tégicas e lucrativas, como a 
Eletrobras, Petrobras etc.

Não podemos reformar 
a Seguridade Social sem 
debate amplo, honesto, que 
leve em conta o fato de 
que historicamente a Pre-
vidência Social pública e 
solidária tem sido superavi-
tária e que, momentanea-
mente, estamos no auge das 
consequências nocivas da 
crise fabricada pela política 
monetária do Banco Central 
(esta, sim, que precisa ser 
reformada urgentemente), 
que ainda quer ficar inde-
pendente para entregar de 
vez ao mercado os destinos 
das finanças do país. Nós, 
mulheres, não aceitaremos 
isso!

q  Maria Lucia
Fattorelli

Coordenadora Nacional da 
Auditoria Cidadã da Dívida.

Ir ao Sambódromo, no 
Carnaval, é sempre uma forte 
emoção, para brasileiros e 
turistas, sejam eles nacionais 
ou estrangeiros. Mas estar 
na Sapucaí e apreciar o des-
file das Escolas de Samba e 
observar a aula de história 
que a Estação Primeira de 
Mangueira apresentou é um 
enorme aprendizado.

E se não bastassem es-
sas lições, por meio de um 
enredo brasileiríssimo, im-
pactante e provocador, a 
Verde e Rosa desfilou com 
elegância, raça, discipli-
na, com fantasias e alego-
rias lindas e ricas e numa 
cadência de fazer inveja a 
qualquer outra escola.

O enredo História pra 
ninar gente grande foi assi-
nado pelo carnavalesco Le-
andro Vieira e contado em 
24 alas e cinco alegorias. Em 
busca do título, a Mangueira 
exibiu uma bandeira do Bra-
sil com as cores da escola no 
final do desfile.

Tudo o que se pode espe-
rar de um grandioso desfile, 
esteve na Mangueira. Um 
desfile emocionante e ab-
solutamente correto. A agre-
miação conquistou notas 10, 
em todos os quesitos, desde 
a abertura das urnas ao resul-
tado final, contando, agora, 
vinte campeonatos. O último 
título conquistado, a escola 
prestou uma bela homena-
gem à cantora Maria Bethâ-
nia.

Mas não foi só o Carna-
val da Mangueira, com 270 
pontos, que foi impecável. A 
Viradouro, com 269,7, a Vila 
Isabel, com 269,4, a Portela, 
com 269,3, o Salgueiro, com 
269,3, e a Mocidade, com 
269, também empolgaram 
muito os foliões. Apresenta-
ções alegres, comprometidas 
com o maior espetáculo da 
Terra, sem dúvida.

Voltando ao Grupo Espe-
cial, a Viradouro teve uma 
ótima evolução e a bateria 
do Mestre Ciça e o puxador 

Zé Paulo empolgaram o pú-
blico. Paulo Barros fez um 
excelente trabalho, dando 
destaques as fantasias de 
alta qualidade e incrível 
acabamento.

Ao estrear no Grupo 
Especial, o carnavalesco 
Edson Pereira levou a Vila 
Isabel para a avenida com 
uma bateria impression-
ante. Já a Portela homena-
geou Clara Nunes, saudosa 
guerreira filha de Ogum e 
Iansã, exibindo um painel 
da cultura mineira, com 
seu folclore afro-religioso. 
A Folia de Reis, artesanato 
e corações ao famoso bar-
roco mineiro complemen-
taram o quadro. A atriz 
Emanuelle Araújo encar-
nou, com perfeição, a can-
tora Clara Nunes. Viva!

O Salgueiro, em quinto 
lugar, honrou sua tradição. 
E Xangô, orixá da justiça, 
foi reverenciado. A ala das 
baianas foi espetacular. A Es-
cola de Padre Miguel, a Mo-

cidade levou um samba que 
sustentou o canto de todos os 
componentes, pela cadência 
da excelente bateria. Elza 
Soares reinou absoluta na 
Sapucaí.

O desfile da Beija-Flor 
decepcionou, sem a grandio-
sidade habitual, ficando em 
11º lugar. Uma narrativa bem 
confusa, ainda que apresen-
tasse uma bateria excepcio-
nal.

E como todos os anos, 
duas escolas descem ao Gru-
po de Acesso. Neste 2019, 
desceram a Imperatriz Leop-
oldinense, a Verde e Branco, 
e a Império Serrano, com o 
enredo de Gonzaguinha; de 
fato, não tiveram uma boa 
performance.

Carnaval é isso: alegria, 
show e espetáculo. E que es-
petáculo. Amanhã tem mais. 
Dá-lhes as campeãs!

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário.

Há exemplos de extraordinárias mulheres em 
todos os cantos do mundo, desde as mais desta-
cadas às mais simples, 
a começar pela mais 
singela das mães. 
Uma delas é “a do-
ceira de Goiás”, no 
vasto interior do Bra-
sil. Trata-se da exímia 
poetisa Cora Coralina 
(1889–1985). Aos 75 
anos de idade, apenas 
contando com instrução primária, publicou seu 
primeiro livro.

Disse a saudosa Cora: “Feliz aquele que transfere o 
que sabe e aprende o que ensina.”

É o talento do povo bem instruído e espiritualizado 
que transforma miséria em riqueza! A fortuna de um 
país situa-se, antes de tudo, no coração solidário e na 
consciência esclarecida de sua gente – valorizando a 
mulher e dignificando o homem. Neles se encontra a 
capacidade criadora. É assim em todas as nações.

Benjamin Franklin (1706–1790) há muito se levan-
tara para esclarecer: “A verdadeira sabedoria consiste 
em promover o bem-estar da humanidade.”

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br
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Inflação pode ser  
uma boa notícia

“Se olharmos atentamente para a evolução do nível 
de preços sob uma ótica ampliada, da cadeia produtiva 
até o preço que chega ao consumidor final, fica percep-
tível que a inflação não foi expurgada da economia, está 
apenas represada entre as etapas do processo produtivo 
e o varejista”, analisam os especialistas da Mapfre Inves-
timentos.

Eles explicam que o IGP-DI, calculado pela Funda-
ção Getulio Vargas, tem como base principal o Índice de 
Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a inflação 
no setor produtivo. A inflação anual média ao produtor 
industrial, de 2010 a 2018, foi de 5,4%. “Este número 
sobe para 8,5%, se considerarmos a média das últimas 12 
observações. No mesmo período, a inflação que chegou 
até o consumidor final foi de apenas 1,4%. A expectativa 
do mercado é de que a disparidade entre os índices será 
acentuada com os dados divulgados nesta sexta-feira”, 
diz a Mapfre.

A inflação menor para o consumidor se deve ao re-
passe menor dos aumentos. Não é bondade, é redução das 
margens de lucro devido ao desaquecimento econômico. 
“Não existe, no contexto econômico atual, margem para 
repasse de preços. O desemprego, que custa a ceder, e 
os salários estagnados mantêm a demanda baixa e amas-
sam as margens do produtor e do varejista. Estes, por 
enquanto, têm dado conta do ônus inflacionário”, explica 
a gestora de investimentos.

E aí vem a notícia ruim para o consumidor: “Con-
forme a economia doméstica recobrar seu dinamismo, 
os preços devem chegar ao consumidor final. Esperamos 
que isto não demore a acontecer, porque inflação repre-
senta custo, e, no limite, custos crescentes e inviáveis de 
serem repassados expulsam players do mercado, catal-
isando uma lógica perversa. Neste contexto, inflação ao 
consumidor – se acompanhada de dinamismo econômico 
– é sim uma boa notícia.”

Quem diria, ouvir isto de uma empresa de mercado.

Carlos Lacerda, autor de novelas
Quantas vezes a gente já ouviu alguém afirmar que 

De Gaulle disse que “o Brasil não é um país sério”? Pois 
o ex-presidente francês jamais pronunciou esta frase. É 
fake news, como garante o jornalista a quem é atribuí-
da a sua divulgação, um dos 26 veteranos profissionais 
ouvidos pelo também jornalista Aziz Ahmed no livro 
Memórias da Imprensa Escrita, que será lançado nesta 
segunda-feira (11), às 17h, no auditório da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI). 

Há revelações marcantes, como a de que Carlos Lac-
erda, antes de tornar-se um dos mais poderosos políticos 
brasileiros, queria ser autor de novelas. A obra traz em 
cada capítulo um QR code que transporta o leitor a um 
vídeo de cada entrevistado. A ferramenta permitirá que 
se assista ao último depoimento gravado pelo jornalista 
Ricardo Boechat, com quase três horas de duração. E 
mais: pensando na inclusão, também está sendo lançado 
no formato e-book.

São 316 páginas, em uma realização do Ateliê de Cul-
tura, com patrocínio da Delphos e da Prefeitura do Rio 
de Janeiro, através da Lei Municipal de Incentivo à Cul-
tura. Mais detalhes em https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrS4s5KMMhwXk1GIPiqo9cQ

Exemplo
A gestão profissional do Flamengo, através do presi-

dente Landim, quer individualizar as negociações de 
indenização, e o mais longe possível do escrutínio do 
MP. Landim foi braço-direito de Eike na EBX até 2010. 
Demitido, judicializou o ex-patrão. A pedida: meio bil-
hão de reais.

Rápidas
João Doria Jr., governador de São Paulo, é o convi-

dado da próxima reunião da Política Olho no Olho do 
Secovi-SP. Será nesta segunda-feira (11), a partir do 
meio-dia *** O atual gerente-geral da Divisão América 
Latina & Caribe e vice-presidente, Masahiro Inoue, as-
sumirá, a partir de 1º de abril de 2019, a posição de CEO 
da Toyota para a América Latina e Caribe (TLAC), em 
substituição a Steve St. Angelo, que vai se aposentar *** 
O Caxias Shopping celebra o Dia Internacional da Mul-
her com palestras, rodas de bate papo, sarau e oficinas 
dentro do Espaço AteliArte, além de uma feira de em-
preendedores *** A OAB/RJ sedia na próxima quarta-
feira (13) palestra sobre “Importância do compliance nas 
empresas públicas e de economia mista”. Os expositores 
serão o professor Eduardo Saad Diniz, da Universidade 
de São Paulo (USP/Ribeirão Preto) e o diretor de Con-
formidade da Petrobras, Rafael Gomes. Será na sede da 
instituição, na Avenida Marechal Câmara, 150, 4º andar, 
das 10h30 às 12h30.

Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – SICAV
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – SICAV, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os membros 
da categoria econômica da indústria audiovisual, categorias similares e 
conexas, compreendendo assim, dentre outras, estúdios, produtoras de 
televisão, cinema e vídeo, produtoras de “games”, produtoras de conteúdo 
audiovisual para mídias eletrônicas, programadoras de televisão por 
assinatura, laboratórios cinematográficos, empresas de dublagem, de 
finalização e de locação de equipamentos cinematográficos, e todos os 
demais segmentos que apoiam a indústria audiovisual, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 14/03/2019, 
quinta-feira, às 11h, em primeira convocação e às 11h30m, em segunda 
e última convocação, com qualquer quorum, na sede administrativa do 
SICAV, Rua Santa Luzia, 685 – 8º andar, sala de reunião, nesta cidade 
do Rio de Janeiro, para deliberar sobre: i) análise e discussão da Pauta 
de Reivindicação da Categoria Profissional Representada pelo STIC; 
ii) constituição de comissão de negociação; iii) adoção de mecanismos 
adequados de solução de conflitos; iv) autorização para ajuizamento 
de dissídio coletivo e apresentação de defesa em processo de dissídio 
coletivo eventualmente proposto pela  categoria profissional; v) assuntos 
gerais. Rio de Janeiro, 08 de março de 2019. 

Leonardo Edde - Presidente / SICAV

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação: Ficam convidados os Srs. Sócios Quotistas da Elogroup 
Desenvolvimento e Consultoria Ltda., sociedade limitada brasileira, CNPJ/MF 
08.670.505/0001-75, para a reunião extraordinária de sócios, a ser realizada, na 
Rua da Quitanda, nº 60, pav. 3, Centro, RJ/RJ, CEP 20.011-030, no dia 02 de 
abril de 2019, em 1ª convocação, às 10 horas, com a presença de, no mínimo, 
sócios representativos de 3/4 do capital social ou, não atendido esse quórum, 
às 11h00 do mesmo dia, com a presença de qualquer número de sócios, com a 
seguinte agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem 
do dia: (i) exclusão do sócio Marco William Amaral Cardoso, brasileiro, solteiro, 
nascido em 22/12/1983, engenheiro, CPF/MF 006.580.381-76, CI 2182728-SP/
DF, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QMSW 02, 
Conj. C, Lote 27, Sudoeste, CEP 70.680-200, do quadro de sócios da sociedade, 
com fundamento no art. 1.085 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01/2002) 
e na cláusula décima do contrato social; (ii) concessão do direito de defesa e 
apresentação de argumentos ao sócio em exclusão; e (iii) alterações no contrato 
social como resultado das medidas anteriores, bem como eventuais outros 
temas de interesse social”.  Serão admitidos à reunião os sócios da sociedade 
(munidos de documento de identidade com foto) ou seus procuradores e 
advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda os requisitos 
legais. RJ, 27/02/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

Liberdade e democracia dependem de quem?
Para o presidente 
Bolsonaro, das 
Forças Armadas 
e quando assim 
quiserem

Em cerimônia dos 211 
anos do Corpo de Fuzileiros 
Navais, nesta quinta-feira, 
o presidente Jair Bolsona-
ro disse que “governará ao 
lado das pessoas de bem”, 
“daqueles que amam a Pá-
tria”. O presidente comple-
tou sua mensagem com a 
declaração de que só exis-
te democracia e liberdade 
quando as Forças Armadas 
assim o quiserem.

Seu vice, o general Ha-
milton Mourão disse que a 
fala está sendo mal inter-
pretada. “O presidente está 
sendo mal interpretado. O 
presidente falou que onde as 
Forças Armadas não estão 
comprometidas com demo-
cracia e liberdade esses valo-
res morrem. É o que aconte-

ce na Venezuela.
Em nota pública, o movi-

mento Livres “repudia a fala 
do presidente Jair Bolsonaro 
em evento com militares no 
Rio de Janeiro”. O movi-
mento, que luta pela liber-
dade no Brasil, pede que a 
democracia e a liberdade dos 
cidadãos brasileiros sejam 
respeitadas, assim como o 
respeito pelas Forças Ar-
madas, que devem servir ao 
país e não o contrário.

‘Sacrifício’ dos militares

Bolsonaro também pediu 
o “sacrifício” dos militares 
para que apoiem a proposta 
de reforma da Previdência. 
O Projeto de Lei específico 
para o regime das Forças 
Armadas deve ser enviado 
ainda este mês ao Congresso 
para tramitar junto com a re-
forma do sistema previden-
ciário geral.

“Peço também o sacrifício 
porque entraremos, sim, na 
nova Previdência, que atin-
girá os militares. Mas não 
deixaremos de lado e não 
esqueceremos as especifici-
dades do cargo de vocês. Te-

Vice: foi mal interpretado
O vice-presidente da Re-

pública, Hamilton Mourão, 
disse que foi mal interpreta-
da a declaração do presidente 
Jair Bolsonaro sobre as For-
ças Armadas. “O presidente 
está sendo mal interpretado. 
O presidente falou que, onde 
as Forças Armadas não estão 
comprometidas com demo-
cracia e liberdade, esses va-
lores morrem”, afirmou.

Segundo o vice-presiden-
te, Bolsonaro quis fazer um 
paralelo entre a atuação das 

Forças Armadas no Brasil e 
na Venezuela, onde a maior 
parte dos militares apoia o 
regime de Nicolás Maduro. 
“É o que acontece na Vene-
zuela. Lá, as Forças Arma-
das rasgaram isso aí. Foi isso 
que ele quis dizer”, comple-
tou. “Se as Forças Armadas 
não são comprometidas com 
democracia e liberdade, elas 
não subsistem. Está aí nosso 
vizinho, a Venezuela, para 
mostrar isso aí”, afirmou 
Mourão.

mos um ministério firmado 
por pessoas comprometidas 
com o futuro do Brasil, que 
nos ajudam a conduzir essa 
grande nação”.

O governo quer aumentar 
o tempo de contribuição dos 
militares de 30 para 35 anos, 
assim como aumentar a alí-
quota única dos militares de 
7,5% para 10,5%. A nova 
alíquota deve ser cobrada 
também no pagamento das 
pensões para dependentes 
de militares, benefício atual-
mente financiado exclusiva-

mente pelo Governo Federal.
Um ponto relativo aos 

militares entrou na Proposta 
de Emenda à Constituição 
enviada no dia 20 de feverei-
ro ao Congresso. O governo 
quer que militares temporá-
rios – que ficam até oito anos 
nas Forças Armadas e não 
prosseguem na carreira mili-
tar – contribuam para o Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial (INSS). De acordo com 
o governo, os temporários 
correspondem atualmente a 
60% do contingente militar.

Gleisi: ‘Democracia foi conquistada pela luta do povo brasileiro’
Políticos da oposição 

reagiram fortemente ao 
discurso de Bolsonaro. A 
presidente nacional do PT, 
deputada federal Gleisi Ho-
ffmann (PR), respondeu a 
ele dizendo que “a demo-
cracia foi conquistada pela 
luta do povo brasileiro. Não 
é objeto de tutela ou per-
missão. Terá muita luta pra 
defendê-la, apesar de vc e 
seus aliados”, disse a parla-
mentar no Twitter..

O ex-presidenciável Fer-

nando Haddad ironizou 
Bolsonaro. Também cri-
ticou a declaração. “Num 
longo discurso de quatro 
minutos, Bolsonaro diz a 
militares que democracia só 
existe se as Forças Arma-
das quiserem. Infelizmente, 
o presidente não atendeu a 
imprensa para explicar o ra-
ciocínio”, disse na mesma 
rede social.

Ivan Valente, deputa-
do federal pelo PSOL-RJ, 
lembrou o trecho da Cons-

tituição Federal que diz que 
“todo poder emana do povo” 
e disse que a fala do presi-
dente pode ser interpretada 
como uma mensagem que 
insta os militares a uma pos-
tura antidemocrática. “Mais 
uma vez comete crime de 
responsabilidade e atenta 
contra a dignidade do cargo. 
Pior, constrange os militares 
a assumirem o autoritaris-
mo”, tuitou o deputado re-
ferindo-se ao presidente da 
República.

O deputado federal Mar-
celo Freixo (PSOL-RJ) cri-
ticou a declaração do presi-
dente Jair Bolsonaro, para 
quem a Forças Armadas é 
que viabilizam a democra-
cia. “O que cabe as forças 
armadas não é permitir ou 
não à democracia. Essa não 
é uma escolha que lhe per-
tença. Cabe as forças ar-
madas defender seu povo, 
os interesses do seu povo”, 
escreveu o parlamentar no 
Twitter.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CORCOVADO CAR SERVICE – 
COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO 
EM INTERESSES TURISTICOS E ECOLOGICOS LTDA

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da CORCOVADO CAR SERVICE – COOPERATIVA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR 
FRETAMENTO EM INTERESSES TURISTICOS E ECOLOGICOS LTDA,
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.00032725-1 e inscrita no CNPJ 
sob o nº de registro 04.057.338/0001-30, Sr. MURILO SANTOS, no exercício 
das suas atribuições, convoca os sócios/cooperados para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária – AGE a ser realizada no dia 15/03/2019 
na sua sede social situada à RUA COSME VELHO, 985, LOJA C, COSME 
VELHO, RIO DE JANEIRO – RJ, CEP: 22241-090, em primeira convocação 
as 9:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios/cooperados; 
em segunda convocação as 10:00 h com a presença mínima de metade 
mais um dos sócios/cooperados e em terceira e ultima convocação as 11:00 
h com a presença mínima de 10 sócios/cooperados. Na data da presente 
convocação a cooperativa tem no total de seu quadro de associados 71 
sócios/cooperados. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Eleição da 
nova diretoria; 2) Eleição do novo conselho fiscal; 3) Demais assuntos de 
interesse social. Rio de Janeiro, 06 de março de 2019.

MURILO SANTOS
PRESIDENTE

Contribuição sindical 
só por boleto

O Congresso Nacional vai 
criar uma comissão mista 
para analisar a Medida Pro-
visória 873/19, que determi-
na que a contribuição sin-
dical será paga por meio de 
boleto bancário, após auto-
rização expressa, individual 
e por escrito do trabalhador. 
Antes da MP, a contribuição 
era descontada diretamente 
da folha salarial, no mês de 
março de cada ano.

A Medida Provisória foi 
publicada no Diário Oficial 
da União na última sexta-
feira (1°), e leva a assinatura 
do presidente Jair Bolsonaro 
e do ministro da Economia, 
Paulo Guedes. A mudança na 
forma de cobrança da contri-
buição sindical também afeta 
os servidores públicos fede-
rais, já que a MP revoga dis-

positivo do Estatuto do Ser-
vidor Público (Lei 8.112/90) 
que autoriza o desconto em 
folha para o sindicato.

Férias parceladas 
vão acabar

O Projeto de Lei 353/19 
altera a CLT para proibir o 
parcelamento do período de 
férias do trabalhador. O tex-
to em análise na Câmara dos 
Deputados estabelece que 
as férias deverão ser conce-
didas pelo empregador em 
período único nos 12 meses 
após o empregado adquirir o 
direito. O parcelamento das 
férias, segundo o projeto, só 
será permitido em casos ex-
cepcionais e, no máximo, em 
dois períodos - um deles não 
inferior a 10 dias. Menores de 
18 anos e maiores de 50 anos 
terão o período de férias con-
cedido sem parcelamento.

Financiamento de 
campanha eleitoral

A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) recebeu para análise 
um projeto que regulamen-
ta o financiamento coleti-
vo de atividades político-
partidárias, em especial as 
campanhas eleitorais, por 
meio da coleta de doações 
de eleitores via internet 
(crowdfunding). Atualmen-
te o PL 667/2019 aguarda 
designação do relator na 
comissão.

O senador Weverton Ro-
cha (PDT-MA), autor da 
proposta, sugere que o siste-
ma eletrônico de doações de-
verá ser registrado na Justiça 
Eleitoral com a finalidade 
de arrecadar fundos para as 
atividades permanentes dos 
partidos políticos ou, em pe-
ríodos eleitorais, para finan-

ciamento de campanhas. 

Inflação para  
baixa renda cai 

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 (IPC-
C1) de fevereiro variou 
0,49%, ficando 0,12 ponto 
percentual (p.p.) abaixo da 
taxa de janeiro, quando o 
índice havia subido 0,61%. 
Com este resultado, o indi-
cador acumula alta de 1,10% 
no ano e 4,81% nos últimos 
12 meses. Nesta apuração, 
quatro das oito classes de 
despesa componentes do 
índice apresentaram decrés-
cimo em suas taxas de va-
riação: transportes (1,84% 
para 0,22%), educação, 
leitura e recreação (2,00% 
para -0,24%), despesas di-
versas (0,27% para 0,08%) 
e comunicação (0,01% para 
-0,05%).
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Movimentação  
financeira do Witzel

O primeiro decreto de abertura de Crédito Suplementar 
de 2019 do governador fluminense Wilson Witzel é monu-
mental e um desafio para quem se aventurar a ler seus 
números, mesmo para pessoas experientes e habilidosas 
em contabilidade pública.

Quem o montou, além de precisar de bons auxiliares e 
de uma calculadora financeira para esse tipo de serviço, 
levou pelo menos de uma a duas semanas para sopesar 
os números e alocá-los nas colunas corretas e mais três a 
cinco dias para conferir o trabalho gigantesco que ocupou 
27 páginas do DO de 28 de fevereiro, o último dia do mês.

O Decreto 46.562/2019, com valor de R$ 11,407 bil-
hões, faz remanejamento de recursos em secretarias, 
órgãos e instituições públicos e empresas de economia 
mista da administração direta e indireta, inclusive ar-
recadadoras como a Loterj, Detran e Jucerja, com can-
celamento e relocação de recursos financeiros, inclusive 
para os mesmos órgãos e instituições, num espantoso jogo 
contábil, no qual alguns perdem e outros ganham.

Por exemplo: do orçamento da Polícia Militar o gov-
ernador Wilson Witzel cancelou R$ 5,448 bilhões nas pá-
ginas 22 e 23 do DO e, neste mesmo DO, na página 31, 
repôs os mesmos R$ 5,448 bilhões, incluindo os R$ 4,100 
bilhões das “Atividades Operacionais/Administrativas” e 
R$ 1,088 bilhão da rubrica “Pessoal e Encargos Sociais”.

Da Polícia Civil, o governador Wilson Witzel cance-
lou R$ 2,199 bilhões (página 22) e nesse mesmo DO, nas 
páginas 32 e 33, recoloca no orçamento da Polícia Civil 
R$ 1,876 bilhão, além dos R$ 416,599 milhões da rubrica 
“Pessoal e Encargos Financeiros” e os R$ 1,439 bilhão 
da “Atividades Operacionais/Administrativas”, com uma 
perda de R$ 323 milhões que foram para outros campos 
de financeiros.

Com esse decreto inaugural de 2019, o governador Wil-
son Witzel reforça as áreas de segurança pública, à exceção 
da Polícia Civil, alocando mais recursos nos cinco fundos 
especiais, num total de R$ 601,267 milhões, que, somados 
aos da Polícia Civil, R$ 1,876 bilhão, e da Polícia Militar, 
R$ 5,448 bilhões, totalizam R$ 7,325 bilhões para o com-
bate à violência, uma de suas propostas de campanha so-
mando forças com as do presidente Jair Bolsonaro.

Na próxima coluna procuraremos analisar o Decreto 
46.562/2019 por outros vetores, pois no momento devido 
a exaustão física (as mãos tremem) e mental (a cabeça 
dói) não foi possível ir mais longe.

E do Jorge Felippe
O presidente do Legislativo carioca, vereador Jorge Fe-

lippe, e seus colegas da Mesa Diretora, Carlo Caiado (1º 
secretário) e Rocal (2º secretário), assinaram a Resolução 
9.972, promovendo a primeira movimentação financeira 
de 2019, no valor de R$ 2,9 milhões. O dinheiro foi trans-
ferido das rubricas “despesas correntes, investimentos e 
inversões financeiras” para a denominada “outras despe-
sas correntes”, conforme consta da publicação no DCM de
6 de fevereiro.

Em outra resolução, de número 9.975, publicada no 
DCM de 18 de fevereiro, Jorge Felippe (presidente), Zico 
(2º presidente), Carlo Caiado (1º secretário) e Rocal (2º se-
cretário), abrem novo crédito suplementar de R$ 9,877 mi-
lhões para “outras despesas correntes” e “investimentos”.

Incentivo ao Carnaval
O Estado do Rio, através da Secretaria de Cultura e 

Atividades Criativas, com o apoio da Ambev e Light, 
com o aporte de R$ 32 milhões para as escolas de samba, 
através da Liesa, e blocos carnavalescos. Desse total, R$ 
8,5 milhões saíram do Fundo Estadual de Cultura; R$ 8,5 
milhões da Ambev, através de incentivos fiscais; e R$ 15 
milhões dos cofres da Light, conforme publicação nos 
DOs de 15 e 28 de fevereiro. Quer dizer, a maior festa 
pagã do planeta não ficou à míngua.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388

Convocação de Reunião de Sócios: Convidamos os Srs. sócios quotistas 
para uma reunião a ser realizada no dia 18/03/2019, na Pç. Floriano, 55/301, 
RJ, às 9:30h em 1ª convocação e às 10h em 2ª e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das 
contas da administração, do balanço patrimonial e do resultado econômico 
do exercício findo em 31/12/2018; 2) Distribuição de dividendos c/ base 
nas Demonstrações Financeiras da empresa em 31/12/2018 publicadas e 
aprovadas pelos sócios; 3) Prorrogação do mandato do Administrador não 
sócio. RJ, 07/03/2019. Westfal-Larsen Shipping AS.

SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Debora 
Maria Barbosa Sarmento - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cí-
vel da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a 
Av. Erasmo Braga, 115 Salas 204 206 208 B CEP: 20020-970 - 
Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2400 e-mail: cap07vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Co-
mum - Dano Material - Cdc, de nº 0202229-53.2014.8.19.0001, 
movida por RENALCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em face de 
JORGE LUIS DE SOUZA MARQUES, objetivando CITAÇÃO do 
2º Réu para reparar a Autora os valores pagos referentes às duas 
primeiras contas da relação contratual entre as partes que totali-
zam a quantia de R$ 9.997,03 (nove mil, novecentos e noventa 
e sete reais e três centavos). Assim, pelo presente edital CITA o 
réu JORGE LUIS DE SOUZA MARQUES - CPF: 140.503.227-81, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para reparar a 
Autora os valores pagos referentes às duas primeiras contas da 
relação contratual entre as partes que totalizam a quantia de R$ 
9.997,03 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais e três cen-
tavos). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte 
e oito dias do mes de janeiro de dois mil e dezenove. Eu, ___ Ro-
siane da Costa Santos - Auxiliar / Assistente de Gabinete - Matr. 
01/31597, digitei. E eu,  ___ Magali Nogueira dos Santos - Res-
ponsável pelo Expediente - Matr. 01/27894, o subscrevo. 0247

RED INDIAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF Nº 33.566.829/0001-05

CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas para Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 18 de 
março de 2019, na sede social (Rua Visconde de Niterói, 728 - Mangueira - 
Rio de Janeiro, RJ), às 10h da manhã, e em segunda chamada às 10:30h, 
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Eleição para os 
cargos vagos da Diretoria; b) Assuntos de interesse geral da sociedade. Rio 
de Janeiro, 7 de março de 2019. Maria de Fatima Ferreira de Carvalho - 
Diretor Administrativo/Financeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no dia 29 de março de 2019, às 10h00min, 
no auditório do, situado na Av. Rio Branco, 124, 18° andar - Rio 
de Janeiro realizará leilão DETRO05-19 na forma presencial e 
on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título 
e não reclamados por seus proprietários, classificados como con-
servados, sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, 
conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos pro-
prietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR 
DE CARVALHO JUNIOR, devidamente matriculado na JUCERJA 
sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada através dos 
sites www.detro.rj.gov.br / www.brbid.com

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
1 ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABORAÍ/RJ,

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO, EXTRAÍDO DA AÇÃO DE 
EXECUÇÃO, PROCESSO N º 0002463-79.2016.8.19.0023 EM 
QUE SÃO PARTES: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE 
SÃO FRANCISCO IV E ROSIMERE RODRIGUES FERREIRA 

MOTA E OUTROS (S), NA FORMA ABAIXO:
O Doutor ALMIR CARVALHO, Julz em Exercicio da 1ª Vara Cível 
de Itaboraí/RJ. FAZ SABER aos que do presente Edital de Leilão 
Presencial, com prazo de 5 (cinco) dias, virem ou dele conhe-
cimento tiverem e interessar possa, especialmente ROSIMERE
RODRIGUES FERREIRA MOTA E OUTRO(S), para ciência de 
que nos das 15 DE MARÇO DE 2019, pelo valor da avaliação, 
e 22 DE MARCO DE 2019, pela melhor oferta, ambos às 14:00 
horas, no Átrio do Fórum da Comarca de Itaboraí, à Av. Vereador 
Hermínio Moreira, 380, Centro, Itaboraí/RJ, será realizado o lei-
lão presenciai dos bens abaixo descrito pelo Leiloeiro Público 
Oficial Oferes  Nacif. Informações disponibilizadas no site www.
leiloeironacif.com à saber: BENS: CASA 129-B DO CONDOMÍ-
NIO RESIDENCIAL VILLAGE SÃO FRANCISCO IV. RODOVIA 
BR-493, MONTE  VERDE (ALDEIA VELHA). C/120.71m2, ITA-
BORAÍ/RJ, AVALIADA EM R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE 
MIL REAIS), Matrícula 42.469 do 1' Ofício do Registro de Imó-
veis de Itaboraí. Fração do terreno, de 165,07m2/46.785,81m2 
(48.366,04m2, em seu todo), área de utilização exclusiva de 
100,00m2 e 120,71m2 de área construída, de propriedade de 
Rosimere Rodrigues Ferreira Mota, casada no regime de comu-
nhão parcial de bens com Elson Egídio da Silva Mota. Trata-
se de local com calçamento, transporte público perto e com 
esgoto e iluminação. Foreira à Prefeitura Municipal de Itaboraí 
medindo 60,00m de frente para a Estrada de Magé. 164,50m 
nos fundos com a área desdobrada, 440,00m lado direito, sen-
do 150,00m com Luíza Cardoso Salles e 290,00m com Aguiar 
Marques Salles, 397,00m do lado esquerdo com João Batista, 
Francisco Valentim e Rita Cardoso Salles. O terreno do referido 
lote tem 5,00m de frente para a Rua 02, 5,00m nos fundos com 
Luíza Cardoso Salles, 20,00m do lado direito com a fração 128-A 
(casa 128A), constando registrado no RGI de fts 27, área cons-
truída de 73,21m2, cadastrado na Prefeitura sob o n' 168865-0 
e inscrição predial 45120. Hipoteca: imóvel hipotecado a CEF 
- Caixa Econômica Federal. Ciência ao credor hipotecárlo da ex-
tinção pela arrematação ou adjudicação, da hipoteca, conforme 
previsão contida no art. 1.499. VI do Código Civil, recebendo o 
arremate o bem sem dito gravame, esteira que estatui o art 30 
da Lei 6830/80. Consta do RGI. protocolo (prenotação) 63306 
em 06/02/2012. IPTU Inscrição n° 168865001 informa área de 
330,14m2 a área  edificada de 120,71m2, apresentando valor 
do exercicio de 2018 de RS 797,36. Execução para cobrança do 
valor de RS 18.944,56, conforme Termo de Penhora de fts. Os 
débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto 
da Hasta, conforme artigo 130, paráqrafo único do CTN, desde 
que o produto da venda comporte, após satisfeito o crédito do 
autor, caso contrário fica ciente o arrematante que arcará com os 
mesmos. A arrematação à vista, ou com prazo de até 15 (quinze) 
dias mediante caução, ou conforme determinação do MM Juízo. 
No caso de pagamento a prazo, deverá ser observado o Artigo 
895 do CPC e parágrafos seguintes com oferta de pagamento de 
pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado 
em até 30 meses garantido per hipoteca do próprio imóvel. Em 
qualquer destas hipóteses, acrescida de 5% (cinco por cento) de 
comissão do Leiloeiro à vista, e custas de Cartório do 1% até o 
limite máximo permitido por Lei. No caso de remição com can-
celamento do leilão após publicação e/ou autorização do Edital 
pelo MM Juízo, ciente o Executado que deverá pagar ao Leiloei-
ro o equivalente a 2% sobre o valor da avaliação. E para constar, 
foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado no 
local de costume na forma da Lei, ficando os executados cien-
tes da Hasta Pública Presencial, cumprindo assim o Artigo 887, 
parágrafos 1 º, 3 º e 5 º do CPC. Itaboraí/RJ, 09 de outubro de 
2018. ALMIR CARVALHO, JUIZ EM EXERCÍCIO.

Wilson Witzel

Glifosato: consulta pública da Anvisa 
sobre o ‘veneno’ manipula dados
Liberação de 
novos agrotóxicos 
atinge níveis 
preocupantes

Larissa Mies Bombardi, 
pesquisadora do Departamen-
to de Geografia da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e 
autora do Atlas Geografia do 
Uso de Agrotóxicos no Brasil 
e Conexões com a União Eu-
ropeia informa que a consulta 
pública aberta pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) para reavaliação 
do uso de glifosato no Brasil, 
o agrotóxico mais utilizado no 
país, contém informações que 
podem confundir a população 
sobre o assunto.

De acordo com a pesqui-
sadora, o documento que 
acompanha a consulta públi-
ca, intitulado “Apresentação 
sobre o glifosato”, é uma 
“clara tentativa de manipu-
lar a opinião pública sobre 
o que é o glifosato”, afirmou 
Larissa Bombardi em entre-
vista à Rádio Brasil Atual.

Larissa Bombardi explica 
que o documento apresenta a 
avaliação do resíduo de gli-
fosato na água potável e em 
alguns alimentos. No caso da 
água para consumo humano, 
de acordo com a Anvisa, há 
apenas 0,03% de glifosato 
acima do limite permitido. 
“Quando a gente olha isso, dá 
uma certa tranquilidade, mas o 
que não aparece no documen-
to é que os limites no Brasil 
são cinco mil vezes maiores 
do que os limites permitidos 
na União Europeia”, afirma.

A pesquisadora alerta ain-
da para outro dado apresenta-
do pela Anvisa, o qual mostra 
que 27% da água coletada 
para a análise teve resíduo 
de glifosato. “A gente esta-
belece no Brasil um limite 
que é uma exorbitância, de 
0,5 mg de glifosato por litro, 
enquanto na Europa o limite 
é de 0,0001 mg por litro, e 
depois se ‘comemora’ que só 
tem 0,03% acima do limite”, 
criticou. “É o famoso ‘me en-
gana que eu gosto’. O Brasil 
estipula um limite absurdo e 
depois comemora que pouco 
está acima do limite.”

Segundo Larissa Bombar-
di, a maneira como a Anvisa 
está apresentando as infor-
mações na consulta pública 
é uma “obscenidade”. No 
Brasil, o uso do glifosato é 
permitido nos cultivos de 
algodão, ameixa, arroz, ba-

nana, cacau, café, cana, ci-
tros, coco, eucalipto, fumo, 
maça, mamão, milho, pera, 
pêssego, trigo, uva, soja e 
na criação de patos. No caso 
da soja, o limite de resíduo 
de glifosato permitido é 200 
vezes maior do que o estabe-
lecido na Europa.

“E quando a Anvisa esco-
lhe mostrar no documento 
o resíduo de glifosato nos 
alimentos, estranhamente 
escolhe o arroz, manga e 
uva. Por que não escolheu a 
soja e o milho, que são culti-
vos transgênicos? Temos no 
Brasil uma área equivalente 
a quatro vezes o tamanho de 
Portugal só de soja transgê-
nica. O cultivo transgênico 
está pronto pra receber o 
herbicida. É evidente que na 
manga e na uva o resíduo vai 
ser de forma muito mais pe-
riférica.”

TIM comemora 454 anos do Rio  
com Wi-Fi grátis no Pão de Açúcar

Para continuar as come-
morações do 454º aniversá-
rio da cidade do Rio de Ja-
neiro, que começaram no dia 
1 de março, a TIM firmou 
parceria com o Bondinho do 
Pão de Açúcar para a instala-
ção de conexão Wi-Fi. A in-
ternet será aberta ao público, 
que poderão utilizar a rede 
livremente durante a visita 
ao ponto turístico. A inicia-
tiva de levar a conectividade 
para o Pão de Açúcar surgiu 
da proposta do Bondinho 
de incentivar os visitantes a 
compartilharem fotos da ex-
periência e da paisagem do 
parque.

“A TIM é uma operadora 
carioca e nos sentimos orgu-
lhosos em poder proporcio-
nar a conectividade deste que 
é um dos parques mais belos 
do Brasil. Investimos forte-
mente em infraestrutura na 

cidade para oferecer sempre 
a melhor experiência aos nos-
sos clientes cariocas e tam-
bém para os milhares de vi-
sitantes que chegam todos os 
dias na Cidade Maravilhosa”, 
afirma Bruno Vasconcellos, 
diretor Comercial da Regio-
nal Sudeste da TIM Brasil.

Os visitantes terão acesso 
ao Wi-Fi no Centro de Re-
cepção (Praia Vermelha), no 
Morro da Urca e no Pão de 
Açúcar e poderão comprar o 
ingresso para a atração onli-
ne (pelo site www.bondinho.
com.br ou pelo app Bondi-
nho Pão de Açúcar) utili-
zando o wi-fi fornecido pela 
operadora, sem gastar seu 
pacote de dados, evitando 
filas e pagando menos pela 
entrada, além de comparti-
lhar momentos especiais no 
alto de um dos lugares mais 
bonitos da cidade.

“Primeiro cartão-postal e 
símbolo do Rio, o Bondinho 
Pão de Açúcar já nasceu com 
a missão de atuar em prol do 
desenvolvimento do turismo 
na cidade. Muito além de 
turismo, nosso parque ofe-
rece experiências em entre-
tenimento e mídia, por isso, 
buscamos parceiros como a 
TIM para tornar a experiên-
cia no parque ainda melhor 
e mais conectada”, celebra 
Sandro Fernandes, CEO do 
Bondinho Pão de Açúcar.

A TIM também preparou 
uma promoção exclusiva: o 
aparelho LG K11 Plus, sai 
por 12 vezes de R$59 no 
TIM Controle. A oferta é 
válida nas lojas da cidade e 
de todos os municípios com 
DDD 21, do dia 1 até 31 de 
março, na aquisição de ce-
lulares vinculados ao plano 
Controle.

OComunica Que 
Muda, iniciativa 
digital da agência 

nova/sb, fez um monitora-
mento especial sobre o que e 
como falam os usuários das re-
des sociais a respeito de temas 
relacionados à violência contra 
a mulher. Foram mais de 167 
mil menções. E a margem de 
erro é de 4,56%. O termo mais 
citado foi o Feminicídio, pre-
sente em 59,7% das menções.

As postagens traziam de-
bates sobre o uso ou não do 
termo. Acham que há uma 
banalização. Quem é a favor, 
defende que é importante para 
mostrar que as mulheres são 
vítimas por serem mulheres.

 O termo “feminicídio” 
foi citado 27.507 vezes; o 
termo “impunidade” foi cita-
do 1.561 vezes e foi o senti-
mento mais presente em todo 
o monitoramento; a frase 
“feminicídio não existe” foi 
mencionada 2.192 vezes.
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INOVATECH CONSULTING S.A.
CNPJ/MF nº 06.189.629/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
2017 2018

Ativo Circulante 6.325.563 7.400.392
Caixa, Bancos e Aplicações 1.452.610 2.370.848
Clientes 3.375.210 3.793.154
Adiantamentos 119.784 137.789
Impostos a Recuperar 785.898 573.103
Outras Contas a Receber 592.062 525.499
Despesas Antecipadas - -
Ativo não Circulante 255.047 244.588
Depósitos Judiciais 19.547 74.979
Imobilizado 717.648 744.882
Depreciação e Amortização (611.865) (673.174)
Intangível 430.944 430.944
Amortização do Intangível (301.227) (333.043)
Ativo 6.580.611 7.644.980

2017 2018
Passivo Circulante 3.651.001 4.027.217
Obrigações Tributárias 864.029 883.439
Fornecedores 239.032 210.169
Salarios e Similares 2.420.558 2.481.479
Outras Obrigações 127.383 452.130
Patrimônio Líquido 2.929.610 3.617.763
Capital Social 1.000.000 1.000.000
Reserva de Lucros 200.000 200.000
Lucros ou Prejuizos Acumulados 1.729.610 2.417.763
Passivo e Patrimônio Líquido 6.580.611 7.644.980

2017 2018
Receita de Serviços 30.104.794 29.877.515
Deduções da Receita (3.135.817) (3.146.092)
Receita Líquida 26.968.978 26.731.423
Custo dos Serviços Vendidos (20.535.304) (18.383.112)
Lucro Operacional Bruto 6.433.674 8.348.311
Pessoal (1.977.392) (1.786.061)
Gerais (1.672.059) (2.373.228)
Tributárias (93.477) (81.629)
Depreciações e Amortizações (82.980) (89.233)
Despesas Administrativas (3.825.907) (4.330.152)
Despesas financeiras (42.048) (108.854)
Receitas financeiras 178.448 89.750
Resultado Financeiro 136.400 (19.104)
Resultado Operacional Líquido 2.744.166 3.999.055
Provisão para IR e CSLL (897.058) (1.311.684)
Lucro Líquido do Exercício 1.847.108 2.687.371
Constituição da Reserva Legal
Dividendos Distribuidos (122.909) (1.999.217)
Destinação do Lucro (122.909) (1.999.217)
Resultado do Exercício 1.724.199 688.154

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DIRETORIA
Gilberto da Silva Martins

Diretor - CPF 362.852.007-00
Genilson Luiz da Silveira Maciel

Diretor - CPF 598.612.077-91
Ailson Neves dos Santos 

Contador - CRC RJ 081914/O-0

PROGNUM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 36.153.963/0001-72

Balanço Patrimonial Consolidado em 31/12/2018

Diretoria

Responsável Técnico

Notas Explicativas
1) Contexto Operacional: A Prognum Informática S/A é uma sociedade 
Sociedade Anônima de capital fechado, tem sua sede e foro na cidade de Niterói/
RJ, com início de suas atividades em 16/05/1990, possui o objeto social: a) 62.02-
1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-
customizáveis; b) 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas 
de computador customizáveis. 2) Apresentação das demonstrações
contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência
aos preceitos da Legislação Comercial, da Lei das Sociedades Anônimas; 
aos Princípios de Contabilidade e demais práticas da legislação societária
brasileira. 3) Principais práticas contábeis: 3.1) Aplicações Financeiras: Estão 
registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais
até a data do balanço; 3.2) Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos
valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e
encargos financeiros, observando o regime de competência; 3.3) Imobilizado:
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada
calculada pelo método linear. 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa
nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.5) Investimentos em empresas 

Nota 2018 2017
Ativo 3.328.944,95 3.504.990,07
Circulante 1.502.871,32 1.527.447,26
Disponível 927.844,15 806.527,25
Caixa 92,68 168,96
Bancos Conta Movimento 139.795,14 104.847,22
Títulos Com Liquidez Imediata 3.1 787.956,33 701.511,07

Realizavel a Curto Prazo 575.027,17 720.920,01
Clientes 3.2 532.104,89 684.064,63
Adiantamentos 5.800,00 5.800,00
Impostos a Recuperar 37.122,28 31.055,38

Não Circulante 1.826.073,63 1.977.542,81
Imobilizado 3.3 1.770.407,45 1.924.971,40
Maquinas e Equipamentos 1.068.660,41 1.061.328,41
Móveis e Utensílios 193.143,32 180.564,38
Instalações 243.653,85 210.832,95
Imóveis 7 1.138.945,78 1.138.945,78
Benfeitorias 332.714,05 321.938,25

( - ) Depreciação Acumulada (1.206.709,96) (988.638,37)
Intangível 55.666,18 52.571,41
Software 110.322,33 92.596,91

( - ) Amortização de Software (54.656,15) (40.025,50)
Passivo 3.328.944,95 3.504.990,07
Circulante 654.410,40 644.948,45
Fornecedores 4.357,81 17.146,95
Obrigações e Encargos Trabalhistas 47.421,07 39.412,50
Obrigações Tributárias 3.6 214.377,78 200.630,82
Empréstimos 4 388.253,74 387.758,18

Não Circulante 613.929,25 1.001.596,65
Financiamentos 4 613.929,25 1.001.596,65

Patrimônio Líquido 2.060.605,30 1.858.444,97
Capital Social: Capital Social 
Integralizado:

6 560.000,00 560.000,00

Reservas: 1.500.605,30 1.298.444,97
Reserva Legal 112.000,00 200.000,00
Reserva de Lucro 1.388.605,30 1.098.444,97

Demonstração do Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2018
2018 2017

Receita Bruta de Serviços 12.268.934,40 12.428.176,57
( - ) Deduções: (726.850,81) (711.526,49)
Serviços Cancelados (22.435,65) (19.183,38)
Iss sobre Faturamento (252.564,62) (264.891,71)
Pis sobre Faturamento (80.466,54) (76.121,49)
Cofins sobre Faturamento (371.384,00) (351.329,91)
( = ) Receita Líquida 11.542.083,59 11.716.650,08
( - ) Custos dos Serviços Prestados (3.334.929,90) (2.035.239,09)
( = ) Lucro Bruto 8.207.153,69 9.681.410,99
( - ) Despesas Operacionais (3.066.836,25) (3.134.171,73)
Despesas Administrativas, Pessoal
 e Encargos Sociais (2.473.785,24) (2.537.514,44)
Despesas com Assessoria Jurídica e Contábil (324.521,82) (338.623,83)
Despesas com Depreciação (232.702,24) (210.762,03)
Despesas Financeiras (96.169,24) (131.161,03)
Receitas Financeiras 60.342,29 83.889,60
( = ) Lucro Antes da CSLL e IRPJ 5.140.317,44 6.547.239,26
( - ) Provisão para CSLL (206.133,62) (223.279,82)
( - ) Provisão para o Imposto de Renda (462.023,49) (528.695,64)
( = ) Lucro Líquido do Exercício 4.472.160,33 5.795.263,80

Demonstração fluxos de caixa pelo método indireto Apurado em 31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro Líquido antes do IR e CSLL 5.140.317,44 6.547.239,26
Ajustes por: Depreciação 232.702,24 210.762,03

Juros Passivos 96.169,24 131.161,03
Juros sobre Capital Próprio - 73.484,68

5.469.188,92 6.962.647,00
Aumento/Redução nas contas a receber
 de clientes e outros (145.483,90) (484.921,03)
Aumento/Diminuição nas contas a
 pagar – Fornecedores - -
Caixa gerado nas operações 5.469.188,92 6.477.725,97
Divindendos Pagos (4.270.000,00) (4.733.281,38)
Juros pagos (96.169,24) (131.161,03)
Imposto de Renda e contribuição social pagos (668.157,11) (751.975,46)
Aumento/Diminuição do Capital Social - (440.000,00)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 289.378,67 421.308,10
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Compra de Ativo Imobilizado (Nota 1) (107.719,48) (182.672,78)
Recebimento pela venda de equipamento - -
Juros recebidos (60.342,29) (83.889,60)
Dividendos Recebidos - -
Caixa líquido consumido pelas atividades
 de investimento (168.061,77) (266.562,38)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela emissão de ações - -
Recebimento por empréstimo a longo prazo - -
Pagamento de passivo por arrendamento - -
Caixa líquido consumido pelas atividades
 de financiamento - -
Aumento/diminuição líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 121.316,90 154.745,72
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do período (Nota 2) 806.527,25 651.781,53
Caixa e equivalentes de caixa no fim
 do período (Nota 2) 927.844,15 806.527,25

121.316,90 154.745,72

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social 
Integralizado

Reserva 
Legal

Reserva  
de Lucros

Lucros e Prejuízos 
Acumulados

Patrimônio Líquido 
 Consolidado

Saldos em 31/12/2017 560.000,00 200.000,00 1.098.444,97 - 1.858.444,97
Lucro Líquido do Exercício: - - - 4.472.160,33 -
Distribuições: - Reserva de Lucros - - 4.472.160,33 (4.472.160,33) -

 - Diminuição de Capital -
 - Reserva Legal - (88.000,00) 88.000,00
- Dividendos Propostos - - (4.270.000,00) - -

Saldo em 31/12/2018 560.000,00 112.000,00 1.388.605,30 - 2.060.605,30

coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras 
sociedades. 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime de Lucro 
Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 4)
Empréstimos e financiamentos: A empresa conta com um passivo relacionado 
à empréstimos e financiamento junto à instituições financeiras nacionais 
no valor de R$1.001.596,65 na data do Balanço. 5) Responsabilidades e 
contingências: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo 
em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus 
consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.
6) Capital Social: O Capital social é de R$560.000,00 composto de 400.000
Ações Ordinárias, e 750.000 Ações Preferênciais, totalmente integralizado,
apresentando a seguinte composição:

Acionistas CPF
% Parti-
cipação

Ações  
Ordinárias

Ações  
Preferênciais

1) Sergio da Venda Vieira 832.091.747-68 50,00% 200.000 375.000
2) Marcus Marques
da Rocha 709.992.527-04 50,00% 200.000 375.000
Total: 100,00% 400.000 750.000
7) Propriedades: As propriedades da empresa são para utilização operacional. 
8) Eventos subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de
fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham 
a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira ou que possam
provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

Sérgio da Venda Vieira - Diretor-Presidente
Marcos Marques da Rocha - Diretor Técnico

Daniel Jorge Teles da Cunha - Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 083329/O-0 S-RJ - CPF nº 047885437-45

Espólio de família tradicional
A leiloeira Thais Dias Brandão 

de Queiroz está a frente do pregão 
que tem acervo e coleções, além do 
espólio de uma família tradicional 
carioca. Nesta sexta-feira (8) às 
19h, continua o leilão Verso & Pro-
sa, de livros, documentos e periódi-
cos, na Rua Leôncio de Albuquer-
que, 26, loja, Gamboa (RJ), onde 
os lances serão recebidos somente 
pela internet ou telefone.

As peças do espólio poderão ser 
visitadas com agendamento prévio 
neste sábado (9), das 10h às 14h, 
que é o primeiro dia de pregão às 
18h50, que continua em mais dois 
dias, na segunda e terça-feira (11 
e 12) às 18h50, recebendo os lan-
ces pela Internet e por telefone. O 
website www.thaisqueirozleiloeira.
com.br já está com o catálogo on-
line, além dos outros pregões que estão acontecendo esta se-
mana.

Os lances nos livros raros, difíceis e de ocasião será somen-
te online, quarta e quinta-feira (13 e 14) às 19h, na Rua Breno 
Guimarães, 191, Jardim Guanabara, Ilha (RJ), com exposição 
na terça-feira (12) das 13h às 16h. O leilão de livros de arte 
e arquitetura terá exposição na quinta-feira (14) das 16h às 
18h, com agendamento prévio, e o lances serão finalizados 
na sexta-feira e sábado (15 e 16) às 16h na Avenida Treze de 
Maio, 13, sala 1907, Centro (RJ).

O colecionismo de livros, autógrafos & ex-libris do acervo 
de Marcelino Santos, livreiro, estará na sexta e sábado (15 e 
16) às 19h, em Bangu (RJ). Marcelino faz avaliação de biblio-
tecas, com leilões residenciais e compra antiguidades, livros, 
gibis, revistas e jornais antigos. O leilão não terá exposição 
e as informações, também, no escritório da leiloeira Thais 
Queiroz - na Avenida Guignard, 770 Recreio dos Bandeiran-
tes (RJ).

Memorabilia, numismática e coleções
Os colecionadores estão 

sempre atentos às oportu-
nidades que aparecem no 
mercado de arte e colecio-
nismo, deixando seus no-
mes para serem contatados 
assim que aparece uma 
preciosidade para comple-
tar uma coleção ou iniciar 
um grupo específico de 
objetos. Os leilões, que re-
únem objetos alvos destes 
aficionados, estão sempre 
na mira e disputa acirrada.

Será assim neste leilão 
de Marcio Pinho Perei-
ra neste sábado e segunda-feira (9 e 11) às 19h, e na terça e 

quarta-feira (12 e 13) às 14h. A exposição está marcada para 
o mesmo sábado, das 10h às 12h, no primeiro dia de leilão. 
O catálogo com as fotos e descrição já está online receben-
do lances online no www.marciopinho.com.br e o endereço é 
Rua das Palmeiras, 93 apartamento 501, Botafogo (RJ).

O próximo leilão de arte em um click de decoração e co-
lecionismo será na sexta e sábado (15 e 16) às 18h30, sendo 
necessário o agendamento para a visitação na sexta-feira (15) 
das 16h às 18h na Estrada dos Bandeirantes, 14914 box 03, 
Vargem Pequena  (RJ). Informações detalhadas no website 
www.marciopinho.com.br e no escritório da Estrada dos Tei-
xeiras, 1107, na Taquara (RJ).

Aeroportos com lances na Bolsa
Aeroportos de Mato Grosso serão vendidos na Bolsa de 

Valores de São Paulo, na sexta-feira (15), tipo de leilão que é 
novidade no Brasil – onde o perfil dos quatro aeroportos de 
Mato Grosso atrai o interesse de investidores internacionais, 
com lances por aeroportos de R$ 218 milhões, no primeiro 
leilão de privatização do governo de Jair Bolsonaro – dinheiro 
que vai para a União.

A exigência de a Infraero ser sócia nos aeroportos foi reti-
rada pelo governo, tornando o leilão mais atraente para os in-
vestidores estrangeiros. Serão leiloados, ao todo, 12 terminais 
das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, de aeroportos 
privatizados, que respondem por 9,5% do mercado doméstico 
– como concessão em bloco, reúne quatro aeroportos, o Aero-
porto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande e os 
regionais de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta.

O prazo previsto de concessão dos terminais é de 30 anos, 
e o estado é o único da Federação com quatro aeroportos que 
serão concessionados à iniciativa privada; todos necessitam 
de melhorias, e o orçamento dos gastos está em torno R$ 1,47 
bilhão, de acordo com as condições destes terminais.

Os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, 
Campina Grande e Juazeiro do Norte, bloco do Nordeste, são 
os mais ambicionados – devido à proximidade com a Europa 
e pelo já intenso fluxo de turistas na região – recebendo, em 
2018, 8,3 milhões de passageiros, número recorde e um au-
mento de 9% na comparação com 2017.

Blocos do Centro-Oeste (reunindo os terminais de Cuiabá, 
Sinop, Alta Floresta e Rondonópolis) e do Sudeste (Vitória e 
Macaé), apesar de menos candidatos, terão ofertas – o nicho 
econômico onde estão instalados é atrativo para investidores. O 
agronegócio fica bem atendido no bloco do Centro-Oeste, para 
grandes cargas o aeroporto de Vitória é um importante terminal, 
destinando para indústria de óleo e gás o terminal de Macaé. 

Acervo de pintura e esculturas
As obras de muito 

valor artístico, que 
foram reunidas du-
rantes muitos anos, 
que até emocionam 
os conhecedores do 
mercado, como o 
experiente leiloei-
ro Roberto Haddad, 
que confirma “de-
pois de 52 anos de 
caminhada prazero-
sa e nos vemos emo-
cionados diante das 
belas obras de arte e 
antiguidades reuni-
das para este leilão”.

Obras de Sami-
co, Fayga Ostrower, 
Farnese de Andrade, 
Inimá de Paula, Di 
Cavalcanti, Ismael 
Nery, entre muitos 
nomes de artistas res-
peitados. O catálogo para esta oportunidade já está online no 
website do leiloeiro, o www.robertohaddad.com.br , com ex-
posição aberta na terça, quarta e quinta-feira (12, 13 e 14) das 
10h às 18h. A noite única, do pregão de lances presenciais e 
online, será no último dia de exposição - quinta-feira (14) às 
19h na matriz, que está na Rua Pompeu Loureiro, 27-A, em 
Copacabana (RJ). 

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, 

www.alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.
br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.com.br, www.
andrealeiloeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.bramelei-
loes.com.br, www.brbid.com, www.carlucioleite.com.br, www.
centurysarteeleiloes.com.br, www.conradoleiloeiro.com.br, www.
cristinagoston.com.br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depau-
laonline.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.erna-
nileiloeiro.com.br, www.evandrocarneiroleiloes.com, www.fabia-
noayuppleiloeiro.com.br, www.fabioleiloes.com.br, www.fernan-
dopretoleiloeiro.com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, www.rober-
tohaddad.com.br, www.jfleiloeira.com.br, www.joaoemilio.com.br, 
www.rymerleiloes.com.br, www.lilileiloeira.com.br, www.levylei-
loeiro.com.br, www.luizsergiopereira.lel.br, www.machadoleiloes.
com.br, www.maiconleiloeiro.com.br, www.marcellacalsleiloeira.
com.br, www.marciopinho.com.br, www.marcoscostaleiloeiro.com, 
www.marioricart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.br, www.murilo-
chaves.com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.niltondanni.lel.
br, www.paivaribeiroleiloes.com.br.

De Glauco Rodrigues, 
Le But de la Peinture’

Deusa da Primavera em 
tamanho para jardim

Moedas no leilão de  
Márcio Pinho Pereira

Aeroporto de Recife em leilão na Bolsa
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CM FLAMENGO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 31.614.378/0001-09 - NIRE 33210623818

1ª Alteração do Contrato Social e Transformação do Tipo Jurídico Societário de Sociedade 
Ltda. para S.A., Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bruno Lima 
Cardozo Moreira, brasileiro, casado, advogado, RG 130.014, OAB/RJ e CPF 083.569.417-84, 
residente e domiciliado na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ (“Bruno”); e Naida
Lima Vieira, brasileira, viúva, administradora, RG 02494658-4, Detran/RJ e CPF 010013317-70, 
residente e domiciliada na Rua Alberto de Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ (“Naida”); Únicos sócios 
da sociedade empresária Ltda. CM Flamengo Participações Ltda., constituída e existente segundo 
as leis da República Federativa do Brasil, CNPJ 31.614.378/0001-09, com sede na Rua Alberto de 
Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ, (“Sociedade”), com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA 
sob NIRE 33210623818; E ainda, na qualidade de sócio ingressante, Agung Brasil Partners I D 
- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, CNPJ
26.545.537/0001-20, neste ato representado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua
Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, na Cidade de SP/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62 (“Agung FIP”);
têm entre si justo e acordado tomar as seguintes deliberações, todas tomadas por unanimidade, e
alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: I -
Cessão de Quotas: 1. O sócios Bruno e Naida, acima qualificados, retiram-se da Sociedade neste
ato, cedendo e transferindo suas 1.000 quotas, sendo 999 de Bruno e 1 de Naida, com valor nominal 
de R$1,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para o sócio Agung
FIP, acima qualificado, que passa a deter a totalidade das 1.000 quotas da Sociedade, com valor
nominal de R$1,00 cada uma, totalizando R$1.000,00. 2. As quotas são cedidas, com tudo o que
representam, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas e
opções de qualquer natureza. 3. Bruno, Naida, Agung FIP e a Sociedade, neste ato, conferem uns
aos outros a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para mais nada reclamarem 
uns dos outros, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação à cessão e transferência de
quotas acima mencionada. 4. Em decorrência da cessão e transferência de quotas acima, o Agung
FIP passa a se tornar o único sócio da Sociedade, porém, considerando a transformação do tipo
societário a ser aprovada a seguir, não será necessário o reestabelecimento da pluralidade de
sócios da Sociedade, conforme dispõe o art. 1033, inciso IV, do Código Civil. II - Transformação
do Tipo Societário: 5. O sócio decide alterar o tipo jurídico societário da Sociedade de sociedade
Ltda. para S.A., permanecendo o Agung FIP como sócio da Sociedade, o qual passa à condição
de acionista, recebendo tantas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, quantas forem
as quotas de sua propriedade, e mantendo-se inalterado o capital social, atualmente no valor de
R$1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, que passa a ser representado por 1.000 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade do Agung FIP. 6. A Sociedade
continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo a mesma escrituração, atendidas as
exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em
seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos os direitos dos
credores, situação essa que a acionista reconhece e aprova, sem quaisquer restrições. 7. O acionista 
aprovou a alteração da denominação social da Sociedade, em virtude da transformação do tipo
societário, que passará de “CM Flamengo Participações Ltda.” para “Flamengo Participações
S.A.”. 8. O acionista aprovou a alteração do endereço da sede social, que passará de Rua Alberto
de Campos, nº 63/101, Ipanema/RJ, para Av. Ataulfo de Paiva, 1251, 9º andar, sala 901, parte,
Leblon/RJ. 9. Ato contínuo, o acionista aprovou a destituição do Sr. Bruno Lima Cardozo Moreira
ao cargo de Administrador da Cia.. Em decorrência desta deliberação, foi aprovada a eleição dos
novos membros para compor a Diretoria da Cia., com mandato de 2 anos ou até a investidura de
novos membros eleitos em Assembleia Geral: para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr.
Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, economista, RG 20.441.326-4, DETRAN/RJ e CPF 
109.980.627-58, e para o cargo de Diretores sem Designação Específica, os Srs. Felipe Franco
da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e CPF 261.377.018-08,
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, administrador, RG 11.605.282-0,
IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, administrador, RG
30.448.755, SSP/SP e CPF 289.496.448-00, todos residentes e domiciliados na Cidade do RJ/RJ,
com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1251, 9° andar - sala 901, Leblon/RJ, e ainda, o Sr. Daniel Pini 
Nader, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 22.309.015-3, SSP/SP e CPF 296.635.378-
33, residente e domiciliado na Cidade de SP/SP, com escritório na Rua Dr. Renato Paes de Barros,
nº 955, Conjunto Comercial 121, Jardim Paulista. Os Diretores ora eleitos foram empossados em
seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que constam como Anexo
II desta ata, nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei, terem
conhecimento das disposições do Art. 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para
integrar a Diretoria da Cia. e não estarem impedidos de exercer cargos de administração por lei
especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência de
cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 10. À luz das deliberações acima, a
acionista aprovou o Estatuto Social, que integra esta alteração contratual como Anexo I, o qual,
juntamente com a Lei das S.A. e demais disposições legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade
a partir desta data, sendo certo que o Estatuto Social ora aprovado já reflete todas as deliberações
constantes desta alteração contratual. 11. Em seguida, foi deliberada a não instalação do Conselho
Fiscal no presente exercício, bem como que as publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão
realizadas no DOERJ e em jornal de grande circulação a ser definido. 12. A acionista autorizou os
diretores da Cia. a realizarem todos os atos necessários à efetiva formalização das operações ora
estabelecidas, incluindo tomar todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das
deliberações ora tomadas. E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente 
instrumento em 2 vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. RJ, 28/09/2018.
Sócios retirantes: Bruno Lima Cardozo Moreira; Naida Lima Vieira. Acionista ingressante: Agung
Brasil Partners I D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior p. BRL Trust Investimentos Ltda.
Anexo I - “Estatuto Social da Flamengo Participações S.A.- Cap. I - Denominação, Sede, Foro,
Objeto e Duração - Art. 1º. Flamengo Participações S.A. (“Cia.”) é uma S.A., de capital fechado,
com natureza empresária, organizada e regida nos termos deste Estatuto Social, da Lei 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e das demais disposições legais aplicáveis. Art. 2º. A Cia. tem
sede na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º andar, sala 901, Leblon/RJ. § 1º. A Cia. poderá abrir, encer-
rar e alterar o endereço de filiais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, bem
como manter correspondentes e representantes no País ou no exterior, por deliberação da Diretoria. 
Art. 3º. A Cia. tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou
quotista. Art. 4º. O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Cap. II - Capital Social - Art. 5º. O
capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.000,00, representado por 1.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. O capital social poderá ser aumentado, por 
deliberação da Assembleia Geral, mediante a emissão de ações, sem guardar proporção com as
espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. § 2º. A Cia. poderá emitir
ações preferenciais até o limite legal, devendo a respectiva Assembleia Geral que deliberar sobre a
emissão dispor sobre os direitos a serem conferidos aos acionistas titulares dessa nova classe de
ações. § 3º. Os acionistas terão preferência na subscrição de aumentos de capital no prazo de 30
dias da data de publicação da deliberação relativa ao aumento de capital da Cia.. § 4º. É vedada a
emissão, pela Cia., de partes beneficiárias. Art. 6º. Cada ação ordinária dará ao seu titular o direito
a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único. As ações são indivisíveis perante a Cia.,
sendo certo que, em caso de condomínio de ação, caberá ao representante do condomínio o exer-
cício dos direitos relativos à respectiva ação. Cap. III - Assembleia Geral - Art. 7º. A Assembleia
Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, quando os interesses
sociais o exigirem, devendo ser convocada nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. § 1º.
A Assembleia Geral ordinária da Cia., realizada uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes
ao encerramento de cada exercício social, deve: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Dfs.; e (b) deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício e a distri-
buição de dividendos. § 2º. A Assembleia Geral será convocada pelos acionistas ou pelo Conselho
Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 8
dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 5 dias. § 3º. Todos os documentos 
a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral serão disponibilizados aos acionistas na
sede social, a partir da data da publicação do 1º edital de convocação referido no § 2º acima. § 4º.
A Assembleia Geral será instalada e presidida por um membro indicado pelos acionistas detentores
da maioria do capital social. O Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário da Mesa. § 5º.
Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam regis-
tradas em seu nome no livro próprio com 2 dias úteis de antecedência da data designada para a
realização da referida Assembleia Geral. § 6º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assun-
tos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções pre-
vistas na Lei das S.A.. § 7º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos
votos presentes, observadas as exceções previstas na Lei das S.A.. § 8º. As atas de Assembleia
deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocor-
ridos e publicadas com omissão das assinaturas. § 9º. Os acionistas poderão ser representados por 
procuradores, nos termos da Lei das S.A.. Art. 8º. Sem prejuízo das demais competências previstas 
em lei e neste Estatuto Social, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: (a)
transformação, cisão, incorporação e fusão da Cia., assim como sua dissolução e liquidação, eleição 
e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (b) eleição e destituição dos membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado; (c) alteração do Estatuto Social; (d) aumento ou
redução do capital social e aprovação de avaliação de bens e direitos destinados à integralização de 
capital; (e) emissão de debêntures e bônus de subscrição, fixando o preço de emissão, forma de
subscrição e outras condições da emissão; (f) destinação dos lucros e distribuição dos dividendos;
(g) aprovação de planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus adminis-
tradores e empregados, bem como aos administradores e empregados de outras sociedades que
sejam controladas direta ou indiretamente pela Cia.; (h) a eleição e destituição dos membros do
Conselho Fiscal; (i) definição da remuneração global anual dos membros da administração, nesta
incluídos os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, tendo em conta suas
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e
o valor dos seus serviços no mercado; (j) da participação dos administradores nos lucros e resulta-
dos da Cia., participação esta que não poderá exceder os limites do Art. 152 da Lei das S.A.; (k)
abertura do capital e listagem das ações da Cia.; (l) suspensão do exercício dos direitos do acionis-
ta, conforme o Art. 120 da Lei das S.A.; e (m) tomada, anualmente, das contas dos administradores, 
e deliberar sobre as Dfs. por eles apresentadas. Cap. IV - Administração - Art. 9º. A Cia. será ad-
ministrada por uma Diretoria, a quem caberá a representação da Cia.. § 1º. A investidura nos cargos 
far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo Diretor empossado, dispensada qualquer
garantia de gestão. § 2º. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitu-
tos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral. Art. 10. A Assembleia Geral fixará o
montante global da remuneração dos Diretores, podendo ainda estabelecer que os estes não rece-
berão qualquer remuneração. Art. 11. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pela Assembleia Geral, será composta por 5 membros, os quais serão designados
Diretor Presidente e os demais Diretores sem Designação Específica. Todos os Diretores devem ser
residentes no País, acionistas ou não, e ser eleitos pela Assembleia Geral. Os Diretores terão prazo 
de mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º. No caso de ausência ou impedi-
mento temporário, o Diretor Presidente será substituído por outro Diretor nomeado para ocupar o

cargo interinamente. Art. 12. Respeitadas às competências para aprovação de matérias estabele-
cidas neste Estatuto Social, compete aos Diretores: (a) executar e fazer executar as deliberações da 
Assembleia Geral; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as operações da Cia., 
incluindo as áreas contábil, financeira, administrativa, de recursos humanos e comercial da Cia., 
acompanhando seu andamento; (c) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna 
da Cia.; (d) contratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; (e) abrir e movimen-
tar contas bancárias; (f) realizar operações financeiras, podendo, para tanto, assinar contratos e 
distratos, constituir ônus reais e prestar avais, fianças e garantias, observadas as limitações estabe-
lecidas neste Estatuto Social; (g) emitir, endossar, aceitar, descontar e empenhar duplicatas, fatu-
ras, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, warrants ou qualquer outro título de crédito; (h) 
representar a Cia., pessoalmente ou por mandatário que nomear, nas Assembleias, reuniões ou 
outros atos societários de sociedades das quais a Cia. participe; (i) representar a Cia., nos termos 
do § 1º do Art. 18 deste Estatuto; e (j) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, de-
terminadas pela Assembleia Geral. Art. 13. A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos 
necessários ao funcionamento regular da Cia. e à consecução do objeto social, por mais especiais 
que sejam, incluindo os para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições 
legais ou estatutárias pertinentes. Observados os valores de alçada da Diretoria, conforme vier a ser 
fixado pela Assembleia Geral, compete-lhe administrar e gerir os negócios da Cia. e, especialmente: 
(a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (b) elaborar, 
anualmente, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as Dfs. da Cia. acompanhados do 
relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no
exercício anterior, para apreciação da Assembleia Geral; (c) propor à Assembleia Geral o orçamen-
to anual da Cia., o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente; e (d) decidir sobre qualquer as-
sunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral. Art. 14. A Diretoria se reúne
validamente com a presença de todos os Diretores, e delibera pelo voto da maioria dos presentes.
Art. 15. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de
seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo
conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunica-
ção simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião. Art. 16. As
convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedên-
cia mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da
reunião. Art. 17. Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro
de atas das Reuniões da Diretoria e serão assinadas pelos Diretores presentes. Art. 18. A Cia. so-
mente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar
bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito,
mediante instrumento assinado por: (i) 2 Diretores, agindo em conjunto; (ii) 1 Diretor e 1 mandatário; 
ou, ainda, (iii) por 2 mandatários com poderes específicos para tanto, observado quanto à nomeação
de mandatários o disposto no § 2º deste Art.. § 1º. A Cia. será representada por qualquer Diretor,
isoladamente, sem as formalidades previstas neste Art., nos casos de recebimento de citações ou
notificações judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; representar-se-á, nos casos permiti-
dos em lei, por prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar. § 2º. Os instrumentos de
mandato outorgados pela Cia. serão sempre assinados por 2 Diretores em conjunto, devendo espe-
cificar os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado a no máximo um ano, exceto
no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. § 3º. São expressamente
vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Cia., os atos de quaisquer Diretores, procurado-
res, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a operações ou negócios estranhos
ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em
favor de terceiros, salvo quando expressamente aprovados pela Assembleia Geral, sendo a Cia.,
nestes atos, representada por no mínimo 2 Diretores, ou por um Diretor e um procurador com pode-
res específicos para a prática do ato. Cap. V - Conselho Fiscal - Art. 19. O Conselho Fiscal funcio-
nará de modo não permanente com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será 
instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, conforme previsto em
lei. Art. 20. O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 e, no máximo 5 membros efetivos e
suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assem-
bleia Geral. Art. 21. O Conselho Fiscal, quando instalado, se reunirá nos termos da lei, sempre que
necessário, e analisará as Dfs. ao menos trimestralmente. § 1º. Independentemente de quaisquer
formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade
dos membros do Conselho Fiscal. § 2º. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de
votos, presente a maioria dos seus membros. § 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal cons-
tarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos 
Conselheiros presentes. § 4º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, observado o § 3º do Art. 162 da Lei das S.A.. Art. 22. Compete ao
Conselho Fiscal, dentre outras atribuições fixadas em lei: (a) fiscalizar, por qualquer de seus mem-
bros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
(b) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; (c) opinar so-
bre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, conforme
previsto no Art. 163, III da Lei das S.A.; (d) denunciar, por qualquer de seus membros à Diretoria e,
se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Cia., à As-
sembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis à Cia.; (e)
convocar a AGO, se a Diretoria retardar por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária,
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as maté-
rias que considerarem necessárias; (f) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais
Dfs. elaboradas periodicamente pela Cia.; (g) examinar as Dfs. do exercício social e sobre elas
opinar; e (h) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições espe-
ciais que a regulam. Cap. VI - Exercício Social, Dfs. - e Distribuição dos Lucros - Art. 23. O
exercício social se inicia em 1º/01 e se encerra em 31/12 de cada ano. Art. 24. Ao fim de cada
exercício social, a Diretoria fará elaborar as seguintes Dfs. da Cia., com observância dos preceitos
legais pertinentes: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
(c) demonstração do resultado do exercício; e (d) demonstração dos fluxos de caixa. § 1º. Juntamen-
te com as Dfs. do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referidas no Art. 190 da
Lei das S.A., conforme o disposto abaixo, ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do
Art. 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem: I. 5% serão aplicados, antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social; II. uma
parcela será destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada exercício,
a 1% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Art. 202 da Lei das S.A.; III. no exercício 
em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item II acima, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, des-
tinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Art. 197 da
Lei das S.A.; e IV. o saldo remanescente, se existente, terá a destinação que lhe for determinada
pela Assembleia Geral, observados eventuais limites e restrições impostos em eventuais acordos de 
acionistas da Cia. porventura existentes. § 2º. No exercício em que o saldo da reserva legal acres-
cido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do Art. 182 da Lei das S.A. exceder
30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para
a reserva legal. § 3º. As Dfs. da Cia. deverão ser auditadas por auditores independentes registrados 
na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Art. 25. A Cia. poderá pagar ou creditar juros aos acio-
nistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável.
As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor dos dividendos
posteriormente declarados pela Cia.. § 1º. Caso juros aos acionistas venham a ser creditados no
decorrer do exercício social e atribuídos ao valor do dividendo obrigatório, os juros poderão ser pa-
gos juntamente com os dividendos declarados, sendo-lhes assegurado o pagamento do valor cor-
respondente ao dividendo obrigatório. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes 
foi creditado, a Cia. não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. § 2º. O pagamento efetivo
dos juros sobre o capital próprio, creditados aos acionistas no decorrer do exercício social se dará
por deliberação da Assembleia Geral, no curso do exercício social ou no exercício seguinte, mas
nunca após as datas de pagamento dos dividendos. Art. 26. A Cia. deverá elaborar balanços inter-
mediários ao fim de cada trimestre. Por deliberação da Assembleia Geral, a Cia. poderá: I. declarar
o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço
semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; II. distribuir dividendos ou juros
sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, com base em balanços 
trimestrais, desde que o total de dividendos pago em cada semestre do exercício social não exceda
ao montante das reservas de capital; e III. declarar o pagamento de dividendos intermediários ou
juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no últi-
mo balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. Art. 27. Os
dividendos serão pagos no prazo máximo de 30 dias a contar da data da realização da Assembleia
Geral que os declarar, sendo que os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no
prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverte-
rão em favor da Cia.. Cap. VII - Da Liquidação da Cia. - Art. 28. A Cia. entrará em liquidação nos
casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem
como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.
Cap. VIII - Das Disposições Finais - Art. 29. A Cia. disponibilizará, quando solicitado por qualquer
de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Cia., acionistas, administrado-
res e/ou empregados da Cia. e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou
valores mobiliários de emissão da Cia.. Art. 30. No caso de abertura do capital social da Cia., a Cia.
obriga-se, perante os acionistas, a aderir ao segmento especial de bolsa de valores ou de entidade
mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de
práticas de governança corporativa previstos na legislação vigente aplicável. Art. 31. Todas as dis-
putas, controvérsias ou reclamações que surgirem entre os acionistas relacionados à interpretação
dos termos e/ou execução das obrigações estipuladas neste Estatuto Social e/ou à violação de
quaisquer termos e condições aqui previstos, que não possam ser resolvidas amigavelmente, deve-
rão ser submetidas à arbitragem. § 1º. A arbitragem será regida de acordo com as regras do Centro
de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), ficando a CCBC responsável pela
administração do procedimento arbitral. No caso das regras do CCBC ser omisso em qualquer as-
pecto procedimental, os acionistas desde já acordam em aplicar supletivamente, e nessa ordem, as
leis procedimentais brasileiras previstas na Lei 9.307/96 e no Código Civil Brasileiro. § 2º. A arbitra-
gem deverá ocorrer na Cidade do RJ/RJ, e deverá ser realizada oficialmente em português, por um
tribunal arbitral composto por 3 árbitros. § 3º. Os árbitros deverão decidir com base na legislação
brasileira aplicável, sem aplicação do princípio da equidade. § 4º. O laudo arbitral será considerado
final e definitivo e obrigará os acionistas, as quais renunciam expressamente a qualquer forma de
recurso contra o laudo arbitral. § 5º. Os acionistas poderão recorrer ao Poder Judiciário exclusiva-
mente nos casos abaixo determinados, sem que tal conduta seja considerada como ato de renúncia 
à arbitragem como único meio de solução de controvérsias escolhido pelos acionistas: (i) para asse-
gurar a instituição da arbitragem; (ii) para obter medidas cautelares de proteção de direitos previa-
mente à constituição do tribunal arbitral; e (iii) para execução de qualquer decisão do tribunal arbitral, 
inclusive, mas não exclusivamente, o laudo arbitral. Para tanto, os acionistas neste ato elegem o
Foro da Comarca da Capital do Estado do RJ como competente para analisar e julgar essas ques-
tões. § 6º. A responsabilidade pelo pagamento das custas da arbitragem será determinada em
conformidade com as regras da CCBC ou pelo tribunal arbitral. Jucerja em 28/02/2019 sob o nº
33300329862, 3535152. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Contratação de transporte para Gasoduto Bolívia-Brasil

China: 75% 
consideram 
úteis as clínicas 
comunitárias

Mais de 75% dos chineses 
acreditam que as clínicas co-
munitárias desempenham um 
papel importante no tratamento 
de enfermidades comuns, de 
acordo com uma pesquisa pu-
blicada no “China Youth Dai-
ly” na quinta-feira. Além disso, 
73,9% dos 2.001 entrevistados 
apontaram que tendem ir pri-
meiro aos hospitais comunitá-
rios quando precisam de aten-
dimento médico.

“Normalmente, opto pelo 
centro de saúde comunitário 
mais próximo. Os médicos 
são familiarizados com as 
nossas condições de saúde e 
nos oferecem tratamentos efi-
cazes”, disse Dong Jing, que 
mora com suas duas filhas em 
Shijiazhuang, na Província de 
Hebei, norte da China.

Para ela, além das prescri-
ções de rotina, os médicos 
também dão dicas de preven-
ção para doenças infecciosas.

Um total de 67,4% dos en-
trevistados almeja melhores 
instalações em instituições 
concernentes, e 63,3% espe-
ram sistemas mais aperfeiço-
ados de treinamento para os 
profissionais de saúde comu-
nitários. Zhou Zijun, professor 
da Escola de Saúde Pública da 
Universidade de Pequim, suge-
riu mais incentivos e uma su-
pervisão mais rigorosa sobre os 
médicos comunitários, em uma 
tentativa de melhorar os servi-
ços de saúde.

A ANP divulgou nesta 
quinta-feira a minuta de 
edital da Chamada Pública 
para Contratação de Ca-
pacidade de Transporte de 
Gás Natural referente ao 
Gasoduto Bolívia-Brasil 
(Gasbol). Também foram 
publicadas as minutas dos 
contratos de prestação de 
serviço de transporte firme 

de gás natural (entrada e 
saída), e o modelo de cál-
culo tarifário.

Os documentos pas-
sam por consulta públi-
ca até o dia 4 de abril e a
audiência pública sobre 
o tema ocorrerá no dia 10 
de abril. Após a consulta e 
audiência públicas, a ANP 
irá avaliar as contribuições 

recebidas e, uma vez apro-
vado o edital pela Agência, 
a TBG realizará, de forma 
indireta, a chamada pública 
para contratação da capaci-
dade.

A Lei 11.909/2009 de-
termina que a contratação 
de capacidade firme de 
transporte de gás natural 
ocorra mediante o proces-

so de chamada pública. 
“Esse processo tem como 
objetivo a identificação dos 
potenciais carregadores e 
a contratação da capaci-
dade disponível existente 
do gasoduto. Dessa forma, 
em face ao vencimento do 
Contrato “TCQ Brasil”, em 
31/12/2019, a capacidade 
disponível a partir desta 

data deve ser contratada 
por meio de chamada pú-
blica”, explicou a ANP em 
comunicado.

Segundo a agência re-
guladora, a Chamada Pú-
blica da TBG será o pri-
meiro passo no processo 
de implantação do regime 
de reserva de capacidade 
no Brasil (por entradas e 

saídas), em consonância 
com os resultados da Con-
sulta Pública do progra-
ma “Gás para Crescer”, 
do Ministério de Minas e 
Energia, e permitirá que 
novos carregadores reser-
vem capacidade e utilizem 
os serviços de transporte 
de forma flexível e com 
transparência.

Lucros das 
corretoras 
chinesas 
aumentam 
em fevereiro

Forte desempenho do setor 
foi atribuído à alta das ações 
chinesas no mês passado.

As corretoras de valores 
mobiliários cotadas da China 
registraram expansão em seus 
lucros e receitas em fevereiro, 
graças ao aumento do merca-
do acionário do país, infor-
mou na quinta-feira o jornal 
“Shanghai Securities News”.

Até a noite da quarta-feira, 
os lucros líquidos combi-
nados das 28 corretoras co-
tadas que divulgaram seus 
relatórios financeiros totali-
zaram 8,19 bilhões de iuanes 
(US$ 1,2 bilhão) em feverei-
ro, 44,1% a mais em termos 
mensais. Segundo a Agência 
Xinhua, as receitas agregadas 
dessas empresas aumentaram 
9,5% ao mês, para 17,57 bi-
lhões de iuanes no mês passa-
do, segundo o jornal.

A Guotai Junan Securi-
ties e a Haitong Securities 
ficaram no topo do ranking 
do mês passado, com seus 
lucros líquidos chegando a 
993 milhões de iuanes e 934 
milhões de iuanes, respecti-
vamente.

O forte desempenho do 
setor foi atribuído à alta das 
ações chinesas no mês pas-
sado. O Índice Composto de 
Xangai subiu 5,6%, fechando 
o pregão em 2.961,28 uni-
dades em 25 de fevereiro, o 
mais alto desde meados de 
junho de 2018.
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Autoridades temem que CLOs 
causam crise tipo subprime

Por causa dos empréstimos baratos, nos Estados Uni-
dos, a dívida do setor não financeiro em percentagem do 
PIB é hoje mais elevada do que antes da crise de 2008. 
Esse é um dos motivos que levaram várias autoridades a 
sinalizar que o crescimento deste mercado é um poten-
cial risco para a estabilidade financeira global.  O Fundo 
Monetário Internacional, o Federal Reserve, dos Estados 
Unidos, o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o 
Banco de Inglaterra e o Banco do Japão já demonstram 
preocupação com o crescimento excessivo do mercado 
das Collateralized Debt Obligation (obrigações de dívidas 
colateralizadas). Agora, o Financial Stability Board lança 
um alerta que tais títulos podem criar uma crise tão séria 
como a registrada em 2008. O FSB é um organismo cuja 
finalidade é coordenar a implantação de políticas de reg-
ulação e supervisão relacionadas à área financeira. Seus 
participantes são os reguladores, bancos internacionais, 
grupos de supervisores e especialistas de bancos centrais 
de polos financeiros relevantes. O Secretariado do FSB 
está sediado em Basileia, Suíça.

Na semana passada, Randal Quarles, vice-presidente 
do Federal Reserve, informou ao Financial Times que os 
bancos são grandes compradores de CLOs, mas o Con-
selho pretende identificar quais são os detentores a nível 
global e avaliar os riscos associados à retirada de dinheiro 
desses instrumentos, num cenário de desaceleração ou 
eventual contração econômica. Esses títulos de altíssimo 
risco passaram a ser acompanhados pelos bancos centrais 
e dos reguladores devido à preocupação com o volume 
crescente que indica que os investidores, entre os quais 
instituições financeiras, têm nas suas carteiras uma quan-
tidade cada vez maior desse tipo de dívida. Representam 
créditos concedidos pelos bancos às empresas com el-
evado grau de endividamento e que, depois, são vendidos 
em tranches para fundos de pensões e gestores de ativos. 
As instituições financeiras consideram tais empréstimos 
como uma forma segura de financiar empresas mais ar-
riscadas, pois têm prioridade sobre as obrigações no caso 
de uma falência.

O grande temor é que uma alteração acentuada na 
política monetária ou na situação econômica pode criar 
fissuras perigosas neste mercado. A alta nos juros pode 
comprometer a capacidade das empresas de cumprirem as 
suas obrigações, levando os investidores a retirarem din-
heiro, os bancos a apertarem a concessão de crédito e as 
empresas a terem dificuldades em refinanciar a dívida, cri-
ando riscos em todo o sistema.

Novo golpe com as criptomoedas
Esse mercado de criptomoedas é para quem tem os ner-

vos fortes. Depois do calote que o morto passou nos ca-
nadenses, um sul-coreano, sem querer, causou um prejuízo 
de cerca de US$ 26 milhões para a exchange Coinbin, 
segundo o Business Korea. No final do mês passado, a 
empresa suspendeu todas as retiradas de criptomoedas e 
dinheiro assim que fez um comunicado, inclusive pedindo 
aos usuários para que eles não mais depositassem qualquer 
fundo, e a liquidação do montante existente será realizada 
por meio dos processos de falência da justiça coreana.

Com uma história muito mal contada, Park Chan-kyu, 
CEO da Coinbin, disse que o prejuízo financeiro foi causa-
do pelo antigo CEO de outra exchange também falida e 
chamada de Youbit e comprada pela exchange que explo-
diu agora. Pitoresco é que surge um homem identificado 
penas como Mr. Lee, que se tornou o chefe de operações 
da Coinbin depois de sair da Youbit, “roubou” diversas 
chaves privadas de centenas de carteiras e perdeu o acesso 
a cold storages com mais de 100 ETH no final do ano pas-
sado. Lee disse que os incidentes não foram intencionais.

Engraçado é que ninguém fala o nome completo do 
suspeito, mas sabem que ele é considerado um expert em 
criptomoedas e patenteou um novo método de usar plata-
formas de blockchain com transferências criptográficas 
e até foi coautor de um livro que ensina os fundamentos 
das criptomoedas e até mesmo ensina como fazer backup 
de dados das carteiras. Apesar de haver maneiras de recu-
perar as criptomoedas perdidas sem as chaves privadas, a 
Coinbin disse que via processar Lee por desfalque.

BCE impede alta do petróleo
O pronunciamento de Mário Draghi, presidente do Ban-

co Central Europeu, provocou a diminuição no otimismo 
dos investidores. O WTI, em Nova York, subiu 0,69% 
para US$ 56,61, e o Brent teve alta de apenas 0,29% para 
US$ 66,18.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 28 de Dezembro de 2018.

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 09:00h do 
dia 28/12/2018, na sede da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agos-
to, Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP 25070-
420. Convocação mediante edital de convocação publicado no DOERJ e
no Jornal Monitor Mercantil nas edições dos dias 19, 20 e 21/12/2018,
respectivamente. Compareceu a acionista representante de mais de 99%
do capital social subscrito e integralizado da Companhia. Deliberações: I)
Foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio (JSCP) pela
Companhia, calculados com base no balanço patrimonial da Companhia
levantado em 30 de novembro de 2018, nos termos do artigo 31, parágrafo 
2º do estatuto social e conforme proposta da Diretoria. I.I) Os JSCP serão
creditados dentro de 60 dias contados da presente data aos acionistas
da Companhia, observados os seguintes termos: (i) o valor total bruto de
JSCP é de R$60.000.000,00, equivalente a R$0,0149077947342533 por
ação ordinária; (ii) a retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de
15% (quinze por cento) corresponde a R$9.000.000,00, na forma do dis-
posto no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei nº 9.249/95; (iii) o valor líquido dos
JSCP é de R$51.000.000,00, equivalente a R$0,0126716255241153 por
ação ordinária; (iv) os JSCP serão imputados ao dividendo mínimo obriga-
tório devido aos acionistas relativo ao exercício social a ser encerrado em
31/12/2018, pelo seu valor líquido, após a dedução do imposto de renda
na fonte; (v) o montante total dos JSCP mencionado nas deliberações aci-
ma encontra-se dentro dos limites estabelecidos no artigo 9º, parágrafo 1º
da lei nº 9.249/95. I.II) A acionista Amil Assistência Médica Internacional
S.A. declarou à Companhia que capitalizará, até 28/02/2019, o valor de
R$50.837.801,78 referente ao seu crédito, o qual passou a deter contra
a Companhia em função da distribuição dos JSCP ora aprovada. I.III) Em
decorrência da declaração acima, fica registrado que os acionistas minori-
tários da Companhia têm assegurado o seu direito de preferência à subs-
crição de ações, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social da Companhia, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação
de Aviso aos Acionistas nos jornais de publicação da Companhia, quais
sejam: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil. Os
acionistas que se manifestarem pela subscrição das novas ações deverão, 
neste prazo, formalizar o seu interesse mediante comunicação por escrito
à administração da Companhia, sendo certo que passado o referido prazo,
uma nova Assembleia Geral Extraordinária será convocada para delibera-
ção acerca do aumento de capital da Companhia. I.IV) A diretoria da Com-
panhia fica desde já autorizada a tomar todas as medidas necessárias para
implementar as decisões tomadas nesta data. Assinaturas: Mauro Medei-
ros Borges – Presidente; Mauro Medeiros Borges – Secretário; Amil Assis-
tência Médica Internacional S.A. – Acionista. JUCERJA nº 00003492114,
em 24/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que no dia 25 de março de 2019, às 10h00min, no auditório, 
situado na Av. Rio Branco, 124, 18° andar - Rio de Janeiro rea-
lizará leilão SEOP06-19 na forma presencial e on-line, dos veí-
culos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não recla-
mados por seus proprietários, classificados como conservados, 
sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme 
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já 
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CAR-
VALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matricu-
lado na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser 
consultada através dos sites www.rio.rj.gov.br/ www.brbid.com

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: 
Os Senhores Acionistas da Brasilcap Capitalização S.A. são convidados 
a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, 
cumulativamente e em primeira convocação, serão realizadas no dia 
28 de março de 2019, às 15h, na Sede Social, na Rua Senador Dantas 
nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de: I - Assembleia 
Geral Ordinária: a) Apreciar o relatório da administração, tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, 
as demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, 
Relatório de Asseguração Limitada – Balanço Social modelo Ibase, Parecer 
dos Atuários Independentes e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do 
Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Deliberar sobre a aprovação do lucro líquido do exercício e sua destinação; 
Ratificação das deliberações do Conselho de Administração sobre pagamento
de Dividendos Intermediários; Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio e
sobre pagamento de dividendos complementares de 2018, pagos após a
publicação do Balanço do exercício de 2018; c) Eleger/reeleger os membros
efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – Mandato 2019/2020;
d) Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; e) Fixar
o teto da remuneração anual global dos Administradores; f) Ratificar as
deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e renúncia 
de administradores. II - Assembleia Geral Extraordinária: a) Examinar e
ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a participação
dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; b) Ratificar as
funções específicas de diretores estatutários, na forma do disposto na Carta
Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014 e na Carta Circular nº
1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, bem como delegar competência ao
Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações previstas nos
normativos; c) Assuntos de Ordem Geral. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
2019. Marcio Hamilton Ferreira - Conselho de Administração - Presidente.

CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 34.125.641/0001-94.

CONVOCAÇÃO. Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em AGO/E, 
que será realizada no dia 10/04/19 às 8hrs,  na Av. Vieira Souto, 320, nesta cidade, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Prestação de Contas dos 
Administradores, Relatórios e Demonstrações em 31/12/18. 2 - Destinação dos  
Resultados. 3 – Reforma do Estatuto Social. 4 - Eleição da Diretoria. 5 - Assuntos  
gerais.  Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na  
sede social os documentos a que se refere o art. 133 da  Lei 6.404/76 relativo ao 
exercício encerrado em 31/12/18. Rio de Janeiro, 28/02/2019 - A Diretoria.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.127.934/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Riocard Tecnologia da Informação S.A., 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Companhia”), 
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
18/03/2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua da 
Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) Eleição do Novo Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 
28/02/2019. Marco Antônio Feres - Presidente do Conselho de Administração
em Exercício. Instrução Geral: O Acionista que desejar ser representado por
procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, na 
sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada
para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

Empresas financeiras procuram 
Alemanha para fugir do Brexit

Autoridades alemãs re-
ceberam 48 pedidos nos 
últimos meses de empresas 
financeiras que pretendem 
se mudar para a Alemanha 
após a decisão do Reino 
Unido de deixar a União 
Europeia, confirmou nesta 
quinta-feira Elisabeth Roe-
gele, diretora executiva da 
agência alemã de defesa do 
mercado financeiro Bafin.  
Ela disse que outros pedi-
dos podem chegar.  “Ainda 
há empresas que só agora 
estão lidando com a ques-
tão”, acrescentou.

Já os defensores do Brexit 
apontam para o fato de que 
as previsões generalizadas 
de recessão dos economistas 

após o referendo de junho de 
2016 não se materializaram, 
e que o Reino Unido pode-
rá negociar com economias 
de crescimento mais rápido 
fora da UE. Um estudo, di-
vulgado em fevereiro, reali-
zado por pesquisadores do 
Centro de Desempenho Eco-
nômico da London School 
of Economics, mostrou que 
o Brexit tornou o Reino Uni-
do um lugar menos atraente 
para investimentos.

A votação do Brexit em 
2016 estimulou as empresas 
britânicas a aumentarem o 
investimento nos países da 
União Europeia, indicou o 
estudo acadêmico. “Os da-
dos mostram que o Brexit 

tornou o Reino Unido um 
lugar menos atraente para 
investir”, disse Thomas 
Sampson, um dos autores 
do relatório. “Um menor 
investimento prejudica a 
economia e significa que os 
trabalhadores do Reino Uni-
do perderão novas oportuni-
dades de emprego.”

Os pesquisadores afirma-
ram que há poucos sinais de 
que as empresas britânicas 
aumentaram o investimen-
to em países desenvolvidos 
fora da UE em preparação 
para o Brexit.

A Grã-Bretanha decidiu 
deixar a UE em um refe-
rendo de 2016. O resultado 
do referendo levou a um 

aumento de 12% nas tran-
sações de investimentos es-
trangeiros diretos da Grã-
Bretanha para a UE entre 
meados de 2016 e setembro 
de 2018, disseram os pes-
quisadores. Isso se traduziu 
em um aumento de cerca de 
8,3 bilhões de libras, con-
centrado inteiramente no 
setor de serviços.

Os autores afirmam, no 
entanto, que não há certeza 
se o montante teria sido gas-
to na Grã-Bretanha se não 
houvesse o Brexit. A pes-
quisa revelou uma queda de 
11% no investimento da UE 
na Grã-Bretanha, no valor 
de cerca de 3,5 bilhões de 
libras.

FMI acessará o mercado de capitais da China 
País asiático 
vem aos poucos 
ampliando 
os canais de 
investimento  
no continente

A Comissão Reguladora 
de Valores da China permi-
tiu ao Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) acessar o 
mercado de capitais do país 
por meio do programa In-
vestidores Institucionais Es-
trangeiros Qualificados em 
RMB (RQFII), segundo co-
municou o órgão regulador 
nesta quinta-feira.  A cota 
estipulada ao FMI não foi 
comunicada.

Conforme informou a 
agência Xinhua, a decisão 
foi tomada após o recebi-
mento de uma solicitação do 
FMI. Em um comunicado, o 
regulador de valores mobili-
ários disse que exigiu que o 
FMI siga as regras e cumpra 
com os seus deveres.

O mecanismo RQFII foi 
inaugurado em 2011, com 
o objetivo de ampliar os 
canais de investimento no 
continente chinês para os 

fundos em yuan no exterior, 
permitindo aos qualificados 
a investir no mercado chi-
nês de valores mobiliários 
dentro da cota permitida. O 
programa também visa par-
cialmente expandir o uso 
internacional do RMB (mo-
eda chinesa). Desde 27 de 
fevereiro, a cota do RQFII já 
chegou a 660,47 bilhões de 
yuans (US$ 98,4 bilhões), de 
acordo com a Administração 
Estatal de Divisas.

Medidas de incentivo

Na última quarta-feira, a 
Dow Jones Newswires no-
ticiou que a China planeja 
lançar novas medidas para 
atrair investimento estran-
geiro. Segundo Ning Jizhe, 
vice-presidente da Comissão 
Nacional de Desenvolvi-
mento e Reforma (CNDR), 
devido ao ritmo desacelera-
do da economia e da disputa 
comercial ainda pendente 
com os Estados Unidos,  Pe-
quim irá reduzir a chamada 
lista negativa, que estabe-
lece restrições para inves-
tidores estrangeiros, e con-
tinuará fazendo aberturas 
experimentais nas zonas de 
livre comércio do país.

Parece que o governo es-
tuda divulgar ainda este ano 
uma relação de indústrias 
chinesas que acolherão in-

vestimentos estrangeiros. 
Investidores que direcio-
nem seus recursos para 
essas indústrias poderão 
receber isenção tarifária na 
compra de equipamentos 
no exterior e terrenos mais 
baratos, explicou ele. Já os 
que investirem na região 
oeste, que é menos desen-
volvida, terão direito a uma 
redução tributária de 15%, 
acrescentou.

Ning disse que Pequim 
quer reduzir a burocracia 
para investidores estrangeiros 
e tratá-los de forma “justa”. 
Além disso, a Lei de Investi-
mento Estrangeiro, que será 
submetida à aprovação de le-

gisladores nos próximos dias, 
vai eliminar preocupações 
com supostas transferências 
forçadas de tecnologia e pro-
teger melhor os interesses dos 
investidores.

“Acusações de que Pe-
quim vem obrigando empre-
sas americanas a transferir 
tecnologia estão no cerne 
das desavenças comerciais 
dos EUA com a China”, in-
formou a Newswires.

Ning informou ainda que 
a CNDR estuda lançar um 
plano de três anos com o ob-
jetivo de impulsionar a renda 
das famílias, uma vez que o 
consumo é hoje o principal 
motor da economia chinesa.
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REAG RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ nº 17.374.696/0001-19

(“Fundo”)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(“Administrador”), na qualidade de Administrador 
do Fundo, em atenção ao previsto no Parágrafo 
1º, do Artigo 19º da Instrução CVM nº 472/08,  
vem por meio deste edital, convocar os Srs. Cotistas  
a se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 25 de março 
de 2019, às 14 horas e, caso não haja quórum 
suficiente para instalação em primeira convocação, 
em segunda convocação, no dia 25 de março de 
2019, às 14:30 horas, na sede do Administrador, 
localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1195, 4º andar,  
CEP 04547-004, na cidade de São Paulo, Estado  
de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes da Ordem do Dia:

(i)  a destituição da Administradora CM CAPITAL
MARKETS DTVM e a eleição da nova
administradora MONETAR DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., com sede na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351,
sala 1.401, Ipanema, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 12.063.256/0001-27, autorizada a prestar 
os serviços de administração de carteiras de 
valores mobiliários por meio do Ato Declaratório 
CVM nº 13.091, expedido em 23 de março de 
2015, nas mesmas condições previstas no 
Regulamento do Fundo;

(ii)  a destituição do atual Custodiante e Escriturado do 
Fundo e a eleição da TERRA INVESTIMENTOS 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com 
sede na Cidade e Estado de São Paulo, na
Rua Joaquim Floriano, nº 100, 18º andar, Itaim, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.751.794/0001-
13, que passará a exercer, a partir da Data de 
Transferência, os serviços de custódia e de 
escrituração, caso aprovado o item;

(iii)  Ratificar todos os atos praticados pelos
prestadores de serviços do Fundo, inclusive, pelo 
Administrador, desde que assumiu as atribuições 
de administrador fiduciário do Fundo, até a data 
da efetiva transferência, caso aprovado o item 
(i) acima;

(iv)  Ratificar todas as aquisições de ativos mobiliários
e imobiliários realizadas pelo Fundo, inclusive, 
durante a Administração da CM Capital;  

(v)  Ratificar todos os pagamentos realizados pelo
Fundo para prestadores de serviços, inclusive, 
durante a Administração da CM Capital; 

(vi)  A alteração do Regulamento do Fundo para prever: 

A - A substituição da referência à Resolução CMN 
3.792 para a Resolução CMN 4.661, tendo em
vista a revogação da primeira e a sua respectiva 
substituição pela segunda; 

B - O Parágrafo Segundo, do Artigo 5º do 
Regulamento para prever que a aquisição de
ativos pelo Fundo, obedecerá aos limites definidos 
no Regulamento e nas normas aplicáveis; 

São Paulo, 08 de março de 2019.

  C - A exclusão da previsão de submissão das 
propostas de Investimento e Desinvestimento  
à Assembleia Geral de Cotistas, conforme 
previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 11; 

 D - A exclusão dos Incisos II e III do Parágrafo 
Terceiro do Artigo 16; 

 E - A exclusão do Artigo 17 do Regulamento, 
com a consequente renumeração dos artigos do 
Regulamento e a devida correção de eventuais 
referências;

 F - A previsão de que as despesas descritas no 
Artigo 52 do Regulamento do Fundo também 
sejam aquelas descritas na Instrução CVM  
nº 555/14 e que sejam atribuíveis ao Fundo; 

 G - A exclusão do Inciso XIII do Artigo 53 do 
Regulamento (anterior Artigo 51), bem como 
a exclusão do dispositivo final do Inciso XVI 
(anterior XV), o qual fazia referência à Instrução 
CVM nº 472/08; e

 H - A inclusão da previsão de desnecessidade de 
Assembleia Geral de Cotistas quando da redução 
da Taxa de Custodia, conforme inserido no Inciso 
III do Artigo 54 (anterior Artigo 55). 

(vii)  Autorizar o Administrador a realizar todas as medidas
necessárias para a adequada implementação das
deliberações, inclusive alterações ao Regulamento
do Fundo, caso aprovados os itens acima.

As matérias previstas nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) 
e (vii), possuem o quórum de aprovação da matéria 
de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das 
cotas emitidas, conforme arts. 20, § 1, I, e 18, II e III,  
da Instrução CVM nº 472/08.

Os cotistas devem comparecer ao local designado para 
a Assembleia Geral Extraordinária portando documento 
de identidade original com validade em todo o território 
nacional e, no caso daqueles que se fizerem representar 
por procuradores, estes devem ter sido constituídos há 
menos de 1 (um) ano e devem comparecer ao local 
designado portando procuração original com firma 
reconhecida e com poderes específicos.
Em tempo, informamos que nos termos do Artigo 22, 
Parágrafo único da Instrução CVM n° 472/2008 e  
Artigo 59, Parágrafo Primeiro do Regulamento do 
Fundo, os Cotistas também poderão votar por meio de 
comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida 
pelo Administrador antes do início da Assembleia, por 
correspondência física encaminhada para a sede 
deste Administrador ou para o endereço eletrônico: 
juridicodtvm@cmcapital.com.br.

Por fim, solicitamos aos Cotistas que confirmem 
presença e encaminhem os documentos de 
representação comprovando poderes para participar 
da referida Assembleia Geral até o dia 22 de março 
de 2019.

CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA.

ADMINISTRADOR

Regulação financeira brasileira ganha nota máxima 
Avaliação do Comitê de 

Basileia sinaliza para inves-
tidores, agências de rating e 
demais agentes  grau de segu-
rança do sistema. O Brasil rece-
beu nota máxima (Compliant) na
avaliação denominada Regula-
tory Consistency Assessment 
Program (RCAP), divulgada 
nesta quinta-feira pelo Comitê de 
Basileia para Supervisão Bancá-
ria (BCBS, na sigla em inglês).A
notícia foi comunicada no site 
do Banco Central.  “A obtenção 

da nota Compliant sinaliza para 
investidores, agências de rating 
e demais agentes de mercado o 
alto grau de segurançado sistema 
financeiro nacional decorrente da 
adoção pelo país das melhores 
práticas internacionais de regu-
lação prudencial do sistema fi-
nanceiro”, explicou a autoridade 
monetária.

O Brasil integra o BCBS 
desde 2009 e, assim como 
os demais membros, possui 
o compromisso de alinhar a 

regulação prudencial de seu 
sistema financeiro às reco-
mendações do Comitê, de 
cuja elaboração participa ati-
vamente fazendo parte dos 
diversos comitês e grupos téc-
nicos que as elaboram. Repre-
sentantes do Brasil também 
participam como avaliadores 
no RCAP de outras jurisdi-
ções integrantes do BCBS.

Segundo o BC, a avaliação 
do arcabouço regulatório brasi-
leiro foi focada em dois temas, 

o indicador de liquidez de longo 
prazo e os limites de exposição 
por cliente, e o resultado obtido 
indica o alto grau de alinhamen-
to das regras prudenciais do 
Brasil aos padrões recomenda-
dos pelo Comitê.

Um dos relatórios divul-
gados pelo BCBS detalha a 
avaliação da implantação no 
Brasil do Indicador de Liqui-
dez de Longo Prazo (NSFR), 
previsto na Resolução nº 
4.616, editada pelo Conse-

lho Monetário Nacional em 
31 de novembro de 2017, e 
pela Circular nº 3.869, de 19 
de dezembro de 2017, publi-
cada pelo Banco Central do 
Brasil. “O indicador NSFR é 
um limite complementar aos 
limites de capital e de alavan-
cagem, estabelecido para ga-
rantir que a instituição possua 
fontes estáveis de captação 
durante o período de um ano, 
compatíveis com as expec-
tativas de saída de caixa no 

mesmo período”,  cita o BC.
Já o outro relatório descreve a 
avaliação das regras relativas 
aos limites máximos de expo-
sição por cliente, trazidas pela 
Resolução nº 4.677, editada 
pelo Conselho Monetário Na-
cional em 31 de julho de 2018. 
A limitação à exposição a um 
mesmo cliente é um estímulo 
à diversificação das opera-
ções de crédito e visa a redu-
zir as perdas das instituições 
em casos de inadimplência.

Huawei processa EUA e reforça 
departamento de imprensa

A chinesa Huawei anun-
ciou nesta quinta-feira que 
avançou com um processo 
contra o governo dos Esta-
dos Unidos devido a proi-
bição de compra dos seus 
equipamentos de telecomu-
nicações pelos serviços pú-
blicos do país. 

“O gigante mundial de 
‘smartphones’ abre, assim, 
uma frente judicial contra as
suspeitas de alegada espio-
nagem avançadas por Wa-
shington”, destacou em re-
portagem o jornal português 
Público.

A Huawei teria também 
reforçado o seu departa-
mento de imprensa para po-
der responder as acusações 
de espionagem feitas por 
Washington. Lembrando 
que a proibição dos EUA 
inclui compra de equipa-
mentos e serviços do gru-
po chinês, ou de trabalhar 

com empresas terceiras que 
sejam suas clientes. O gru-
po chinês vai pedir o paga-
mento de compensações e 
juros pelas “restrições in-
constitucionais”.

‘Piratear’

“O Congresso dos Esta-
dos Unidos nunca foi capaz 
de fornecer qualquer prova 
que justifique as restrições 
aos produtos da Huawei. So-
mos forçados a tomar esta 
ação legal como último re-
curso”, disse Guo Ping, um 
dos responsáveis da empre-
sa, citado pela Lusa.

Em conferência de im-
prensa, na sede do grupo, 
em Shenzhen, no sul da 
China, Guo também acusou 
os Estados Unidos de “pira-
tear” os servidores da Hua-
wei e de roubar e-mails. 
Por outro lado, “se esta lei 

for retirada, como devia 
ser, a Huawei poderá levar 
para os Estados Unidos as 
tecnologias mais avançadas 
e ajudar o país a construir 
melhor as redes de 5G”, a 
quinta geração de tecnolo-
gia móvel, ressaltou.

Paralelamente à ação ju-
dicial, a gigante tecnológi-
ca está, segundo a Reuters, 
reforçando a sua comunica-
ção, para combater o medo 
de que os seus telefones 
fazem espionagem para o 
Estado chinês. Um funcio-
nário da equipe de relações 
públicas da Huawei disse 
à Reuters que a empresa 
estava adotando uma abor-
dagem mais pro- ativa em 
relação aos ataques norte-
americanos, lançando a 
facts.huawei.com e convi-
dando jornalistas para vi-
sitar a sua sede, em Shen-
zhen.

SoftBank: US$ 5 bil em projetos  
no Brasil e outros países da AL

O grupo japonês Soft-
Bank anunciou nesta quin-
ta-feira a criação de um 
fundo de investimento de 
US$ 5 bilhões direcionado 
a projetos de tecnologia na 
América Latina, e que in-
clui o Brasil entre outros 
países da região. O grupo 
informou que o montante 
será aplicado também na 
criação de operação na re-
gião para ajudar empresas 
do seu portfólio a ampliar 
alcance no continente.

“A América Latina está 
perto de se tornar uma das 
regiões econômicas mais 
importantes do mundo e 

prevemos crescimento sig-
nificativo nas próximas dé-
cadas”, disse Masayoshi 
Son, presidente-executivo 
do SBG, em comunicado à 
imprensa.

Conforme noticiou a Reu-
ters, o fundo tem um com-
prometimento inicial pelo 
SoftBank Group Corp (SBG) 
de US$ 2 bilhões. A empresa 
ainda não decidiu onde vai 
instalar a sede do fundo de 
inovação na América Latina, 
que será presidido por Mar-
celo Claure, atual presiden-
te da Sprint e do SoftBank 
Group International.

“Acredito que as oportu-

nidades de negócios nunca 
foram tão fortes. O Soft-
Bank Innovation Fund vai 
se tornar um grande inves-
tidor em companhias trans-
formadoras na América La-
tina que estão posicionadas 
para redefinir suas indús-
trias”, afirmou Claure, no 
comunicado.

O SoftBank Innovation 
Fund vai investir em países 
latinos que incluem Argenti-
na, Brasil, Chile, Colômbia 
e México. O foco dos in-
vestimentos ficará sobre co-
mércio eletrônico, serviços 
financeiros digitais, saúde, 
mobilidade e seguros.

Mario Draghi se prepara para entregar o comando do banco 

BCE só deve liberar alta dos juros em 2020 
Banco reduz 
crescimento da 
Zona do Euro para 
1,1% neste ano 

Determinado a reaquecer 
a economia da zona do euro, 
o Banco Central Europeu e 
ofereceu aos bancos novas 
oportunidades de emprésti-
mos baratos. O BCE também 
resolveu adiar o seu plano de 
aperto monetário para até 
2020, quando deve anunciar 
sua primeira alta de juros.  O 
BCE prevê o crescimento da 
Zona do Euro em 1,1% neste 
ano, ante 1,7% na projeção 
de dezembro.

A medida, considerada 
mais arrojada do que espe-
rado, ocorre no momento em 
que o norte-americano Fede-
ral Reserve e outros bancos 
centrais ao redor do mundo 
também estão evitando no-
vas altas de juros. A mudan-

ça destaca como uma guerra 
comercial global, incertezas 
sobre o Brexit e persistentes 
preocupações com a dívida 
na Itália estão tendo um pre-
ço sobre o crescimento eco-
nômico ao redor da Europa, 
informou a Reuters.

A mudança coloca o pre-
sidente do BCE, Mario Dra-
ghi, mais uma vez como pro-
vedor de confiança na ainda 
frágil economia do bloco, 
poucos meses após o ban-
co anunciar o fim de quatro 
anos de compras de ativos 
sem precedentes, e no mo-
mento em que o próprio Dra-
ghi se prepara para entregar 
o comando do banco para 
um sucessor mais adiante no 
ano.

O banco havia dito an-
teriormente que as taxas de 
juros permaneceriam em mí-
nimas recordes ao longo do 
verão, a autoridade mone-
tária agora disse que espera 
que elas fiquem nos níveis 
atuais “ao menos até o fim 
de 2019”.

Embora investidores ti-

vessem parado há muito 
tempo de precificar um au-
mento de juros pelo BCE 
neste ano, poucos espera-
vam que o banco mudasse 
sua mensagem de política 
monetária nesta reunião. A 
decisão inesperada levou os 
rendimentos de títulos do 
governo e o euro a caírem 
após o anúncio. “Estamos 
em um período de fraqueza 
contínua e incerteza disse-
minada”, disse Draghi du-
rante coletiva de imprensa 
ao anunciar os cortes às pro-
jeções de crescimento e in-
flação do banco.

O BCE lançou uma nova 
Operação de Refinancia-
mento de Longo Prazo 
Direcionada (TLTRO III, 
na sigla em inglês), com o 
objetivo em parte de ajudar 
os bancos com 720 bilhões 
de euros em empréstimos 
existentes do BCE e evitar 
um aperto de crédito que 
poderia exacerbar a atual 
desaceleração econômi-
ca. Bancos comerciais já 
começaram a restringir o 

crédito ante da queda da 
produção industrial e da 
exportação, ameaçando re-
forçar a desaceleração.

“Uma nova série de ope-
rações trimestrais de longo 

prazo direcionadas (TLTRO-
III) será lançada, começando 
em setembro de 2019 e ter-
minando em março de 2021, 
cada uma com vencimento 
de dois anos”, informou o 

BCE. A taxa de refinancia-
mento, que determina o cus-
to do crédito na economia, 
fica em 0,0% e a taxa de 
empréstimo permanece em 
0,25%.
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CABERJ  |  CNPJ/MF nº 42.182.170/0001-84
ANS 32436-1

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Caixa de Assistência à Saúde (Caberj) encerrou 2018 com resultado positivo, a despeito das dificuldades enfrentadas nos 
últimos anos, decorrente não somente da elevação crescente da inflação médica, como também do envelhecimento da carteira 
– 92% dos associados têm idade superior a 58 anos no Plano Mater – e consequente aumento do risco decorrente da quebra 
do mutualismo (um dos princípios de sustentação do financiamento na saúde suplementar brasileira, no qual os indivíduos mais
saudáveis, os mais jovens, que são de menor risco, subsidiam aqueles menos saudáveis, os mais idosos,  de maior risco. O
lucro registrado, no valor de R$32.991.818,42, mais do que um resultado positivo demonstra a capacidade de gestão da direto-
ria da Caberj, que em 13 meses superou as metas definidas no Plano de Adequação Econômico-Financeira (PLAEF) iniciado
em dezembro de 2017, com o aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Foram muitos os desafios enfrentados
pelos gestores da Caberj, que se empenharam não somente em atingir e superar as metas definidas no PLAEF, mas também
em adotar novas ferramentas de gestão e controle que otimizem e deem maior transparência a todo o processo. Uma prática
permanente que visa uma gestão eficiente e sustentável da nossa Caixa de Assistência à Saúde. A Caberj, como outras opera-
doras do mercado, vem sendo impactada por fatores alheios à sua atuação. O lento reaquecimento da economia teve reflexos
em todos os setores, incluindo o da saúde suplementar, que manteve a tendência de queda – tanto em número de operadoras 
como de beneficiários. No caso da Caberj, a queda do poder aquisitivo dos associados – a maioria aposentada e com venci-

mentos reajustados aquém do custo de vida – tem levado muitos deles a migrar e até mesmo a abrir mão do plano de saúde. 
A inadimplência, a redução da carteira, a inflação médica, a obrigatória incorporação de novas tecnologias e de medicamentos 
para doenças crônicas e tratamentos de enfermidades como o câncer são fatores que impõe novos desafios aos gestores das 
operadoras. No caso da Caberj, o desafio é gerar receita alternativa, ampliando a participação no mercado dentro de uma estra-
tégia de multipatrocínio, por meio da conquista de novas vidas, para garantir a oxigenação da carteira e o restabelecimento do 
princípio do mutualismo. Todos estão empenhados nessa tarefa para assegurar a sobrevivência da Caberj, que tem superado 
desafios continuamente para propiciar um modelo assistencial que privilegia o atendimento humanizado e prioriza a promoção 
e prevenção em saúde. O Conselho Deliberativo apresenta ao Corpo Social a prestação de contas do exercício de 2018. Infor-
mações mais detalhadas encontram-se no Relatório da Diretoria.

Conselho Deliberativo:
Roberto Alves Torres Homem – Presidente

Leonardo Teti – Vice-presidente
Conselheiros: Fredemar de Andrade; Hamilton Miranda de Abreu; 

Rosangela de Araujo Costa; Sergio Vinicius de Paula e Silva; Ary Tinoco de Almeida

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Valores expressos em reais)
ATIVO Nota 2018 2017
Ativo Circulante 104.132.266 103.929.894
Disponível 5 419.241 1.638.603
Realizável 103.713.025 102.291.291
Aplicações 6 67.971.506 68.148.137

Créditos de operações com planos 
 de assistência à saúde 7 31.816.846 31.094.368
Contraprestação pecuniária 26.852.628 28.183.999
Outros créditos de operações com planos 
 de assistência à saúde 4.964.218 2.910.369

Títulos e valores a receber 8 3.924.673 3.048.786
Ativo Não Circulante 71.279.850 75.662.713
Realizável a longo prazo 1.553.800 1.863.364
Valores e bens 9 1.553.800 1.863.364

Investimento 10 22.289.919 18.398.394
Participação societária - Investimento no país 22.289.919 18.398.394

Imobilizado 11 47.060.410 54.906.881
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares 44.666.364 51.894.613
Bens móveis - Não hospitalares 2.394.046 3.012.268

Intangível 12 375.721 494.074
Total do Ativo 175.412.116 179.592.607

PASSIVO Nota 2018 2017
Passivo Circulante 78.158.833 123.044.523
Provisões técnicas de operações 

 de assistência à saúde 13 67.334.400 119.022.250
Provisão de contraprestação não ganha 27.399.690 26.116.404
Provisão para eventos a liquidar 16.136.106 59.688.292
Provisão para eventos ocorridos e não avisados 23.798.604 33.217.554

Tributos e contribuições a recolher 14 1.647.523 1.767.428
Empréstimo bancário 15 3.255.783 -
Provisões 16 1.802.767 1.966.165
Débitos diversos 17 4.118.360 288.680

Passivo Não Circulante 9.629.323 1.915.943
Exigível a longo prazo 18 9.629.323 1.915.943
Tributos e contribuições a recolher 43.739 52.579
Provisões 4.326.465 1.863.364
Empréstimo bancário 15 5.259.119 -

Patrimônio líquido 87.623.960 54.632.141
Patrimônio social 19 54.632.141 109.941.003
Superávit (Déficit) do exercício 32.991.819 (55.308.862)

Total do Passivo 175.412.116 179.592.607
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2018 E 2017 (Valores expressos em reais)

Contraprestações efetivas de plano Nota 2018 2017
 de assistência à saúde 279.983.580 334.014.344
Contraprestações líquidas 279.983.580 334.014.344

Eventos indenizáveis líquidos (186.318.254) (325.147.774)
Eventos avisados 21 (195.737.204) (332.175.540)
Variação da provisão de eventos 

 ocorridos e não avisados 9.418.950 7.027.766
Superávit das operações com planos 
 de assistência à saúde 93.665.326 8.866.570
Outras receitas (despesas) com assistência
 à saúde não relacionadas com planos 
  de saúde da operadora 8.830.731 9.761.470
Superávit bruto 102.496.057 18.628.040
Despesas de comercialização (538.573) (664.638)
Despesas administrativas 22 (46.056.392) (47.562.573)
Outras receitas (despesas) operacionais 23 (26.756.922) (33.114.855)
Provisão para perdas sobre créditos 7.ii.a (2.267.618) (3.129.613)
Superávit (Déficit) operacional 26.876.552 (65.843.639)
Resultado financeiro líquido 24 3.281.632 7.268.974
Receitas financeiras 5.078.392 8.369.544
Despesas financeiras (1.796.760) (1.100.570)

Resultado patrimonial 25 2.833.635 3.265.803
Superávit (Déficit) do exercício 32.991.819 (55.308.862)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Valores expressos em reais)

Patrimônio social Superávit (Déficit) do Exercício Total
Saldos em 31/12/2016 164.613.736 (54.672.733) 109.941.003
Incorporação do déficit do exercício anterior (54.672.733) 54.672.733 -
Déficit do exercício - (55.308.862) (55.308.862)
Saldos em 31/12/2017 109.941.003 (55.308.862) 54.632.141
Incorporação do déficit do exercício anterior (55.308.862) 55.308.862 -
Superávit do exercício - 32.991.819 32.991.819
Saldos em 31/12/2018 54.632.141 32.991.819 87.623.960

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2018 E 2017 (Valores expressos em reais)

Atividades operacionais 2018 2017
Recebimentos de plano saúde 288.825.975 388.550.811
Resgate de aplicações financeiras 62.555.967 10.710.487
Recebimento de juros de aplicações financeiras 15.851 46.617
Outros recebimentos operacionais 41.419.545 28.740.551
Pagamentos a fornecedores/prestadores de
 serviços de saúde (293.978.391) (362.787.043)
Pagamentos de comissões (528.475) (630.107)
Pagamentos de pessoal (12.615.376) (15.616.565)
Pagamentos de serviços terceiros (14.156.786) (15.115.459)
Pagamentos de tributos (20.994.277) (29.426.519)
Pagamentos de contingências (1.817.162) (1.745.326)
Pagamentos de aluguel (218.763) (1.070.286)
Pagamentos de promoção/publicidade (12.221) (23.490)
Aplicações financeiras (59.242.825) (2.620.318)
Outros pagamentos operacionais (2.226.904) (1.020.461)
Caixa líquido das atividades operacionais (12.973.842) (2.007.108)

Atividades de investimento
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros 6.060.000 21.000
Outros recebimentos das atividades de investimentos 1.321.522 1.398.936
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros (165.760) (462.502)
Pagamentos de aquisição de participação 
 em outras empresas (3.000.000) -
Caixa líquido das atividades de investimento 4.215.762 957.434

Atividades de financiamento
Recebimento empréstimos/financiamentos 10.000.000 -
Pagamentos de juros e encargos sobre 
 empréstimos/financiamentos (613.259) -
Pagamentos de amortização de empréstimos/
 financiamentos/leasing (1.848.023) -

Caixa líquido das atividades de financiamento 7.538.718 -
Variação líquida do caixa (1.219.362) (1.049.674)
Caixa - Saldo inicial 1.638.603 2.688.277
Caixa - Saldo final 419.241 1.638.603
Diminuição do saldo caixa (1.219.362) (1.049.674)
Ativos Livres no início do período 1.638.603 2.688.277
Ativos Livres no final do período 419.241 1.638.603
Diminuição nas aplicações financeiras 
 - Recursos Livres (1.219.362) (1.049.674)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional. A Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ (“CABERJ” ou
“Entidade”) é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, de
natureza assistencial, sem fins lucrativos, com sede e foro à Rua do Ouvidor, nº 91 -
2º, 3º, 4º, 5º e 7º andar - Centro na cidade do Rio de Janeiro. A Entidade é autorizada
a operar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (“ANS”) e tem por ob-
jetivo proporcionar aos seus associados e dependentes inscritos, assistência médica
hospitalar baseada no sistema de livre escolha dirigida, por meio de profissionais de
saúde, hospitais e entidades especializadas que acordarem com a CABERJ para
prestar esta assistência. 2. Base de preparação. a. Declaração de conformidade.
A presente demonstrações financeiras incluem: •. As demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as 
quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando
referendados pela ANS. As demonstrações financeiras estão sendo apresentada
segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Resolução Nor-
mativa nº 430/2017. As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo
apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre este conceito. A 
emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em
01/02/2019. b. Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram prepa-
radas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não-
-derivativo mensurados pelo valor justo por meio do resultado. c. Moeda funcional e
moeda de apresentação. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Entidade. d. Uso de estimativas e julgamentos. 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas da ANS e as
normas emitidas pelo CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revi-
sões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informa-
ções sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
estão incluídas nas notas explicativas: nº 7 - Provisão para Perdas Sobre Créditos -
PPSC e nº 13 - Provisões técnicas. As informações sobre incertezas, sobre premis-
sas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste mate-
rial dentro do próximo exercício financeiro está incluída na nota explicativa nº 16
- Provisões para ações judiciais. 3. Principais políticas contábeis. As principais di-
retrizes contábeis adotadas são: a. Disponibilidades. São mantidos com a finalida-
de de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compõem-se de depósitos
bancários à vista em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. 
b. Instrumentos financeiros. Ativos financeiros não derivativos. A Entidade re-
conhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos financeiros (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. A 
Entidade não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos flu-
xos de caixa do ativo expiram, ou quando a Entidade transfere os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação 
no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financei-
ro são transferidos. A Entidade classifica os ativos financeiros não derivativos nas 
seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resul-
tado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e ativos 
financeiros disponíveis para venda. Em 31/12/2018 e 2017 a Entidade possuía ativos 
financeiros classificados nas seguintes categorias: Ativos financeiros registrados 
pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado pelo 
valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negocia-
ção, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade ge-
rencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda (com base em seus 
valores justos) de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de in-
vestimentos da Entidade. Os custos da transação, são reconhecidos no resultado 
como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 
são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais le-
vam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resul-
tado do exercício. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do 
resultado compreendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam clas-
sificados como disponíveis para venda. Recebíveis. Representam substancialmen-
te os recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços de assistên-
cia médico hospitalar e os valores a receber de conveniados na data de 
encerramento do balanço. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento ini-
cial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. Provisão para Perdas Sobre Créditos -
PPSC. A Entidade constitui a PPSC conforme os critérios estabelecidos no item 7.2.9 
da Instrução Normativa nº 46, de 25/02/2011, que determina a constituição da PPSC 
para segurados de planos individuais que estejam inadimplentes há mais de 60 dias 
e pessoas jurídicas - planos coletivos que estejam inadimplentes há mais de 90 dias, 
em ambas as situações é provisionado o total de parcelas vencidas e a vencer dos 
inadimplentes. Instrumentos financeiros - derivativos . A Entidade não opera com 
instrumentos financeiros com características de derivativos. c. Investimentos. O
investimento na subsidiária Caberj Integral Saúde S.A. está avaliado pelo método de 
equivalência patrimonial, em consonância com o CPC 18. d. Imobilizado. Os itens 
do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (im-
pairment) acumuladas. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às 
taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 11 e leva em consideração o tempo de vida 
útil-econômica estimada dos bens. e. Intangível. Incluem os valores referentes a 
programas/sistemas de computadores (software), sendo amortizados pelo método 
linear no prazo de 5 anos. f.Demais ativos e passivos circulante e não circulante. 
Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para 
ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. As demais obrigações são registra-
das pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos e variações monetárias incorridas. g. Provisões técnicas. 
A provisão para eventos ocorridos e não avisados foi calculada de acordo com as 
determinações da Resolução Normativa nº 209 de 22/12/2009 e suas alterações 
posteriores, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme menciona-
do na Nota Explicativa nº 13. A provisão para eventos a liquidar é registrada com base 
nas faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela Entidade, em 
contrapartida à conta de despesa de provisão para eventos indenizáveis avisados, 
quando relativa a serviços de assistência prestados aos seus conveniados. h. Provi-
são para ações judiciais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos 
ativos e passivos contingentes, são realizados de acordo com as regras estabeleci-
das pelo CPC25 - “Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes” e leva 
em consideração a avaliação dos assessores jurídicos da Entidade conforme segue: 
a. Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exce-
to quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização;
sobre as quais não cabem mais recursos. b. Passivos contingentes - são reconheci-
dos nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurí-
dicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação ju-
dicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. i. Redução ao valor recuperável. O imobilizado e o intangível são revi-
sados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indícios de perdas não
recuperáveis. A administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01, e
constatou que não há indicadores de desvalorização dos mesmos bem como estes
são realizados em prazos satisfatórios. j. Resultado. O resultado é apurado pelo re-
gime de competência e considera os rendimentos e encargos, calculados a índices 
ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Entidade. As contrapresta-
ções são apropriadas ao resultado quando da emissão das respectivas faturas, em
bases lineares, no período de cobertura de risco. Os eventos indenizáveis avisados 
são apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação da conta mé-
dica, do aviso pelos prestadores, pelo seu valor integral, no primeiro momento da
identificação da ocorrência da despesa médica. As recuperações de eventos indeni-
záveis conhecidos ou avisados representam o valor dos eventos recuperados/res-
sarcidos por glosas de assistência médico-hospitalar em procedimentos, com base
em registros auxiliares. 4. Gerenciamento de risco. I - Visão Geral de Exposição 
ao Risco do Negócio. A Entidade atua como operadora de planos de saúde no
mercado de saúde suplementar com o objetivo de prover assistência médica aos

seus associados, tendo como riscos associados um conjunto de fatores inerentes a 
natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de riscos que podem afetar 
o negócio da Entidade, destacam-se: I.1 - Riscos ligados à atividade econômica
da Entidade . Neste item, as principais variáveis econômicas que podem influenciar
a manutenção e o desenvolvimento do negócio são: a variação dos custos médico-
-hospitalares e os fatores macroeconômicos. I.2 - Risco Regulatório . Este risco se
acentua por estar associado a um setor altamente regulado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, cujos impactos incluem questões legais de operação de planos 
de saúde, garantias financeiras e responsabilidade contratual. I.3 - Riscos Opera-
cionais. A Entidade possui em sua estrutura de gerenciamento de riscos, um foco de 
atuação voltado para administrar o seu risco operacional, mantido através da aplica-
ção de um conjunto de ferramentas de gestão, como: gestão atuarial, planejamento 
e gestão orçamentária, política de atenção à saúde para controle dos custos médi-
cos, soluções informatizadas, estrutura organizacional adequadamente dimensio-
nada, controles internos sob acompanhamento periódico, fluxogramas de processos 
internos atualizados periodicamente, dentre outros modelos de gestão. Com o obje-
tivo de assegurar o funcionamento efetivo e sincronizado desses componentes de 
gestão, são promovidos programas de capacitação permanente das equipes. Outro 
item de fundamental importância no risco operacional é o emprego de indicadores de 
desempenho como instrumento de aferição de performance operacional, mantendo 
uma visão global dos resultados alcançados. Subscrevemos abaixo os principais 
riscos operacionais de exposição da Entidade e a linha atenuante aplicada para cada 
item: I.3.1 - Risco atuarial . A estratégia atenuante de mitigação do risco atuarial é o 
investimento realizado em uma gestão efetiva de gerenciamento periódico das ga-
rantias financeiras, da revisão do desempenho dos produtos, da análise e atualiza-
ção das tabelas de comercialização, da atualização das notas técnicas atuariais, do 
cumprimento das obrigações legais junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, do diagnóstico atuarial permanente da Entidade e da elaboração de cenários
prospectivos para apoio à tomada de decisão. Todos os processos de trabalho exe-
cutados pela área atuarial buscam assegurar, preventivamente, o grau de solvência 
da Entidade.  I.3.2 - Risco de envelhecimento e perda de carteira. Considerando 
a composição da carteira da Entidade, predominantemente idosa, buscou a Entida-
de, ao longo dos anos, antever os efeitos do envelhecimento em sua carteira e qual 
o caminho a perseguir diante de um cenário esperado. A Entidade se lançou para
obter a expertise de gestão de uma carteira idosa, onde a lógica assistencial de pro-
moção à saúde e prevenção e risco de doenças, continua sendo o foco efetivo de 
atuação para a busca da longevidade saudável de sua carteira. Para tanto, a Entida-
de mantém 2 (dois) programas de prevenção de gerenciamento de doenças crônico-
-degenerativas, um em regime ambulatorial (Atendimento Ambulatorial Gerenciado
- AAG) e um em regime domiciliar (Atendimento Eletivo - Domiciliar - AED), acolhen-
do um total de mais de 3.100 associados. As informações técnicas e os indicadores
de desempenho relativos aos programas de prevenção estão contidos no relatório
técnico para fins de asseguração razoável da auditoria. No tocante ao risco de perda
de carteira decorrente do perfil da massa assistida, este componente é mensurado e
acompanhado atuarialmente, a cada ano, para fins de medição do ponto de equilíbrio
da carteira que assegure o grau de solvência exigido pelo órgão regulador. Este é um
fator constantemente mitigado pela administração da Entidade em uma visão mais
estratégica, envolvendo questões estatutárias e legais, que venham a permitir a via-
bilidade e continuidade, no longo prazo, da Entidade. I.3.3 - Risco de elevação dos 
custos médico-hospitalares. A vulnerabilidade que a Entidade está exposta em
termos de risco de mercado está associada às flutuações do preço médio dos servi-
ços de saúde, traduzidos pelo reajuste das tabelas hospitalares e do coeficiente de
honorários médicos (ch); cujos preços globais (diárias e taxas, materiais e medica-
mentos, exames de baixa, média e alta complexidade), além de serem indexados
pela inflação, sofrem impacto da variação cambial, principalmente nos serviços de
diagnósticos (equipamentos de alta tecnologia) e tratamentos terapêuticos (medica-
mentos de alto custo). Para este fator de risco, a Entidade possui uma estrutura
constituída de um Comitê de Negociação com a rede de prestadores de serviços
médicos, composta atualmente por Superintendentes, gerentes médicos e profissio-
nais técnicos, cujo resultado vem apresentando, além de transparência e previsibili-
dade de custos, negociações satisfatórias e compatíveis com os limites orçamentá-
rios estabelecidos. A variação é calculada considerando-se o custo médio por
beneficiário em um período de 12 meses (média móvel) em relação às despesas
médias dos doze meses imediatamente anteriores. A média móvel expurga efeitos
de sazonalidade. No caso da Entidade, o VCMH é exponencial quando nos referimos
a uma carteira idosa, cuja expectativa de vida cresce a cada ano, traduzindo-se em 
crescente utilização do plano, aliado ao aumento do preço dos serviços de saúde.
Para administrar o risco de elevação dos custos médico-hospitalares, a Entidade
conta um efetivo modelo de gestão, em dois segmentos: i. Risco Ambulatorial - Este
modelo de gestão foca um conjunto de ações voltadas para o gerenciamento de
ocorrências de eventos ambulatoriais, através da organização e direcionamento de
demanda, da gestão em pronto-socorro, do dimensionamento dos eventos de risco, 
da determinação das especialidades médicas-alvo e da aferição da qualidade do
serviço prestado. ii. Risco Hospitalar - Este modelo de gestão foca um conjunto de 
ações voltadas para a gestão de ocorrências de eventos hospitalares, através da
administração da porta de entrada, de opinião médica em casos cirúrgicos, do acom-
panhamento das internações por médicos-internistas dentro dos hospitais, da brevi-
dade hospitalar do paciente, da auditoria de contas médicas, dentre outras ferramen-
tas de gestão médica. O risco de elevação dos custos médico-hospitalares está
diretamente relacionado à taxa de variação de custos médico-hospitalares - VCMH
- medida de variação resultante da combinação de preços de serviços de saúde as-
sociado à frequência de utilização de eventos médicos pelos beneficiários. Trata-se
de uma metodologia adotada e indicada pela Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar - ANS, para que as operadoras de planos de saúde comprovem anualmente a
variação dos custos médico-hospitalares de seus contratos. I.3.4 - Risco de provi-
são para contingências judiciais. O risco de provisão para contingências judiciais
tem sido objeto de intenso aperfeiçoamento e controle no processo de gestão, visan-
do assegurar o equilíbrio atuarial dos planos. A atuação jurídica da Entidade vem
envidando esforços em um trabalho preventivo no âmbito administrativo, abordando
os casos críticos de possível ingresso no judiciário. Em situações de concessão de
tutela antecipada por parte do judiciário, a Entidade busca, na maioria dos casos, a
tentativa de revogação da tutela, para discutir o mérito do processo. No caso de pro-
cessos já existentes, a Entidade pauta suas defesas em seu estatuto, nos regula-
mentos dos planos e na legislação vigente, avaliando sempre os fatos geradores da
demanda, a relação custo-benefício de manter um processo judicial em trâmite, de
acordo com cada caso e o impacto na imagem institucional e mercadológica da Enti-
dade. No ano de 2018, a Entidade apresentou um saldo provisionado nesta rubrica
de R$4.326.465. Em suma, a essência da atividade da Entidade, é o risco assumido
para administrar os recursos de assistência à saúde de seus beneficiários. A aceita-
ção do risco, portanto, é uma das principais causas de desequilíbrio econômico-fi-
nanceiro de Instituições que administram planos de saúde, onde o principal foco da
gestão estratégica deve contemplar um eficiente plano de gerenciamento de risco. 
I.4 - Riscos Financeiros. I.4.1) Risco de Crédito e Capital. O risco de crédito da
Entidade está associado à possibilidade de inadimplência de seus clientes, sendo
atenuado por uma composição pulverizada da carteira e pela prerrogativa legal de
interrupção da assistência após um determinado período de inadimplência. Além
disso, a Companhia possui uma política de gestão de ativos financeiros estritamente
conservadora, investindo em fundos de renda fixa de baixa exposição ao risco de
mercado e mantendo suas operações em instituições financeiras consideradas de
primeira linha pelo mercado. I.4.1.1) Política de Investimentos dos Recursos Fi-
nanceiros. Em 31/12/2018 as aplicações financeiras estavam concentradas em
fundos administrados pela CEF e Banco Bradesco. A estrutura adotada viabiliza,
através da compra direta de ativos financeiros, como títulos públicos e quota de ou-
tros fundos de investimento, o cumprimento da política de investimento dos recursos
financeiros, em consonância com as disposições estatutárias, com retorno revestido
de liquidez, segurança e rentabilidade. Com esses fundamentos a Entidade vem
obtendo resultados satisfatórios ao longo dos anos, mensurados através de acompa-
nhamentos periódicos de desempenho. No que se refere ao risco de taxa de juros, a
Entidade está exposta à taxa de mercado “Certificado de Depósito Interbancário -
CDI”, que indexa a rentabilidade de suas aplicações financeiras, se mantendo em um
patamar satisfatório.

Rentabilidade (CDI)
Exercício 2017 9,80% 9,93%
Exercício 2018 5,89% 6,41%
I.4.1.2) Política de Gestão de Recebíveis. O risco de crédito na Entidade decorren-
te da possibilidade de não recebimento de valores faturados a clientes/associados 
é atenuado pela forma de cobrança pulverizada (débito automático, desconto em 
folha e boleto bancário) e pela possibilidade legal de interrupção da prestação de 
serviços ao beneficiário, após transcorrido o prazo máximo da condição de inadim-

plência. Com relação a empréstimos e financiamentos, a Entidade não possui esta 
modalidade de operação, uma vez que todas as suas despesas e investimentos na 
sua atividade fim são custeados com recursos próprios. A estratégia de cobrança dos 
beneficiários inadimplentes no exercício de 2018 foi bem agressiva e o percentual 
de inadimplência reduziu significativamente comparado com o exercício de 2017. O 
agravamento da crise econômica no cenário nacional e a queda do poder aquisitivo 
pressionam o índice no exercício de 2018.

Inadimplência Variação Média
Exercício de 2018 5,17%
Exercício de 2017 9,22%

I.4.2) Risco de Liquidez. O índice de liquidez corrente e geral da Companhia em 
31/12/2018 foi de 1,33 que comparado a 2017 (0,83) teve crescimento de 0,5 pontos 
percentuais, demonstrando uma melhora importante na liquidez da Entidade. I.4.3) 
Risco de reajuste nos preços de planos de assistência à saúde. A Entidade de-
cidiu proceder nova revisão técnica atuarial, para assegurar a eficácia das medidas 
adotadas no exercício anterior em relação ao reajuste aplicado. Em conformidade 
com o que determina o órgão regulador, a CABERJ aplica anualmente o índice de 
reajuste das contraprestações dos seus associados, que é pautado e deliberado 
pela administração. O reajuste anual é aplicado a partir do mês de julho/18, em 
regime de pré-pagamento, levando em consideração a apuração das receitas de 
contraprestação versus custos variáveis, nos últimos 12 meses. Após revisão técnica 
atuarial, foi aplicado o reajuste nas datas-bases dos referidos contratos, conforme a 
seguir: Planos MATER, o reajuste de 18,81% sobre os planos que apresentaram 
déficit: 7 faixas etárias (contratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS); e reajuste de 13,35%: 10 faixas etárias (contratos posteriores à 
RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS). Planos AFINIDADE, o 
reajuste de 13,35% sobre os planos que apresentaram déficit: 7 faixas etárias (con-
tratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS); e rea-
juste 13,35%: 8 faixas etárias (contratos não adaptados à Lei 9656/98). Foi aplicado o 
reajuste de 13,35%: 10 faixas etárias (contratos posteriores à RN 63 da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS). Frise-se que o risco da efetividade do reajuste 
aplicado para cobertura dos custos assistenciais é o constante desafio enfrentado 
pela Entidade e sucedido com tenacidade, através da implantação de um plano com-
plexo de gestão dos custos médico-hospitalares, gerido por uma equipe de gestores 
médicos, acompanhado de revisões atuariais periódicas dos planos, com o objetivo 
de minimizar o impacto financeiro necessário ao equilíbrio contratual. II - Estrutura 
de Gerenciamento e de Mitigação de Riscos. Para os riscos a que se encontra 
exposta, a Entidade possui uma Estrutura de Gerenciamento e Mitigação de Riscos, 
a qual está fundamentada em uma Política de Gestão Estratégica. A Entidade adota 
como instrumentos de gestão, ferramentas voltadas para traçar uma visão de futuro 
rumo à sobrevivência e à perenização da Entidade. O planejamento estratégico é 
uma importante ferramenta de gestão adotada pela Entidade, cujo principal objetivo 
é traçar, a partir do ciclo de maturidade em que a Entidade se encontra, estratégias 
de atuação voltadas para o desenvolvimento da organização. Adotar padrões e me-
todologias, assim como dispor de recursos humanos capacitados e recursos tecno-
lógicos alinhados com as necessidades de gestão de um ambiente de controle e de 
segurança operacional, são fatores fundamentais e determinantes para a correta mi-
tigação e gerenciamento dos riscos. Enfim, pensar e repensar permanentemente as 
estratégias e ações voltadas para um robusto programa de gestão de custos médico-
-hospitalares e de custos administrativos, bem como um rigoroso plano de acompa-
nhamento de recebíveis, é tarefa constante do corpo diretivo e gerencial da Entidade.
5. Disponível 2018 2017
Caixa 15.150 15.150
Bancos 404.091 1.623.453

419.241 1.638.603
6. Aplicações. a.Resumo das aplicações financeiras 2018 2017
Caixa FI Saúde Suplementar - ANS - CEF (i) 31.125.007 48.821.435
Fundo BB RF LP CORP 600 MIL - Banco do Brasil (ii) 63.047 59.955
Caixa FI Fidelidade II RF Cred Priv - CEF (iii) 9.003.132 17.562.414
Caixa FI Fidelidade RF Longo Prazo - CEF (iii) 17.153.888 -
Bradesco Emp FICFI Refer DI Top (iv) 567.932 1.704.333
Quotas de fundos não exclusivos 57.913.006 68.148.137
Sul América Capitalização 25.000 -
Bradesco CDB Fácil 2.332.861 -
Bradesco Debêntures 5.200.639 -
Bradesco Capitalização 2.500.000 -
Títulos de Capitalização 10.058.500 -
Total das aplicações financeiras 67.971.506 68.148.137
i. Este fundo de investimento tem por objetivo a constituição de ativos garantidores
que visam lastrear as provisões técnicas e o excedente da dependência operacional, 
instituído pela Resolução Normativa nº 159 de 3/07/2007 da ANS. ii. Este fundo de
investimento tem por objetivo aplicar recursos integralmente em cotas de fundos de
investimentos que apliquem em carteira diversificadas de ativos financeiros, com
prazo médio superior a 365 dias, sendo eles disponíveis para negociação. iii. Este
fundo de investimento tem por objetivo aplicar recursos em título renda fixa, incluindo
cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com prazo médio
superior a 365 dias, sendo eles disponíveis para negociação. iv. Este fundo tem por
objetivo proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade que busque acompanhar as
variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários
(CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. 
b. Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo apresenta  instrumentos financeiros
registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis
foram definidos como a seguir: •. Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos e passivos e idênticos; •. Nível 2 - Inputs, exceto preços co-
tados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços).

31/12/2018 31/12/2017
Títulos Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Ouotas de Fundos 
Investimento Não 
Exclusivos
Caixa Saúde Supl. - 
ANS - CEF - 31.125.007 31.125.007 - 48.821.435 48.821.435
Fundo BB RF LP 
Corp - 63.047 63.047 - 59.955 59.955
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31/12/2018 31/12/2017
Títulos Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Caixa FI Fidelid II 
RF Cred Priv - 9.003.132 9.003.132 - 17.562.414 17.562.414
Caixa FI Fidelidade 
RF LP - 17.153.888 17.153.888 - - -
Bradesco Emp 
FICFI RF DI - 567.932 567.932 - 1.704.333 1.704.333
Total da carteira - 57.913.006 57.913.006 - 68.148.137 68.148.137
7. Créditos de operações com plano de assistência à saúde.

2018 2017
Mensalidades a receber (i) 47.770.977 47.058.771
Convênios a receber 4.964.218 2.910.369
Participação dos beneficiários em eventos 
 indenizáveis (ii) 4.101.082 3.877.041
Provisão para perdas sobre créditos (25.019.431) (22.751.813)

31.816.846 31.094.368
(i) Refere-se aos recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços
de assistência médico hospitalar. As mensalidades vencem sempre no dia dez do
mês, sendo reconhecidos por provisão mensal. As mensalidades a receber por
idade de saldo compõem-se como segue em 31 de dezembro:

2018 2017
A vencer 20.852.856 20.247.259
Vencidos até 30 dias 1.321.345 2.044.080

2018 2017
Vencidos de 31 a 60 dias 406.813 1.164.530
Vencidos de 61 a 90 dias 170.532 851.089
Vencidos há mais de 90 dias 25.019.431 22.751.813

47.770.977 47.058.771
(ii) Registra os valores correspondentes a participação dos beneficiários em atendi-
mentos ambulatoriais. a.Movimentação da provisão para perdas sobre créditos
Provisão para perdas sobre créditos 2018 2017
Exercício anterior (22.751.813) (19.622.200)
Ajuste de provisão (2.267.618) (3.129.613)
Exercício atual (25.019.431) (22.751.813)
8. Títulos e valores a receber 2018 2017
Adiantamentos a conveniados (i) 3.039.413 2.027.036
Adiantamento - farmácia 149.962 166.810
Outros 735.298 854.940

3.924.673 3.048.786
(i) Registra os valores adiantados a conveniados a serem compensados de imediato
no próximo faturamento.
9. Valores e Bens 2018 2017
Depósitos judiciais - Eventos 193.773 193.773
Depósitos judiciais - Civeis 1.103.360 1.111.906
Depósitos judiciais - Trabalhista 256.667 557.685

1.553.800 1.863.364
Registra os valores depositados na justiça como garantia em processos judiciais 
movidos contra a Caberj.

10. Investimentos

Descrição
% de participa-
ção no capital

Capital 
social

Patrimônio 
líquido

Resultado 
do exercício

Saldo em 
2016

Resultado de 
equivalência

Aumento 
de capital

Dividendos e juros sobre capital 
próprio recebidos e a receber

Saldo em 
2017

Caberj Integral Saúde S.A.    100% 23.011.200 16.627.590 1.770.803 16.627.590 1.770.803 - - 18.398.393

Descrição
% de participa-
ção no capital

Capital 
social

Patrimônio 
líquido

Resultado 
do exercício

Saldo em 
2017

Resultado de 
equivalência

Aumento 
de capital

Dividendos e juros sobre capital 
próprio recebidos e a receber

Saldo em 
2018

Caberj Integral Saúde S.A.    100% 26.011.200 21.398.393 891.526 18.398.393 891.526 3.000.000 - 22.289.919

No exercício de 2006 foi constituída a Caberj Integral Saúde S.A. (“Caberj Integral”), 
uma sociedade por ações, constituída como subsidiária integral da CABERJ. A Ca-
berj Integral Saúde S.A tem por objeto a comercialização e operação de planos de 
assistência à saúde e atividades afins. A CABERJ efetuou um aporte de capital na 
Caberj Integral Saúde S.A. em dinheiro no montante de R$3.111.200, considerando 
o capital inicial mínimo exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
para a companhia operar. A Caberj Integral Saúde S.A. iniciou as suas operações a
partir do mês 09/2007. No decorrer dos exercícios a Caberj efetuou aporte de capital
na Caberj Integral Saúde S.A. no montante de R$22.900.000, em cumprimento a
Resolução Normativa 160 de 3/07/2007 da ANS, considerando o capital mínimo exi-
gido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para a companhia operar.
11. Imobilizado Taxa de

deprecia-
ção %

2018 2017

Custo Depreciação
Valor 

líquido
Valor 

líquido
Edificações 4% 51.757.722 (7.091.358) 44.666.364 51.894.613
Veículos 20% - - - 62.393
Móveis e utensílios 10% 2.618.193 (1.556.301) 1.061.892 1.285.402
Computadores 
 e periféricos 20% 2.118.248 (1.791.350) 326.898 482.226
Máquinas e 
 equipamentos 10% 1.021.188 (682.649) 338.539 430.007
Instalações 10% 855.225 (188.508) 666.717 752.240

58.370.576 (11.310.166) 47.060.410 54.906.881
Apresentamos a seguir a movimentação no exercício de 2018 e 2017:

2017 2018
Valor 

líquido
Aqui-
sição Baixa

Deprecia-
ção

Valor 
líquido

Edificações 51.894.613 - (5.104.288) (2.123.961) 44.666.364
Veículos 62.393 - (58.600) (3.793) -
Móveis e utensílios 1.285.402 25.645 - (249.155) 1.061.892
Computadores e periféricos 482.226 47.976 - (203.304) 326.898
Máquinas e equipamentos 430.007 4.070 - (95.538) 338.539
Instalações 752.240 - - (85.523) 666.717

54.906.881 77.691 (5.162.888) (2.761.274) 47.060.410
2016 2017
Valor 

líquido
Aquisi-

ção Baixa
Deprecia-

ção
Valor 

líquido
Edificações 54.189.181 - - (2.294.568) 51.894.613
Veículos 85.041 - - (22.648) 62.393
Móveis e utensílios 1.491.551 45.370 - (251.519) 1.285.402
Computadores e periféricos 636.509 65.090 - (219.373) 482.226
Máquinas e equipamentos 511.658 16.508 - (98.159) 430.007
Instalações 678.456 125.276 - (51.492) 752.240

57.592.396 252.244 - (2.937.759) 54.906.881
12. Intangível Taxa de 

amortiza-
ção %

2018 2017

Custo Amortização Valor líquido Valor líquido
Software 4% 1.411.549 (1.035.828) 375.721 494.074

1.411.549 (1.035.828) 375.721 494.074
Apresentamos a seguir a movimentação nos exercícios de 2018 e 2017:

2017 2018
Valor residual Aquisição Baixa Amortização Valor residual

Software 494.074 94.832 - (213.185) 375.721
494.074 94.832 - (213.185) 375.721

2016 2017
Valor 

residual
Aquisi-

ção Baixa
Amortiza-

ção
Valor 

residual
Software 567.970 202.093 (11.900) (264.089) 494.074
Programa de Promoção à 
 Saúde e Prevenção de Riscos (i) 2.007.644 - - (2.007.644) -

2.575.614 202.093 (11.900) (2.271.733) 494.074
13. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde. As provisões
constituídas pela Entidade apresentam as seguintes posições:

2018 2017
Provisão de contraprestação não ganha (i) 27.399.690 26.116.404
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (ii) 
Provisão para eventos a liquidar (iii)

23.798.604 33.217.554

Conhecidos nos últimos 60 dias 16.115.234 28.376.480
Conhecidos a mais de 60 dias 20.872 31.311.812

16.136.106 59.688.292
67.334.400 119.022.250

(i) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 393 de 09/12/2015
e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
(OPS) deverão constituir “Provisão de Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas
- PPCNG”. (ii) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 209 de
22/12/2010 e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência
à Saúde (OPS) deverão constituir “Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisa-
dos - PEONA”. Nos primeiros 12 meses de operação ou até que haja a aprovação
da metodologia de cálculo, as OPS deverão constituir valores mínimos de PEONA, 
observando o maior entre os seguintes valores: • 8,5% do total de contraprestações
emitidas líquidas nos últimos 12 meses, na modalidade de preço pré-estabelecido, 
exceto aquelas referentes às contraprestações odontológicas; • 10% do total de
eventos indenizáveis conhecidos na modalidade de preço pré-estabelecido, nos
últimos 12 meses, exceto aqueles referentes às despesas odontológicas; A Entida-
de adotou em 31/12/2018 observando o critério acima 8,5% do total de contrapres-
tações emitidas líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, resultando o
montante total de R$23.798.604. (iii) Refere-se ao reconhecimento do custo médico
proveniente da assistência médico hospitalar aos conveniados da CABERJ. O pas-
sivo é registrado mediante apresentação da documentação dos serviços prestados
pelos médicos, laboratórios e hospitais credenciados. Em atendimento a Resolução

Normativa (RN) nº 227 de 19/08/2010, a provisão de eventos a liquidar está lastrea-
da por ativos garantidores das provisões técnicas, representadas por aplicações 
financeiras vinculadas e custodiadas à ANS, através da Caixa Econômica Federal.
Demonstrativo dos Ativos Garantidores 2018 2017
Aplicações financeiras vinculadas a ANS 31.125.007 48.821.435
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (23.798.604) (33.217.554)
Provisão para eventos liquidar a mais de 60 dias (20.872) (31.311.812)
Provisão para eventos liquidar - ELP (193.773) (193.773)

(24.013.249) (64.723.139)
Ativos garantidores vinculados excedentes 
 (insuficientes) 7.111.758 (15.901.704)

2018 2017
Aplicações financeiras lastreadas a ANS 49.639.449 68.148.137
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (23.798.604) (33.217.554)
Provisão para eventos liquidar (16.136.106) (59.688.292)
Provisão para eventos liquidar - ELP (193.773) (193.773)

(40.128.483) (93.099.619)
Ativos garantidores lastreados excedentes 
 (insuficientes) 9.510.966 (24.951.482)
14. Tributos e contribuições a recolher 2018 2017
ISS e IR retidos na fonte 528.165 595.437
INSS - médico 184.513 190.083
INSS - folha 346.449 374.856
Outros impostos 588.396 607.052

1.647.523 1.767.428
15. Empréstimo bancário. Em 04/04/2018 a Caberj contratou empréstimo ban-
cário com o Banco Bradesco S.A. para financiamento de Capital e Giro no valor de
R$9.500.000, a serem pagos em 36 parcelas.
16. Provisões 2018 2017
Provisão para férias 1.309.350 1.427.105
Provisão de INSS sobre férias 350.904 382.462
Provisão de FGTS sobre férias e 13° salário 142.513 156.598

1.802.767 1.966.165

17. Débitos diversos 2018 2017
Débitos a Prestadores Serviços à Saúde (i) 3.593.498 -
Fornecedores 524.862 288.680

4.118.360 288.680
(i) Refere-se ao reconhecimento das despesas provenientes da assistência médico
hospitalar aos beneficiários dos convênios de reciprocidade. 18. Exigível a longo
prazo. Tributos e Contribuições a Recolher. A Entidade provisionou o imposto
de renda no montante de R$43.739 (R$52.579 em 2017) sobre os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras no mês/12/2018.
Provisões 2018 2017
Provisão para eventos a liquidar 193.773 193.773
Provisões de Contingência Judiciais 4.132.692 1.669.591

4.326.465 1.863.364
Provisão para ações judiciais. A Entidade possui ações judiciais de natureza 
trabalhistas e cíveis que foram impetradas contra a mesma, tendo sido estimado 
pelos seus consultores jurídicos como probabilidade de perda possível o montante 
de R$8.315.812, perda provável o montante de R$4.132.692 e perda remota o 
montante R$723.660. A Administração, com base em sua avaliação tem registrado 
o montante de R$4.132.692 (R$1.669.591 em 2017) para fazer face às prováveis
perdas, correspondendo a 100% do montante das perdas prováveis. Detalhamento 
dos processos por natureza de risco de perda:

2018
Trabalhistas Cíveis Total

Prováveis 1.461.641 2.671.051 4.132.692
Possíveis 1.647.139 6.668.673 8.315.812
Remotas 20.000 703.660 723.660
Total 3.128.780 10.043.384 13.172.164

2017
Trabalhistas Cíveis Total

Prováveis 557.685 1.111.906 1.669.591
Possíveis 1.556.019 7.566.325 9.122.344
Remotas 35.000 54.000 89.000
Total 2.148.704 8.732.231 10.880.935
Auto de infração do ISS: No exercício de 2010, a Entidade foi cobrada pela Prefei-
tura do Município do Rio de Janeiro, devido ao não recolhimento de Imposto sobre 
Serviço, decorrente de auto de infração lavrado em 04/01/2007, referente ao perío-
do compreendido entre janeiro de 2002 a maio de 2006. A Entidade ingressou com 
uma Ação Anulatória antes da cobrança pelo Município, ocasião em que obteve o 
deferimento, em sede de recurso, através de agravo de instrumento interposto, cujo 
êxito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário permanecerá mantido até 
o julgamento do mérito, sendo certo que a classificação que trata a probabilidade
de êxito está como possível, conforme avaliação de seus consultores jurídicos. Em
08/02/2013, a Entidade obteve êxito na suspensão da exigibilidade do crédito tribu-
tário, por decisão do desembargador Jorge Luiz Habib. Em 30/06/2016, foi anexado
ao processo o Laudo Pericial emitido pelo perito judicial Sr. José Alberto P. Parreira, 
afirmando tecnicamente que a Entidade satisfaz todas as exigências estabelecidas
pelo art.14 do CTN. Em 13/11/2018, foi publicada a sentença do julgamento consi-
derando improcedente o recurso da Entidade. Em 03/12/2018, a Entidade ingres-
sou com o Recurso de Apelação na 12ª Vara de Fazenda Pública. 19. Patrimônio 
líquido. Patrimônio Social. O Patrimônio Social está constituído pelos valores dos
superávits e déficits apurados em cada exercício.
20. Partes relacionadas 2018 2017

Ativo Resultado receita Ativo Resultado receita
Caberj Integral Saúde S.A. 1.778.790 8.798.275 - 8.517.121

1.778.790 8.798.275 - 8.517.121
Em 9/04/2008, a Entidade firmou contrato com a sua investida Caberj Integral Saú-
de S.A., para a prestação de serviços administrativos, contábeis, jurídicos, apoios 
logísticos e outros serviços, se necessário. O valor cobrado por estes serviços é 
relativo a 10% da receita total de sua investida. A CABERJ por ser enquadrada como 
entidade sem fins lucrativos não remunera seus administradores. 21. Eventos 
avisados. A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Médicos Hos-
pitalares Assistência Médico-Hospitalar do Documento de Informações Periódicas 
- DIOPS do 4º trimestre de 2018 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE 
nº 01, de 01/11/2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, referente 
aos planos:

Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão antes da lei 9.656/1998.
Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas Total

Rede Contratada 858.432 2.358.766 1.556.793 31.048.775 742.069 1.106.198 37.671.033
Reembolso 3.210 63.570 727 - 477.414 35.710 580.631
Total 861.642 2.422.336 1.557.520 31.048.775 1.219.483 1.141.908 38.251.664
Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998.

Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas Total
Rede Contratada 5.814.537 14.834.057 12.203.331 97.202.246 4.977.738 7.392.451 142.424.360
Reembolso 53.523 404.386 18.360 135.676 3.220.555 420.724 4.253.224
Total 5.868.060 15.238.443 12.221.691 97.337.922 8.198.293 7.813.175 146.677.584
Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998.

Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas Total
Rede Contratada 800.194 1.059.775 1.336.953 5.095.310 394.988 282.970 8.970.190
Reembolso 7.341 12.951 700 - 123.170 3.020 147.182
Total 807.535 1.072.726 1.337.653 5.095.310 518.158 285.990 9.117.372
Composição Geral:
Descrição Total
Planos assistencial coletivos por adesão antes da lei 9.656/1998. 38.251.664
Planos assistencial coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998. 146.677.584
Planos assistencial coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998. 9.117.372
Planos odontológico coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998 77.413
Planos odontológico coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998 8.388
Sub-Total 194.132.421
Sistema Único de Saúde - SUS 1.604.783
Total 195.737.204
22. Despesas administrativas 2018 2017
Pessoal (27.514.479) (30.772.353)
Serviços de terceiros (6.497.112) (6.113.179)
Localização (7.258.395) (7.393.028)
Tributos (349.054) (703.057)
Judiciais (3.870.220) (2.091.757)
Outros (567.132) (489.199)

(46.056.392) (47.562.573)
23. Outras receitas (despesas) operacionais 2018 2017
Outras receitas com operações de assistência 95.003 104.692
Outras despesas de operações de assistência (5.342.810) (5.902.092)
Programa de Prevenção à Saúde (21.509.115) (27.317.455)

(26.756.922) (33.114.855)
24. Resultado financeiro líquido 2018 2017
Receitas financeiras
Títulos de renda fixa (avaliados ao valor justo por meio 
 de resultado) 4.006.666 6.702.740
Outras receitas 1.071.726 1.666.804

5.078.392 8.369.544
Despesas financeiras
Imposto de renda sobre rendimentos aplicações financeiras (850.517) (1.035.368)
Empréstimo e financiamento (896.129) -
Outras despesas (50.114) (65.202)

(1.796.760) (1.100.570)
3.281.632 7.268.974

25. Resultado patrimonial 2018 2017
Resultado de equivalência patrimonial 891.525 1.770.803
Resultado com imóveis de renda 1.045.000 1.474.000
Lucro na alienação de bens do ativo imobilizado 897.110 21.000

2.833.635 3.265.803

26. Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa. A legislação vigente
determina à Entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo
método direto deverá apresentar em nota explicativa a conciliação entre o lucro
líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Apresentamos abaixo
a conciliação:
Atividades Operacionais 2018 2017
Superávit (Déficit) do exercício 32.991.819 (55.987.952)
Depreciação e amortização 2.974.455 3.201.847
Recebimento atividade investimentos (2.218.632) 607.774
Pagamento de juros de financiamento 969.423 -
Equivalência patrimonial (891.525) (3.953.167)

33.825.540 (56.131.498)
(Aumento) diminuição em Ativos Operacionais
Aplicações 176.631 2.546.857
Créditos de operações com planos de assistência à 
saúde (722.478) 20.788.872
Títulos e valores à receber (875.887) 1.315.031
Outros valores e bens - 7.067
Outros valores à receber longo prazo 309.564 (505.370)

(1.112.170) 24.152.457
Aumento (diminuição) em Passivos Operacionais
Débitos de Operações de Assistência à Saúde (51.687.850) 27.314.445
Tributos e contribuições a recolher (119.905) (1.386.352)
Débitos diversos 3.829.680 2.842.045
Provisões (163.398) (51.590)
Passivo a Longo Prazo - Provisões para ações judiciais 2.454.261 1.253.385

(45.687.212) 29.971.933
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (12.973.842) (2.007.108)
27. Seguros (não auditado). A Entidade possui apólices de seguros para suas
propriedades, observados os riscos de cada atividade e área, em montantes con-
siderados suficientes para cobertura dos riscos envolvidos. As premissas de risco
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
demonstrações financeiras, consequentemente não foram analisadas pelos nos-
sos auditores independentes.

Haroldo Aquino Filho - Diretor Executivo Geral
Ubiratan Alves de Carvalho - Contador - CRC RJ 076874/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2018
Aos vinte dias do mês/02/2019, reuniram-se na sede da Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ, situada na Rua do 
Ouvidor 91 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ, os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, para exami-
nar o Balanço Geral, referente ao exercício de 2018, e respectivas demonstrações financeiras, contábeis, gerenciais 
e parecer da Walter Heuer Auditores e Consultores, abaixo transcrito: “Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não 
existe incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências da 
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.” Em nossa opinião, as demonstrações apresentadas com superávit de 
R$ 32.991.818,42 (trinta e dois milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois 
centavos) representam adequadamente, em todos os aspectos de relevância, a posição patrimonial, econômica e 
financeira da Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ em 31/12/2018. Assim, em cumprimento às disposições estatu-
tárias, o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2018 estando, desta forma, 
em condições de ser submetida à Assembleia Geral Ordinária com apuração dos votos prevista para o dia 25/04/2019.

Presidente: Ronald Santos Barata;
Conselheiros: Alfredo Lucio Durante Gonçalves e Adilsimar Machado Fonte

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Conselheiros da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ. Opinião. Examinamos as demonstrações 
financeiras da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras”. Somos independentes em relação a Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com 
as demais,’) responsabilidades éticas de acordo com as normas. Acreditamos que a evidencia/7 da auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor. A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expres-
samos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Re-
latório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles internos que ela determinou 
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 tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidencia 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 intencio-
nais. • 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 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 administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existe incerteza significativa em relação a eventos 
ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências da 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das eventuais constatações de auditoria.  

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2019
Walter Heuer Auditores Independentes - CVM nº 2291 CRC-SP 000334/O-6-T-RJ
Gilson Miguel de Bessa Menezes - Contador CRC-RJ 017511/O-9 T SP

Financeiro
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CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A.  |  CNPJ/MF nº 07.844.436/0001-06
ANS 41577-4

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Ainda é lenta a recuperação do setor de saúde suplementar, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Depois de três anos consecutivos de queda, houve um pequeno crescimento no número de beneficiários inscritos em planos de saúde 
no Brasil - foram 33.000 beneficiários a mais que em 2017. Contudo, o mercado fluminense ainda teve uma pequena queda - 24.847 beneficiários a menos que em 2017, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
Mesmo nesse cenário adverso, a Caberj Integral Saúde conseguiu encerrar o ano com um resultado positivo de R$ 891.525,48, fruto de um esforço de gestão, ainda que tenha chegado ao final de 2018 com uma redução de 13% no número 
de clientes inscritos, reflexo da crise econômica. Essa redução se deve também a uma estratégia fundamentada na premissa de “limpar” a carteira, expurgando contratos deficitários e fidelizando clientes importantes, ao mesmo tempo em que 
implementamos ferramentas de gestão de pacientes crônicos, elaborando novos programas de prevenção para minimizar o risco e os impactos de determinadas patologias no resultado da carteira, de forma a otimizarmos resultados. Assim, 
mesmo com a perda de beneficiários, houve um incremento na receita da ordem de 5,3%, resultando na absorção do risco causado pela evasão de usuários no período. No quarto trimestre, criamos novos produtos, com foco nas classes “C” 
e “D”, diversificando a atuação da operadora em busca de novos clientes, acreditando no reaquecimento do mercado. Fortalecemos a gestão profissional e capacitação dos colaboradores, a fim de mantermos a sinistralidade da carteira equi-
librada e com capacidade de disputar mercado com as demais congêneres. A ampliação de nossa carteira é o foco principal para o exercício de 2019, promovendo a diluição do risco e a consolidação da marca. A diversificação dos produtos, 
os investimentos em marketing e na remuneração dos produtores, são premissas que permitirão à Caberj Integral Saúde, conquistar um lugar de destaque no mercado de saúde suplementar do Rio de Janeiro. O Conselho de Administração 
apresenta a prestação de contas do exercício de 2018. Conselho de Administração: Roberto Alves Torres Homem, Leonardo Teti, Sergio Vinicius de Paula e Silva, Fredemar de Andrade, Hamilton Miranda de Abreu, Rosangela de Araujo 
Costa, Ary Tinoco de Almeida, Haroldo Aquino Filho, Paulo Roberto Fraga Vasques.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Valores expressos em reais)
ATIVO Nota 2018 2017
Ativo Circulante 32.889.055 33.242.354
Disponível 5 1.339.522 1.517.202
Realizável 31.549.533 31.725.152
Aplicações 6 24.283.395 24.050.234
Créditos de operações com planos
 de assistência à saúde 7 5.004.743 5.907.326

Títulos e valores à receber 8 2.241.395 1.767.592
Outros valores e bens 20.000 -

Ativo não Circulante 6.250.827 437.044
Realizável a longo prazo 253.748 437.044
Depósitos judiciais 253.748 437.044
Imobilizado 9 5.997.079 -
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares 5.997.079 -

Total do ativo 39.139.882 33.679.398

PASSIVO Nota 2018 2017
Passivo Circulante 16.253.516 14.843.961
Provisões técnicas de operações
 de assistência à saúde 10 14.784.899 13.652.867
Provisão de contraprestação não ganha 559.933 -
Provisão para eventos a liquidar 6.746.432 6.413.315
Provisão para eventos ocorridos e não avisados 7.478.534 7.239.552

Tributos e contribuições a recolher 11 447.821 543.307
Débitos diversos 12 675.715 -
Provisões 13 345.081 647.787

Passivo não Circulante 596.447 437.044
Exigível a longo prazo 14 596.447 437.044
Provisões para ações judiciais 596.447 437.044

Patrimônio Líquido 15 22.289.919 18.398.393
Capital social 26.011.200 23.011.200
Prejuizo acumulado (3.721.281) (4.612.807)

Total do passivo 39.139.882 33.679.398

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Contraprestações efetivas de plano Nota 2018 2017
 de assistência à saúde 87.982.747 85.171.206
Contraprestações líquidas 87.982.747 85.171.206

Eventos indenizáveis líquidos (71.569.868) (68.167.499)
Eventos avisados 16 (71.330.887) (67.123.354)
Variação da provisão de eventos ocorridos e
 não avisados (238.981) (1.044.145)

Resultado das Operações com Planos
 de Assistência á Saúde 16.412.879 17.003.707
Despesas de comercialização (2.904.211) (4.196.537)
Despesas administrativas 17 (12.756.774) (12.057.689)
Outras receitas e (despesas) operacionais 18 (1.156.079) (739.198)
Resultado operacional (404.185) 10.283
Resultado financeiro líquido 19 1.455.792 2.408.307
Resultado antes dos impostos 1.051.607 2.418.590
Resultado patrimonial 185.000 -
Imposto de renda 13 (247.383) (469.961)
Contribuição social 13 (97.698) (177.826)
Resultado líquido 891.526 1.770.803

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017

(Valores expressos em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017

(Valores expressos em reais)
Capital Lucro/Prejuízo
social acumulado Total

Saldos em 31/12/2016 23.011.200 (6.383.610) 16.627.590
Lucro líquido do exercício - 1.770.803 1.770.803
Saldos em 31/12/2017 23.011.200 (4.612.807) 18.398.393
Subscrição de capital social 3.000.000 - 3.000.000
Lucro líquido do exercício - 891.526 891.526
Saldos em 31/12/2018 26.011.200 (3.721.281) 22.289.919

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)

Atividades Operacionais 2018 2017
Recebimentos de plano de saúde 89.232.774 84.993.596
Resgate de aplicações financeiras 9.100.000 9.701.099
Outros recebimentos operacionais 8.478 14.917
Pagamentos a fornecedores/prestadores
 de serviços de saúde (77.685.298) (77.752.366)
Pagamentos de comissões (2.812.278) (3.631.487)
Pagamentos de serviços de terceiros (230.705) (156.274)
Pagamentos de tributos (5.612.849) (5.007.568)
Pagamentos de contingências (698.728) (548.847)
Pagamentos de promoção/publicidade (54.380) -
Aplicações financeiras (8.256.571) (8.700.000)
Outros pagamentos operacionais (325.270) (312.172)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 2.665.173 (1.399.102)
Atividades de investimento
Outros recebimentos das atividades de investimentos 157.147 -
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros (6.000.000) -

Caixa líquido das atividades de investimento (5.842.853) -
Atividades de Financiamento
Integralização de capital em dinheiro 3.000.000 -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 3.000.000 -
Variação Líquida do Caixa (177.680) (1.399.102)
CAIXA - Saldo inicial 1.517.202 2.916.304
CAIXA - Saldo final 1.339.522 1.517.202
Diminuição do Saldo de Caixa (177.680) (1.399.102)
Ativos Livres no início do período 1.517.202 2.916.304
Ativos Livres no final do período 1.339.522 1.517.202
Redução nas aplicações financeiras -
 Recursos Livres (177.680) (1.399.102)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional. A Caberj Integral Saúde S.A.(“Caberj Integral” ou “Cia.”),
é uma sociedade por ações, constituída em 19/01/2006, como subsidiária integral
da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, com sede e foro a rua do Ouvidor, nº
91, 2º andar - parte, Centro na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Cia. tem por objetivo
a comercialização e operação de planos de assistência à saúde e atividades afins.
A Cia. está cadastrada na Agência Nacional de Saúde - ANS (“ANS”) sob o registro
de nº 41577-4, com a situação ativa desde 29/09/2006. Em consonância com o
planejamento estratégico, a Cia. no exercício de 2018 registrou um decréscimo da
ordem de 13,97% no seu universo de vidas, em contrapartida houve um incremento
de 5,30% sobre o faturamento das contraprestações. O fato de termos conseguido
o incremento da receita, mesmo com a redução do número de beneficiários, nos
trouxe equilíbrio sobre a sinistralidade do período, permitindo que chegássemos ao 
final do exercício com resultados positivos. O decréscimo no número de vidas ins-
critas deveu-se ao gerenciamento da carteira com sinistralidade elevada, ocasio-
nando o cancelamento dos contratos deficitários, bem como a captação de novos 
clientes gerando novas receitas. 2. Base de preparação. a. Declaração de con-
formidade. A presente demonstrações financeiras incluem: • As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, as quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos, interpre-
tações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
quando referendados pela ANS. As demonstrações financeiras estão sendo apre-
sentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Reso-
lução Normativa nº430/2017. As demonstrações de resultados abrangentes não 
estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre este 
conceito. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho 
de Administração em 01/02/2019. b. Base de mensuração. As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instru-
mentos financeiros não-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. c. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações 
financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia.. d. Uso de 
estimativas e julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras de acor-
do com as normas da ANS e as normas emitidas pelo CPC exige que a Administra-
ção faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os re-
sultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são re-
vistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes 
às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhe-
cidos nas demonstrações financeiras estão incluídas na nota explicativa nº 10 - Pro-
visões técnicas. As informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas 
que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do 
próximo exercício financeiro estão incluídas na nota explicativa nº 14 - Provisões 
para ações judiciais. 3. Principais políticas contábeis. As principais diretrizes con-
tábeis adotadas são: a. Disponibilidades. São mantidos com a finalidade de aten-
der a compromissos de caixa de curto prazo e compõem se de depósitos bancários 
à vista em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. b. Instru-
mentos financeiros. A Cia. participa de operações envolvendo instrumentos finan-
ceiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financei-
ros disponíveis. Os riscos associados a estes instrumentos são gerenciados por 
meio de estratégias conservadoras visando liquidez, rentabilidade e segurança. A 
Cia. não possui operações com derivativos. i. Ativos financeiros não derivativos. 
A Cia. reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em 
que foram originados.  Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos desig-
nados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data 
da negociação na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições contratuais 
do instrumento. A Cia. não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contra-
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Cia. transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos. A Cia. classifica os ativos financeiros não derivati-
vos nas seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por 
meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e rece-
bíveis e ativos financeiros disponíveis para venda. Em 31/12/2018 e 2017 a Cia. 
possui ativos financeiros classificados na seguinte categoria: ii.Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classi-
ficado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento ini-
cial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se 
a Cia. gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda com base em 
seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia 
de investimentos da Cia.. Os custos da transação, é reconhecido no resultado como 
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são 
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam 
em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado 
do exercício. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resul-
tado compreendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam classifica-
dos como disponíveis para venda. iii. Recebíveis. Representam substancialmente 
os recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços de assistência 
médico hospitalar e os valores a receber de conveniados na data de encerramento 
do balanço. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os rece-
bíveis são medidos pelo custo amortizado, decrescidos de qualquer perda por redu-
ção ao valor recuperável. iv. Instrumentos Financeiros - Derivativos. A Cia. não 
opera com instrumentos financeiros com características de derivativos. c. Demais 
ativo e passivo circulante e não circulante. Os demais ativos são registrados ao 
custo de aquisição, reduzidos de provisão para ajuste ao valor de recuperável, 
quando aplicável. As demais obrigações são registradas pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e va-
riações monetárias incorridas. d. Provisões técnicas. A provisão para eventos 
ocorridos e não avisados foi calculada de acordo com as determinações da Resolu-
ção Normativa nº 209, de 22/12/2009 e suas alterações posteriores, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme mencionado na Nota Explicativa 
nº 10. A provisão para eventos a liquidar é registrada com base nas faturas de pres-
tadores de serviços efetivamente recebidas pela Cia., em contrapartida à conta de 
despesas de eventos indenizáveis avisados, quando relativa a serviços de assis-
tência prestados aos seus conveniados. e. Provisão para ações judiciais. O reco-
nhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, são 
realizados de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC25 - “Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes” e leva em consideração a avaliação dos 
assessores jurídicos da Cia. conforme segue: (a) Ativos contingentes - não são re-
conhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evi-
dências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais 
recursos. (b) Passivos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações finan-
ceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for 
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com 
uma provável saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. f. Resultado. O 
resultado é apurado pelo regime de competência e considera os rendimentos e 
encargos, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passi-
vos da Cia.. As contraprestações são apropriadas ao resultado quando da emissão 
das respectivas faturas, em bases lineares, no período de cobertura de risco. Os 
eventos indenizáveis avisados são apropriados à despesa, considerando-se a data 
de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores, pelo seu valor inte-
gral, no primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica. As 
recuperações de eventos indenizáveis conhecidos ou avisados representam o va-
lor dos eventos recuperados/ressarcidos por glosas de assistência médico-hospita-
lar em procedimentos, com base em registros auxiliares. 4. Gerenciamento de 
Risco. 4.1. Visão Técnica de Exposição ao Risco do Negócio. A Cia. atua como 
operadora de planos de saúde no mercado de saúde suplementar com o objetivo de 
prover assistência médica aos seus associados, tendo como riscos associados um 
conjunto de fatores inerentes a natureza de suas operações. Dentre os principais 
fatores de riscos que podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: 4.1.1. Riscos 
ligados à atividade econômica da Cia.. Neste item, as variáveis econômicas que 
influenciam a manutenção e o desenvolvimento do negócio são a variação dos 
custos médico-hospitalares, fatores macroeconômicos, dentre outros. A Cia. está 
exposta em termos de risco de mercado a alterações macroeconômicas de política 
tributária, assim como a inflação do preço médio dos serviços de saúde, traduzida 
pelo reajuste das tabelas hospitalares e do coeficiente de honorários médicos (ch); 
cujos preços globais (diárias e taxas, materiais e medicamentos, exames de baixa, 
média e alta complexidade), além de serem indexados pela inflação, sofrem impac-
to da variação cambial, principalmente nos serviços de diagnósticos (equipamentos 
de alta tecnologia) e tratamentos terapêuticos (medicamentos de alto custo). Para 
este último fator de risco, relacionado ao mercado de saúde, a Cia. conta com um 
Comitê de Negociação com a rede de prestadores de serviços médicos, composta 
por Superintendentes, gerentes médicos e profissionais técnicos, cujo resultado 
das negociações vem apresentando, além de transparência e previsibilidade de 
custos, compatibilidade dos valores negociados com os limites orçamentários esta-
belecidos. Em conformidade com as regras contratuais celebradas entre a Cia. e 
seus clientes, a aplicação do índice de reajuste é realizada anualmente, na respec-
tiva data-base de cada empresa cliente, conforme o excedente da sinistralidade 
contratada que retorna ao break even point do contrato. Em 2018 o reajuste médio 
negociado pela Cia. foi de 15,77%, suficiente para manter a sinistralidade contrata-
da, distribuída pela totalidade de empresas clientes, dentro dos patamares limítro-

fes do contrato. 4.1.2. Risco Regulatório. Este risco se acentua por estar associa-
do a um setor regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja atuação 
inclui questões legais de operação de planos de saúde, garantias financeiras e 
responsabilidade contratual. 4.1.3. Riscos Operacionais. Neste item, são focadas 
análises mais estruturadas de gerenciamento de risco específico da operadora. Os 
principais riscos operacionais existentes são: 4.1.3.1. Risco atuarial. Outro impor-
tante instrumento de gestão é o risco atuarial que aborda fatores relacionados à 
correta precificação dos produtos e critérios de seleção/aceitação do risco, que 
agrava os custos de acordo com o ramo de atividade de seus clientes e/ou em fun-
ção de seu perfil etário. Ressalta-se que, em virtude dos índices crescentes de si-
nistralidade apresentado pelo mercado neste exercício, promovemos a “higieniza-
ção” na carteira dos contratos deficitários e sem perspectivas de equilíbrio técnico 
no curto ou médio prazo. Esta ação levou ao cancelamento de cerca de 13,97% da 
carteira de clientes, entretanto, conseguimos manter a sinistralidade nos parâme-
tros desejados, sem praticar reajustes que provocariam a evasão de mais clientes, 
devido ao fato da perda do poder de pagamento vivenciada pelo mercado. Tal me-
dida demonstra uma preocupação com os riscos futuros de sinistralidade da cartei-
ra e o compromisso de salvaguardar as reservas técnicas da Cia., com uma política 
de aceitação de riscos e manutenção do equilíbrio técnico, ainda mais criterioso e 
rigoroso do que já era praticado.4.1.3.2. Risco de elevação dos custos médico-
-hospitalares. O risco de elevação dos custos médico-hospitalares está diretamen-
te relacionado à taxa de variação de custos médico-hospitalares - VCMH - medida
de variação resultante da combinação de preços de serviços de saúde associado à
frequência de utilização de eventos médicos pelos beneficiários. Trata-se de uma
metodologia adotada e indicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, para que as operadoras de planos de saúde comprovem anualmente a varia-
ção dos custos médico-hospitalares de seus contratos. 4.2. Visão Geral do Risco 
Financeiro. A Cia. apresenta exposição aos seguintes riscos advindos de sua ope-
ração e do uso de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez, risco
de mercado e risco operacional. 4.3. Estrutura de Gerenciamento e Mitigação de 
Riscos. A Cia. possui uma Estrutura de Gerenciamento e Mitigação de Riscos, que
se encontra fundamentada em uma Política de Gestão Estratégica, adotando-se
como instrumentos de gestão, ferramentas voltadas para traçar uma visão de cres-
cimento sustentável no mercado de saúde suplementar. O planejamento estratégi-
co e as metas de market share da Cia. são revisados anualmente, com o objetivo de
redirecionar ações e esforços visando atingir os objetivos traçados. Enfim, adotar
padrões e metodologias, assim como dispor de recursos humanos capacitados e
recursos tecnológicos alinhados com as necessidades de gestão de um ambiente
de controle e de segurança operacional, são fatores fundamentais orientados à
estrutura de gerenciamento de riscos adotada pela Cia., cujos indicadores de de-
sempenho são permanentemente acompanhados pelo Conselho de Administração
e reavaliados pelos gestores da Cia..Após breve exposição sobre a Política de
Gestão Estratégica da Cia., passamos ao diagnóstico dos riscos financeiros. A Cia.
está exposta a diversos riscos inerentes a natureza de suas operações. Dentre os
principais fatores de riscos de mercado que podem afetar o negócio da Cia., desta-
cam-se: 4.3.1. Risco de Crédito e Capital. O risco de crédito da Cia. está associa-
do à possibilidade de inadimplência de seus clientes, sendo atenuado por uma
composição pulverizada da carteira e pela prerrogativa legal de interrupção da as-
sistência após um determinado período de inadimplência. Além disso, a Cia. possui
uma política de gestão de ativos financeiros estritamente conservadora, investindo
em fundos de renda fixa de baixa exposição ao risco de mercado e mantendo suas
operações em instituições financeiras consideradas de primeira linha pelo merca-
do. O risco de crédito da operadora é avaliado a partir do perfil de sua carteira de
clientes, bem como da política de investimentos dos recursos e da seleção de insti-
tuições financeiras. 4.3.1.1. Política de Gestão de Recebíveis.O risco de crédito
da operadora decorrente da possibilidade de não recebimento de valores faturados 
a clientes é atenuado pela possibilidade de interrupção da prestação de serviço aos 
beneficiários da empresa cliente, após transcorrido o prazo máximo da condição de
inadimplência. Um fator menos favorável, foi a redução da pulverização da cobran-
ça na carteira de clientes devido o número de beneficiários ter decrescido 23,11%,
independentemente das novas conquistas de clientes, o número de empresas
clientes diminuiu, aumentando a concentração de risco da carteira. O ponto favorá-
vel, foi a seleção de risco que fizemos, excluindo da carteira, os clientes com proble-
mas financeiros, com grande incidência de inadimplência, aumentado o desequilí-
brio do contrato e o risco de inadimplência. Com relação a empréstimos e
financiamentos, a Cia. não possui esta modalidade de operação, uma vez que to-
das as suas despesas e investimentos na sua atividade fim são custeados com re-
cursos próprios. 4.3.1.2. Política de Investimentos dos Recursos Financeiros. A 
política de investimentos dos recursos financeiros da Cia., observa as disposições
estatutárias, que são regidas pelo seu Acionista Único. Em 31/12/2018 as aplica-
ções financeiras estavam concentradas em fundos de investimentos administrados
pela Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, obtendo resultados satisfatórios,
com rentabilidade de 6,09% a.a., que corresponde a 95,01% do CDI. 4.3.2. Risco 
de Liquidez. Os índices de liquidez corrente e geral da Cia. em 31/12/2018 foram
2,02 e 1,97, respectivamente, demonstrando a gestão de seus recursos financeiros
de forma a garantir o cumprimento de suas obrigações de curtos e longos prazos.
4.3.3. Risco Operacional. A Cia. possui uma política de gerenciamento de risco
operacional, mantida por um conjunto de ferramentas de gestão, como: gestão co-
mercial, gestão tributária, gestão atuarial, planejamento e gestão orçamentária,
gestão de custos médicos, além de soluções informatizadas, controles internos sob
acompanhamento periódico, e um programa permanente de capacitação de equi-
pes. Outro item de fundamental importância no risco operacional é a aferição de
indicadores de desempenho, apurado e avaliado periodicamente pelos gestores da
Cia., dentro de uma visão global de resultado da operadora.
5. Disponível.
Bancos 2018 2017
Banco Bradesco 29.838 4.021
Caixa Econômica Federal 158.582 -
BRB - Banco de Brasilia 6.804 -
Banco Itau 1.144.298 1.513.181

1.339.522 1.517.202
6. Aplicações. a. Resumo das aplicações financeiras. 2018 2017
Caixa FI Saude Suplementar - ANS RF (i) 8.644.349 8.223.192
Caixa FI Fidelidade II RF Cred Privado (ii) 957.549 8.580.465
Caixa FI Fidelidade RF Longo Prazo (iii) 5.361.241 -
Bradesco Empresas FICFI Renda Fixa (Iv) 7.061.358 7.246.577
Quotas de fundos não exclusivos 22.024.497 24.050.234
CEF - Letras Financeiras do Tesouro Nacional 2.258.898 -

24.283.395 24.050.234
(i) Este fundo de investimento tem por objetivo a constituição de ativos garantido-
res que visam lastrear as provisões técnicas e o excedente da dependência ope-
racional, instituído pela Resolução Normativa nº 159 de 03/07/2007 da ANS. (ii)
Este fundo de investimento tem por objetivo aplicar recursos em título de renda
fixa, incluindo cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com
prazo médio superior a 365 dias, sendo eles disponível para negociação. (iii) Este
fundo de investimento tem por objetivo aplicar recursos em título renda fixa, incluin-
do cotas de fundo de investimento, com prazo médio superior a 365 dias, sendo
eles disponível para negociação. (iv) Este fundo tem por objetivo proporcionar aos
seus cotistas a rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de
juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação
preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. b. Hierarquia de valor justo:
A tabela abaixo apresenta  instrumentos financeiros registrados pelo valor justo,
utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como a
seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e
passivos e idênticos; • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente
(derivado de preços);

31/12/2018 31/12/2017

Títulos
Nível 

1 Nível 2 Total
Nível 

1 Nível 2 Total
Quotas de fundos inves-
 timento não exclusivos
Caixa FI Saude 
 Suplem - ANS RF - 8.644.349 8.644.349 - 8.223.192 8.223.192
Caixa FI Fidelidade II
 RF Cred Priv - 957.549 957.549 - 8.580.465 8.580.465
Caixa FI Fidelidade 
 RF Longo Prazo - 5.361.241 5.361.241 - - -
Bradesco Empresas 
 FICFI Renda Fixa - 7.061.358 7.061.358 - 7.246.577 7.246.577
Total - 22.024.497 22.024.497 - 24.050.234 24.050.234
Total da carteira - 22.024.497 22.024.497 - 24.050.234 24.050.234

7. Créditos de operações com planos de assistência à saúde
2018 2017

Mensalidades a receber 5.004.743 3.994.919
Outros valores à receber - 1.912.407

5.004.743 5.907.326
Esta rubrica refere-se aos recursos financeiros a ingressar pela contraprestação 
de serviços de assistência médico hospitalar, conforme emissão de notas fiscais, 
emitidas dentro do mês em referência e recebidas no mês subsequente da cober-
tura do plano. As mensalidades a receber por idade de saldo compõem se como 
segue em 31/12: 

2018 2017
A vencer 2.829.254 2.617.392
Vencidos até 30 dias 2.163.233 1.377.527
Vencidos de 31 a 60 dias 12.256 -

5.004.743 3.994.919
8. Títulos e valores a receber. 2018 2017
Antecipações de imposto de renda 289.412 141.994
Imposto de renda retido na fonte 986.885 1.181.584
Imposto de renda à compensar 583.190 26.172
Antecipações da contribuição social 146.707 155.709
Contribuição social retida na fonte 160.654 163.882
PIS a compensar 17.692 25.796
Cofins a compensar 56.855 72.455

2.241.395 1.767.592
9. Imobilizado

Taxa de  
depreciação %

2018 2017

Custo
Depre-
ciação

Valor  
líquido

Valor  
líquido

Edificações 4% 6.182.555 (185.476) 5.997.079 -
6.182.555 (185.476) 5.997.079 -

Em março de 2018 foi adquirido o imóvel sito à rua do Ouvidor, 91 - 6º andar - Centro 
- Rio de Janeiro - RJ; Autorizado pelo Conselho de Administração.
10. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde. As provisões
constituídas pela Cia. apresentam as seguintes posições:

2018 2017
Provisão de contraprestação não ganha (i) 559.933 -
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (ii) 7.478.534 7.239.552
Provisão para eventos a liquidar (iii)
Conhecidos nos últimos 60 dias 6.548.039 5.494.651
Conhecidos a mais de 60 dias 198.393 918.664

6.746.432 6.413.315
14.784.899 13.652.867

(i) A ANS determinou, por meio da Resolução Normativa (RN) nº 418 de 26/12/2016
e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
(OPS) deverão constituir “Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha -
PPCNG”. Ao final de cada mês, o valor reconhecido como PPCNG é apropriado
ao resultado do período, como Receita de Contraprestação/Prêmio, em função
do período de cobertura do risco já decorrido naquele mês. O termo “não ganha”
significa que o período de risco de cobertura contratual ainda não decorreu, por-
tanto, a operadora ainda não prestou o serviço para o beneficiário do plano, que
é a cobertura contratual dentro daquele prazo. (ii) A ANS determinou, por meio da
Resolução Normativa (RN) nº 209 de 22/12/2010 e alterações posteriores, que as
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (OPS) deverão constituir “Provisão
Para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA”. Nos primeiros 12 meses de
operação ou até que haja a aprovação da metodologia de cálculo, as OPS deve-
rão constituir valores mínimos de PEONA, observando o maior entre os seguintes
valores: • 8,5% do total de contraprestações emitidas líquidas, nos últimos 12 me-
ses, na modalidade de preço pré-estabelecido, exceto aqueles referentes às con-
traprestações odontológicas; • 10% do total de eventos indenizáveis conhecidos
na modalidade de preço pré-estabelecido, nos últimos 12 meses, exceto aqueles
referentes às despesas odontológicas; A Cia. adotou em 31/12/2018 observando
o critério acima 8,5% do total de contraprestações emitidas líquidas nos últimos
12 meses, na modalidade de preço pré-estabelecido, exceto aqueles referentes
às contraprestações odontológicas. (iii) Refere-se ao reconhecimento do custo
médico proveniente da assistência médico hospitalar aos conveniados da Cia.. O
passivo é registrado mediante apresentação da documentação dos serviços pres-
tados pelos médicos, laboratórios e hospitais credenciados. Em atendimento a
Resolução Normativa (RN) nº 227 de 19/08/2010, a provisão de eventos a liquidar
está lastreada por ativos garantidores das provisões técnicas, representadas por
aplicações financeiras vinculadas a ANS, através da Caixa Econômica Federal.
Demonstrativo dos Ativos Garantidores 2018 2017
Aplicações financeiras vinculadas a ANS 8.644.349 8.223.192
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (7.478.534) (7.239.552)
Provisão para eventos liquidar a mais de 60 dias (198.393) (918.664)

(7.676.927) (8.158.216)
Ativos garantidores excedentes 967.422 64.976
11. Tributos e contribuições a recolher. 2018 2017
ISS - Imposto sobre serviço 115.756 137.116
PIS 2.294 16.304
COFINS 14.115 100.334
IRRF de terceiros 63.482 52.538
ISS retido na fonte 54.743 61.663
CSL retido de terceiros 27.412 23.271
Cofins retido de terceiros 79.057 67.470
PIS retido de terceiros 17.733 15.070
INSS - Médico 73.229 69.541

447.821 543.307
12. Débitos diversos 2018 2017

Passivo Resultado Passivo Resultado
Caixa de Assistência à Saúde -
 CABERJ (i) 665.590 8.798.275 - 5.655.667
Outros 10.125 102.589 - 71.866

675.715 8.900.864 - 5.727.533
(i). Em 09/04/2008, a Cia. assinou um contrato com a sua controladora CABERJ, 
para que a mesma preste serviços administrativos, contábeis, jurídicos, apoios 
logísticos e outros serviços, se necessário. O valor cobrado por estes serviços é 
relativo a 10% da receita total. 
13. Provisões 2018 2017
Provisão para imposto de renda 247.383 469.961
Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido 97.698 177.826

345.081 647.787
A seguir demonstramos o cálculo da contribuição social e do imposto de renda so-
bre o lucro líquido:

2018 2017
Base para cálculo da contribuição social
Lucro contábil do exercício 1.236.607 2.418.590
Ajustes do lucro contábil
(+) Adições/(-)Exclusões 314.154 404.044
Base antes da compensação 1.550.761 2.822.634
Compensação de base negativa CSLL (465.228) (846.790)
Base de cálculo da CSLL 1.085.533 1.975.844
Contribuição social do exercício - 9% 97.698 177.826

Financeiro
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2018 2017
Base para cálculo do imposto de renda
Lucro contábil do exercício 1.236.607 2.418.590
Ajustes do lucro contábil
(+) Adições/(-)Exclusões 314.154 404.044
Lucro real antes da compensação 1.550.761 2.822.634
Compensação de prejuízo fiscal (465.228) (846.790)
Lucro real 1.085.533 1.975.844
Imposto de renda - 15% 162.830 296.377
Imposto de renda adicional - 10% 84.553 173.584
Imposto de renda do exercício 247.383 469.961
14. Provisões para ações judiciais. A Cia. possui ações judiciais de natureza cí-
veis que foram impetradas contra a mesma, tendo sido estimado pelos seus consul-
tores jurídicos como probabilidade de perda possível o montante de R$1.311.082,
perda provável o montante de R$596.447 e perda remota o montante de R$85.267.

Composição Geral: Descrição Total
Planos coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998. 25.688.459
Planos coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998. 45.045.890
Planos odontológico coletivos por adesão depois
 da lei 9.656/1998 5.007
Planos odontológico coletivos empresariais
 depois da lei 9.656/1998 74.043
Sub-Total 70.813.399
Sistema Único de Saúde - SUS 517.488
Total 71.330.887

A Cia. com base em sua avaliação tem registrado o montante de R$596.447 para 
fazer face às prováveis perdas, correspondendo a 100% do montante das perdas 
prováveis. Detalhamento dos processos por natureza
de risco de perda: 2018 2017
Prováveis 596.447 437.044
Possíveis 1.311.082 1.982.379
Remotas 85.267 74.000
Total 1.992.796 2.493.423
15. Patrimônio líquido. 15.1. Capital social. O capital da Cia. constitui-se de
3.100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integra-
lizadas. 15.2. Prejuízo Acumulado. O Conselho de Administração deliberou em 
absorver o lucro do exercício. 16. Eventos avisados. A distribuição dos saldos do 
quadro auxiliar de Eventos Médicos Hospitalares Assistência Médico-Hospitalar do 
Documento de Informações Periódicas - DIOPS do 4º trimestre de 2018 está em 
conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar - ANS, referente aos planos:

17. Despesas administrativas 2018 2017
Taxa de administração (i) (8.798.275) (8.517.121)
Serviços de terceiros (58.864) (52.477)
Tributos (2.181.263) (2.031.487)
Outros (1.718.372) (1.456.604)

(12.756.774) (12.057.689)
(i) Esta conta refere-se consubstancialmente aos serviços prestados pela CABERJ
à Cia. mencionado na nota explicativa nº 11.
18. Outras receitas e (despesas) operacionais 2018 2017
Outras receitas com operações de assistência 108.202 126.306
Outras despesas de operações de assistência (1.264.281) (865.504)

(1.156.079) (739.198)

19. Resultado financeiro líquido
2018 2017

Receitas financeiras
Títulos de renda fixa 1.521.087 2.415.654

1.521.087 2.415.654
Despesas financeiras
Outras despesas (65.295) (7.347)

(65.295) (7.347)
1.455.792 2.408.307

20. Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa. A legislação vigente de-
termina à Cia. que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método dire-
to deverá apresentar em nota explicativa a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo 
de caixa líquido das atividades operacionais. Apresentamos abaixo a conciliação:
Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro/(Prejuízo) do exercício 891.526 1.770.803
Depreciação 185.477 -
Atividade de investimentos (6.182.556) -
Aumento Patrimonial 3.000.000 -

(2.105.553) 1.770.803
(Aumento) diminuição em Ativos Operacionais
Aplicações (233.161) (888.387)
Créditos de operações com planos de
 assistência à saúde 902.583 1.603
Títulos e valores à receber (473.803) (1.314.710)
Outros valores e bens (20.000) -
Outros valores à receber longo prazo 183.296 (5.234)

358.915 (2.206.728)
Aumento (diminuição) em Passivos Operacionais
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 1.132.032 (1.366.747)
Tributos e contribuições a recolher (95.486) 101.696
Débitos diversos 675.715 (749.957)
Provisões (302.706) 647.787
Passivo a Longo Prazo - Provisões para
 ações judiciais 159.403 404.044

1.568.958 (963.177)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (177.680) (1.399.102)

Eventos médico hospitalares - Assistência médico-hospitalar
Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão depois da lei 9.656-1998.

Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas Total
Rede Contratada 4.317.116 4.815.289 1.931.462 11.496.011 1.061.162 782.326 24.403.366
Reembolso 88.929 104.409 10.731 81.056 980.010 19.958 1.285.093
Total 4.406.045 4.919.698 1.942.193 11.577.067 2.041.172 802.284 25.688.459
Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos empresariais depois da lei 9.656-1998.

Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas Total
Rede  Contratada 5.111.410 9.467.277 2.955.404 19.937.826 2.919.843 2.527.763 42.919.523
Reembolso 107.354 168.411 6.820 143.800 1.671.524 28.458 2.126.367
Total 5.218.764 9.635.688 2.962.224 20.081.626 4.591.367 2.556.221 45.045.890

Haroldo Aquino Filho Ubiratan Alves de Carvalho
Diretor Superintendente Contador CRC RJ - 076874/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2018
Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2019, reuniram-se na sede da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, situada na Rua 
do Ouvidor 91 - 2º andar parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ, os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, para examinar 
o Balanço Geral, referente ao exercício de 2018, e respectivas demonstrações financeiras, contábeis, gerenciais e parecer
da Walter Heuer Auditores e Consultores, abaixo transcrito: “Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existe incerteza significativa
em relação a eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências da 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.”

Em nossa opinião, as demonstrações apresentadas com lucro de R$ 891.525,48 (oitocentos e noventa e um mil, quinhentos 
e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) representam adequadamente, em todos os aspectos de relevância, a posição 
patrimonial, econômica e financeira da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ em 31/12/2018. Assim, em cumprimento às 
disposições estatutárias, o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2018 estando, 
desta forma, em condições de ser submetida à Assembleia Geral.
Ronald Santos Barata - Presidente do Conselho Fiscal
Alfredo Lucio Durante Gonçalves - Conselheiro Fiscal
Adilsimar Machado Fonte - Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Conselheiros da Caberj Integral Saúde S.A.. Opinião. Examinamos as demonstrações fi-
nanceiras da Caberj Integral Saúde S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 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 correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Caberj Integral Saúde S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 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 “Responsabilidade do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia de acordo com os princípios éti-
cos 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 as normas. Acreditamos 
que a evidencia da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Admi-
nistração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da
administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles internos
que ela determinou 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 Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras 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 Compa-

nhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter seguran-
ça razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por frau-
de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos eviden-
cia 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 nas circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a ade-
quação 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, não existe incerteza significativa em relação a eventos 
ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das eventuais constatações de auditoria. 

Rio de Janeiro, 01/02/2019
Walter Heuer Auditores Independentes - CVM nº 2291 CRC-SP 000334/0-6-T-RJ

Gilson Miguel de Bessa Menezes - Contador - CRC RJ 017511/T-7 SP

Financeiro

Senado retoma discussão sobre autonomia do BC
Para defensores 
da ideia 
protegeria 
os sistemas 
monetário e 
cambial de 
pressões políticas

O Banco Central - autar-
quia federal, vinculada ao 
Ministério da Economia - 
tem a tarefa de formular e 
executar a política monetá-
ria, manter a inflação dentro 
da meta e servir como depo-
sitário das reservas interna-
cionais do país. Agora, um 
tema polêmico envolvendo 
a autarquia vem fazendo eco 
em Brasília: a autonomia do 
BC.  Nesta quinta-feira, o 
tema foi pauta no Senado, 
poucos dias depois de ser 
mencionado na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) durante a sabatina 
de Roberto Campos Neto, 
que já teve o nome aprovado 
pelo Plenário.

100 primeiros dias

Na ocasião, Neto lembrou 
aos parlamentares que a au-
tonomia “é uma das priori-
dades para os 100 primeiros 
dias do governo Bolsonaro”.

Segundo informou a 
agência Senado, defensores 
da ideia de autonomia ale-
gam que um BC autônomo 
protegeria os sistemas mo-
netário e cambial de pres-
sões políticas. Quem é con-
tra a iniciativa, por outro 
lado, acredita que o Poder 
Executivo não pode abrir 
mão do controle de uma en-
tidade tão relevante.

 “O BC tem ampla agen-
da de trabalho, e duas ações 
foram priorizadas nesse iní-
cio: a fixação de critérios 
para cargos de dirigentes de 
instituições financeiras pú-
blicas e a lei de autonomia 
do Banco Central. Essas pro-
postas serão debatidas pelo 
Congresso e serão muito im-
portantes”, explicou. Para o 
economista, o Brasil já tem 
condições de encarar uma 
possível mudança.

“O objetivo é aprimorar o 
arranjo da política monetária 
para que ela dependa menos 
de pessoas e mais de regras. 
Além disso, estaremos ali-
nhados à moderna literatura 
sobre o tema e aos melhores 
pares internacionais. Acredi-
to que o país esteja maduro 
para mais esse avanço. A al-
teração, se aprovada por este 
Parlamento, trará ganhos 
para a credibilidade da ins-
tituição e para a potência da 
política monetária”, afirmou 
o presidente do BC.

Projetos

No Congresso, o tema 
está sendo debatido em duas 
frentes. Na Câmara dos De-
putados, há uma proposta 
pronta para ser pautada em 
Plenário sobre o assunto: 
o PLP 32/2003 prevê que
o presidente e diretores do 
banco tenham mandato fixo 
e não coincidente com o do 
presidente da República. 
Recentemente o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que é o autor do 
projeto, afirmou que o texto 
está pronto e será votado as-
sim que o governo organizar 
melhor sua base na Casa.

No Senado, na atual legis-
latura, o senador Plínio Valé-
rio (PSDB-AM) apresentou 
proposta semelhante - o PLP
19/2019 - complementar, 

que está na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), 
sob a relatoria de Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), que 
ainda não apresentou seu 
voto.

Plínio Valério alega que, 
ao intercalar os mandatos do 
presidente da República com 
os membros da diretoria do 
BC, que teriam mandatos de 
duração fixa, seria possível 
blindar o banco de pressões 
políticas advindas do Poder 
Executivo.

“A literatura econômica 
revela que o governo pode 
ser tentado a promover um 
maior crescimento de cur-
to prazo, criando pressões 
inflacionárias, em períodos 
pré-eleitorais, de modo a in-
fluenciar os resultados das 
eleições. A autonomia formal 
do Banco Central impede es-
sas pressões e dá maior cre-
dibilidade à política monetá-
ria. Embora o Banco Central 
do Brasil já atue com relativa 
autonomia de fato, a autono-
mia de direito, garantida por 
meio desta lei, permite criar 
um ambiente jurídico de me-
nor incerteza”, afirmou em 
sua justificativa.

Opiniões

O senador Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ) é um dos 
que defendem a autonomia 
do BC. Para ele, questões 
estratégicas como essa pre-
cisam finalmente ser enca-
radas pelo país, e a postura 
do atual governo é de não in-
terferência a fim de manter a 
segurança do sistema finan-
ceiro nacional.

“O Brasil finalmente vai 
tomar um rumo correto na 
questão da economia, sem 
interferência por parte da 
política, o que vai garantir a 
independência das institui-
ções e um olhar de quem não 

trata como criminosos quem 
de fato gera empregos nesse 
país, os empreendedores. A 
preocupação desde sempre 
do então candidato Bolsonaro 
já era essa: não deixar o Es-
tado atrapalhar, porque dessa 
forma as coisas começam a 
acontecer nesse país de um 
jeito mais natural”, afirmou
durante a sabatina de Roberto 
Campos Neto na CAE.

Consenso

O assunto não encontra 
consenso nem entre senado-
res da oposição. O petista Ro-
gério Carvalho (PT-SE), por 
exemplo, é a favor da iniciati-
va. Segundo ele, a autonomia 
é, sim, importante para afas-
tar pressões políticas. “Não 
só autonomia, mas a isenção 
também é necessária para que 
o banco não fique submeti-
do às pressões do governo e 
muito menos aos interesses 
do mercado. Assim, ele pode 
controlar os juros de olho na 
inflação e no nível de empre-
go”, opinou.

A senadora Eliziane Gama 
(PPS-MA), por sua vez, alega 
que uma certa independência 
é importante, mas faz uma 
ressalva: “Não faço coro com 
os que veem a política ruim 
e algo a ser evitado quanto à 
suas indicações. Acredito que 

Regras no PLP 19/2019
Diretoria colegiada - 

A diretoria colegiada do 
BC terá nove membros, 
sendo um deles o seu 
presidente, todos nome-
ados pelo presidente da 
República entre brasi-
leiros de ilibada reputa-
ção e notória capacidade 
em assuntos econômico-
financeiros.

Mandato - Os man-
datos do presidente do 
Banco Central e de sua 
diretoria se iniciarão 
no primeiro dia útil do 
terceiro ano do manda-
to do presidente da Re-
pública.

Perda de mandato - 
a) Condenação criminal 
transitada em julgado; 
b) pedido de dispensa 
formulado pelo próprio 
interessado, cujas razões 
devem ser encaminha-

das ao presidente da Re-
pública e ao Senado; c) 
demissão por iniciativa 
do presidente da Repú-
blica, com justificação 
acompanhada da exposi-
ção de motivos, aprova-
da pelo Senado, median-
te votação secreta, sendo 
assegurada ao dirigente 
a oportunidade de escla-
recimento e defesa, em 
sessão pública, anterior 
à deliberação.

Prestação de contas 
- O presidente do BC 
deverá apresentar no 
primeiro e segundo se-
mestres de cada ano o 
relatório de inflação e o 
relatório de estabilidade 
financeira, explicando 
as decisões tomadas no 
semestre anterior, no Se-
nado Federal, em argui-
ção pública.

a influência política é natural 
e aceitável, já que em uma 
democracia se vota em um 
projeto político e se espera 
que o eleito cumpra as agen-
das que prometeu em campa-
nha. No entanto, penso que 
temos que preservar o Banco 

Central do mar revolto que 
às vezes se transforma a po-
lítica. Por isso, garantir uma 
certa independência é impor-
tante, pois a diretoria precisa 
de segurança para tomar de-
cisões necessárias em algum 
momento”.




