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OPINIÃO
Ainda hoje há brasileiros que 
não acreditam na tortura
Roberto Amaral, página 2

Gastos militares globais 
são os maiores em 30 anos

Alimentados pelo aumento dos 
gastos dos Estados Unidos e China, 
as duas maiores economias globais, 
os gastos militares atingiram o ní-
vel mais alto em três décadas. Os 
dados foram divulgados pelo Ins-
tituto Internacional de Pesquisa da 
Paz de Estocolmo (Sipri). Em ter-
mos gerais, o gasto militar mundial 
cresceu 2,6% e superou R$ 1,8 tri-
lhão, atingindo o máximo histórico 
desde que existem cifras conside-
radas confiáveis (1988). Os dados 
do Sipri não incluem alguns Esta-
dos com investimentos notáveis em 
Defesa, como a Coreia do Norte, a 
Síria, a Eritreia e os Emirados Ára-
bes Unidos.

Nos Estados Unidos, os gastos 
aumentaram 4,6% em 2018, che-
gando a R$ 649 bilhões e colocan-
do o país ainda mais na dianteira 
em relação às demais nações. So-
mente os EUA foram responsáveis 
por 36% do total das despesas mi-
litares globais, valor próximo aos 
gastos combinados dos oitos países 
seguintes na lista, segundo o Sipri.

A China, em segundo lugar, 
apresentou seu 24º crescimento 
anual consecutivo, aumentando 
seus gastos militares em 5%, num 
total de R$ 250 bilhões.Washing-
ton e seu rival estratégico, a Chi-
na, somam pela primeira vez mais 
de metade do investimento global 
em Defesa, segundo os dados do 
Sipri.

A Arábia Saudita, por sua vez, 
se manteve como o terceiro maior 
investidor mundial em Defesa, 
além de ser o principal importador 
mundial de armamentos. O Reino 
do Deserto – que lidera a interven-
ção militar no Iêmen – destinou no 
ano passado 8,8% de seu PIB (US$ 
67,6 bilhões) aos gastos militares, a 
percentagem mais alta entre todos 
os países analisados.

A lista segue com Índia (US$ 
66,5 bilhões) e França (US$ 63,8 
bilhões). Em sexto lugar está a 
Rússia (US$ 61,4 bilhões), que, 
pela primeira vez desde 2006, dei-
xa de fazer parte dos cinco maiores 
da lista do Sipri.

Embaixador da Venezuela diz 
que tentativa de golpe fracassou

O embaixador da Venezuela na 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), Samuel Moncada, afir-
mou na tarde desta terça-feira em 
Nova York que houve uma tenta-
tiva de golpe por parte do auto-
proclamado presidente interino, 
Juan Guaidó, e que essa iniciativa 
fracassou. Moncada também disse 
que o opositor Leopoldo Lopez, 
que deixou a prisão domiciliar 
para se juntar a Guaidó no come-
ço da manhã, está refugiado na 
residência diplomática do Chile na 
Venezuela. 

A convocação do golpista 
Guaidó levou a confrontos entre 
civis e forças de segurança ao 
longo do dia. A imprensa local 
citava 57 feridos em Caracas, ca-
pital venezuelana.

Ainda pela manhã, o ministro 
da Defesa da Venezuela, Vla-
dimir Padrino López, usou sua 
conta no Twitter para relatar 
que a tentativa de golpe de Juan 
Guaidó, havia sido debelada. 
“O Exército Bolivariano apoia 
firmemente a Constituição e o 
poder legítimo. Todas as unida-
des militares colocadas em oito 
distritos relatam uma situação 
normal nos estados-maiores e 
nas bases, todos seguem seus co-
mandantes”, escreveu Padrino.

Já no início da tarde, ele in-
formou que o pequeno grupo de 
soldados que aderiu à tentativa 
de golpe teria sido enganado por 
Guaidó. “Este ato de violência 
foi derrotado. Quase todo esse 
grupo de uniformizados com ar-

mas, deixou o distribuidor e foi 
para a Plaza Altamira, reeditan-
do o 2002”, ressaltou. O minis-
tro da Defesa disse, ainda, que a 
ação foi patrocinada do exterior.

“Uma guerra está sendo trava-
da sobre a Venezuela com fatores 
imperiais, com o objetivo de der-
rubar um governo que é legítimo 
e eleito pelo povo”, denunciou.

Alinhado com Guaidó, o go-
verno brasileiro resolveu adotar 
um tom mais cauteloso. O mi-
nistro do Gabinete de Seguran-
ça Institucional (GSI), general 
Augusto Heleno, disse que a 
situação política da Venezuela 
continua indefinida e que não há 
expectativa de solução no curto 
prazo.

“A gente está vendo que con-
tinuamos longe de uma solução”, 
disse Heleno, após reunião com 
o presidente Jair Bolsonaro. Os 
dois, acompanhados do vice-pre-
sidente Hamilton Mourão e dos 
ministros das Relações Exterio-
res, Ernesto Araújo, e da Defesa, 
Fernando Azevedo estiveram 
reunidos para avaliar a situação 
da crise venezuelana.

De acordo com o ministro 
do GSI, o Brasil mantém a sua 
posição de apoiar Juan Guaidó, 
condenando o governo de Madu-
ro, “por ser uma ditadura”, mas 
descartou qualquer intervenção. 
“Não vamos intervir militarmen-
te”, ressaltou Heleno. “É um pre-
ceito constitucional que o Brasil 
vai manter, de não interferir em 
assuntos internos”.

Maduro reuniu apoiadores em frente ao Palácio de Miraflores

Nunca na história 
do país… população 
subutilizada é recorde
São 28 milhões que 
não conseguem 
emprego ou 
trabalham menos  
do que poderiam

A população desocupada somou 
13,4 milhões de pessoas no trimes-
tre encerrado em março, 1,2 milhão 
a mais do que no trimestre anterior 
(outubro a dezembro de 2018). Em 
relação ao período de janeiro a mar-
ço do ano passado (13,6 milhões), o 
número pouco variou.

Assim, a taxa de desocupação su-
biu para 12,7%, 1,1 ponto percentual 
acima do apurado no trimestre de ou-
tubro a dezembro de 2018. Em rela-
ção ao período de janeiro a março do 
ano passado, houve queda de 0,4 p.p.

A taxa de subutilização da for-
ça de trabalho (25%) no trimestre 
encerrado em março de 2019 é re-
corde da série histórica iniciada em 
2012, com alta de 1,2 p.p. em re-
lação ao trimestre anterior (23,8%). 
No confronto com o mesmo trimes-
tre móvel do ano anterior (24,6%), 
o IBGE não considera a variação 
estatisticamente significativa.

A população subutilizada (28,3 
milhões) também é recorde, com 
altas em ambas as comparações: 
mais 5,6% (1,5 milhão de pessoas) 
em relação ao trimestre anterior e 
3% (mais 819 mil pessoas) em re-

Azeredo: queda da população ocupada surpreendeu

lação ao mesmo trimestre de 2018. 
Os dados são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios – Con-
tínua (Pnad-C).

De acordo com o IBGE, é con-
siderado subutilizado todo aquele 
que está desempregado, que tra-
balha menos do que poderia, que 
não procurou emprego mas estava 
disponível para trabalhar ou que 
procurou emprego mas não estava 
disponível para a vaga.

A população ocupada (91,9 mi-
lhões) caiu 0,9% (menos 873 mil 
de pessoas) em relação ao trimestre 
de outubro a dezembro de 2018 e 
cresceu 1,8% (mais 1,6 milhão de 
pessoas) em relação ao mesmo tri-
mestre de 2018.

Segundo o pesquisador do 
IBGE, Cimar Azeredo, a queda da 
população ocupada era esperada, 
mas não na proporção em que ocor-

reu. “A expectativa é que não fosse 
uma redução tão grande quanto foi 
porque já estamos num processo de 
melhora do mercado de trabalho a 
partir de 2018. Era uma queda es-
perada, mas acabou vindo num nú-
mero mais elevado”, disse.

A população fora da força de 
trabalho (65,3 milhões) ficou está-
vel frente ao trimestre de outubro a 
dezembro de 2018 (65,1 milhões) 
e subiu 1% (mais 649 mil pessoas) 
frente ao mesmo trimestre de 2018 
(64,6 milhões).

O número de pessoas desalenta-
das (4,8 milhões) subiu em ambas 
as comparações: mais 3,9% (180 
mil pessoas) em relação ao trimes-
tre de outubro a dezembro de 2018 
e mais 5,6% (256 mil pessoas) em 
relação ao mesmo de 2018. O per-
centual de pessoas desalentadas 
(4,4%) manteve o recorde da série.

Receita neoliberal leva dívida bruta a R$ 5,431 tri, 78,4% do PIB
A dívida bruta atingiu R$ 5,431 

trilhões, equivalente a 78,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, soma 
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país), 0,9 ponto per-
centual a mais que o registrado 
em fevereiro. É a maior da série 
histórica, iniciada em dezembro 
de 2001.

O chefe do Departamento de 
Estatísticas do Banco Central, 
Fernando Rocha, explicou que as 
principais causas da elevação do 
endividamento foram a incorpora-
ção dos juros à dívida (0,5 ponto 
porcentual) e as emissões líquidas 

de dívida do governo (0,7 ponto 
percentual).

Também pesou a alta do dólar, 
de 4,2% em março, que contri-
buiu com 0,2 ponto percentual 
para o índice. Por outro lado, o 
crescimento do PIB levou à redu-
ção de 0,4 ponto percentual. A dí-
vida bruta contabiliza os passivos 
dos governos Federal, estaduais e 
municipais.

A dívida líquida do setor público 
(balanço entre o total de créditos e 
débitos dos governos Federal, es-
taduais e municipais) ficou menor 
em março. O resultado ficou em R$ 

3,755 trilhões, o que corresponde 
52,2% do PIB, com redução de 0,3 
ponto percentual em relação a fe-
vereiro.

Nesse caso, o efeito da alta do 
dólar é o inverso da dívida bruta. 
Isso acontece porque Brasil é cre-
dor líquido em moeda estrangeira, 
ou seja, tem mais ativos do que dí-
vidas no exterior. A dívida pública 
líquida cai quando há alta do dólar, 
porque as reservas internacionais, o 
principal ativo do país, são feitas de 
moeda estrangeira. A dívida bruta 
considera apenas os passivos, sem 
descontar os ativos.

Pezão e mais sete réus têm 
R$ 35 milhões bloqueados

O juiz Sérgio Roberto Louzada, 
da 2ª Vara de Fazenda Pública da 
Capital, bloqueou mais de R$ 35 
milhões em bens do ex-governador 
Luiz Fernando Pezão, da construto-
ra Andrade Gutierrez e de mais sete 
réus. Eles respondem pelos crimes 
de improbidade administrativa, su-
perfaturamento e sobrepreço em 
obras, reformas e serviços de urba-
nização e regularização fundiária 
de favelas do Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC).

No pedido de bloqueio, o Mi-
nistério Público identificou valores 
pagos por Pezão por serviços “aci-
ma do padrão” nas tabelas oficiais 
em três contratos estabelecidos 

entre o governo e a União. As mar-
gens de superfaturamento foram 
de 11,27%, 16,72% e 21,9%, de 
cada um dos contratos, refletidos 
em prejuízos de R$ 16,2 milhões, 
R$ 35,1 milhões e R$ 102 milhões. 
“Estamos diante de três sangramen-
tos distintos provocados ao erário”, 
afirmou o juiz Sérgio Louzada, na 
decisão, que é liminar (provisória).

Entre as obras listadas com irre-
gularidades está a compra de equi-
pamentos para a construção do tele-
férico do Complexo de Favelas do 
Alemão, na Zona Norte da cidade. 
Hoje, o equipamento está fechado, 
sem atender a população, por falta 
de manutenção.

IBGE
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Bolsonaro nos manuais da Escola Superior de Guerra

Quem espera acontecer está condenado à tragédia

A Escola Superior de 
Guerra (ESG), para seus cur-
sos regulares, utiliza o Ma-
nual Básico que, ao longo 
de sua existência, apresen-
tou mudanças de forma e de 
conteúdo. Alguns conceitos 
e classificações, no entanto, 
vencem o tempo.

Vamos nos fixar nos Ob-
jetivos Fundamentais, até 
bem pouco designados Ob-
jetivos Nacionais Perma-
nentes (ONP). Bolsonaro 
importou dois lemas e os 
cunhou para sua campanha 
e mote político: Brasil acima 
de tudo, Deus acima de to-
dos. Até que ponto podemos 
identificar as realizações e 
os projetos do Governo Bol-
sonaro com o “pensamento 
da ESG” e seu lema de go-
verno?

Enumero os ONPs cons-
tantes do Manual, sem or-
dem hierárquica: Sobera-
nia, Integração Nacional, 
Integridade do Patrimônio 
Nacional, Progresso, Paz 
Social e Democracia. Como 
o Governo Bolsonaro trata a 
Soberania do Estado ou da 
Nação Brasileira?

Ficou muito claro, na vi-
sita feita aos Estados Unidos 
da América (EUA), que a 
Soberania brasileira está re-

fém de um viés ideológico e 
mercadológico.

O pretendido acordo so-
bre o uso pelos EUA da Base 
de Lançamento de Alcântara 
(Maranhão) não envolve o 
objetivo da instalação brasi-
leira de pesquisa e desenvol-
vimento aeroespacial. Está 
explícito o veto ao acesso 
brasileiro às tecnologias es-
tadunidenses. Logo, o que se 
negociou foi um contrato de 
locação, talvez com as “cha-
ves”, típico de locações co-
merciais, por fora.

Mas a agressão à sobera-
nia e à Integridade do Patri-
mônio Nacional não ficaram 
por aí. Foi aceito, como um 
grande benefício, o apoio ao 
ingresso do Brasil na Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE).

Vejamos a que se destina 
e quem participa da OCDE. 
Assim discorre a Wikipédia: 
“ A OCDE é uma organiza-
ção internacional de 36 paí-
ses que aceitam os princípios 
da democracia representa-
tiva e da economia de mer-
cado, que procura fornecer 
uma plataforma para com-
parar políticas econômicas, 
solucionar problemas co-
muns e coordenar políticas 

domésticas e internacionais. 
A maioria dos membros da 
OCDE é composta por eco-
nomias com um elevado PIB 
per capita e Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) 
e são considerados países 
desenvolvidos”.

Somos um país subde-
senvolvido e com enormes 
desigualdades sociais e re-
gionais. Ao aceitar participar 
da OCDE abriremos mão de 
vantagens concedidas pela 
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), destinadas a 
tornar menos desiguais as 
relações entre países desen-
volvidos com elevado IDH e 
países com perfil igual ao do 
Brasil. Isto se dará também 
com enorme prejuízo para a 
Integração Nacional.

Prossigamos na análise 
dos atos e discursos deste go-
verno. Afirmou o presidente 
Bolsonaro que seu objetivo 
era “desconstruir” o Brasil. 
Entendemos que seja nosso 
Estado Nacional. Também 
tenho, e meu caro leitor terá, 
muitas críticas à estrutura do 
Estado Brasileiro. Mas “des-
construí-lo” sem que se te-
nha um detalhado projeto de 
novo Estado e uma proposta 
de convocação de consti-
tuinte exclusiva para apro-

var tão importante alteração 
na vida brasileira, parece-
me afirmação irresponsável 
ou atentado à Democracia 
e à Paz Social, importantes 
ONPs consignadas no Ma-
nual da ESG.

A Paz Social é um dos 
objetivos fundamentais para 
qualquer nação. Significa a 
justiça e a garantia das ne-
cessidades mínimas para 
cada um dos cidadãos e para 
vida em comum.

A Democracia é para ESG 
um objetivo em contínuo 
aprimoramento. Mas com a 
participação da sociedade, 
com a garantia dos Direitos 
Fundamentais do Homem, 
e com a responsabilidade de 
governantes e governados.

O Governo Bolsonaro as-
sume cada vez mais a caracte-
rística de um governo movido 
apenas ideologicamente. O 
que ele tanto combate, por pa-
lavras, como característica de 
seus antecessores. Vejamos as 
ações específicas, o que efe-
tivamente está sendo imple-
mentado com a desconstrução 
brasileira.

A história de nossa Nação 
após 1822 tem sido da dispu-
ta política do estado liberal 
com o estado de bem-estar 
social. Até a Revolução de 

1930 dominou o Estado li-
beral, de um liberalismo tão 
acentuado, tão exorbitante 
que as decisões nacionais 
eram tomadas por banquei-
ros ingleses e não nas assem-
bleias brasileiras. Os mais 
clamorosos exemplos são a 
manutenção da escravidão e 
a entrada do Brasil na Guer-
ra do Paraguai, decisões que 
aceleraram o próprio fim do 
Império.

A Revolução de Trinta, 
com o suporte ideológico do 
tenentismo, inicia o Estado 
Nacional Desenvolvimentis-
ta e da valorização do traba-
lho. Contra ele se insurge o 
latifúndio, a agricultura de 
plantation paulista no levan-
te de 1932, derrotado pelas 
Forças Armadas Nacionais.

A permanente acomoda-
ção das elites impediu uma 
derrota definitiva do mode-
lo vigente no Império, para 
surgimento do Brasil Repu-
blicano. Foi este acordo que 
acabou por derrubar Getúlio 
Vargas e manter um Bra-
sil morno até os governos 
Médici e, principalmente, 
Geisel, que prosseguiu na 
construção do país desenvol-
vimentista e trabalhista, com 
preocupação social.

A Nova República e os 

governos até Lula foram ti-
picamente liberais, buscan-
do o retrocesso econômico e 
social ao período pré-Vargas.

O Manual da ESG, mesmo 
com as diversas alterações, 
guardou muito do espírito 
tenentista. Bolsonaro, mais 
uma vez, com radical ideo-
logia liberal, busca a volta 
ao Império, substituindo os 
banqueiros ingleses pelos 
administradores de empre-
sas financeiras e o deep state 
estadunidenses.

As privatizações, que ti-
ram a capacidade de ação 
do Estado Nacional, o con-
trarreforma da Previdên-
cia, claramente um projeto 
ideológico pró-banqueiros, 
agredindo a Paz Social e 
o Progresso, mostram este 
afastamento das práticas 
governamentais do lema de 
campanha.

Concluímos que os funda-
mentos e conceitos que regem 
o Manual da Escola Superior 
de Guerra foram a primeira 
desconstrução realizada pelo 
Governo Bolsonaro.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, 

é diplomado pela ESG e 
pertenceu a seu Corpo 

Permanente.

Nenhum fato histórico 
pode ser compreendido, so-
lidamente, quando analisado 
como fenômeno apartado do 
entrecho histórico-social no 
qual se criou. A história é 
como uma corrente: a soma 
dos elos é que lhe dá signi-
ficado.

A crise dos nos 20/30 
do século passado, na Eu-
ropa, deixou como rasto o 
totalitarismo nazifascista, 
cujo trágico legado foi a II 
Guerra Mundial; a lufada 
democrático-social que a ela 
se seguiu (e que no Brasil 
detonou o Estado Novo), foi 
devorada pela Guerra Fria, o 
outro lado da disputa entre o 
capitalismo (leia-se imperia-
lismo) e os avanços do Esta-
do soviético.

Renovada com outros 
atores, ela anuncia o confli-
to de nosso tempo, a dispu-
ta de vida e de morte entre 
os EUA, no afã de salvar 
sua hegemonia de quase um 
século, e a emergência da 
China, construindo paciente-
mente uma nova hegemonia.

O 1º de abril de 1964, 
cujas raízes objetivas e ide-
ológicas remontam à depo-
sição de Vargas em 1954, 
não deve ser visto nem como 
ponto de partida, pois per-
corria caminhos desbrava-
dos por outras conspirações 
que suas vítimas não ousa-
ram ver em seu tempo, nem 
muito menos como ponto de 
chegada, pois a doutrina e a 
visão de mundo que o inspi-
raram foram preservadas até 
aqui, e tomam corpo na atual 
experiência de regime mi-
litar de novo tipo, pela vez 
primeira ungido pelo proces-
so eleitoral.

Em 1964, como nos de-
mais episódios em que de-
sempenharam papel de su-
jeito, as Forças Armadas 
partilharam a hegemonia 
com diversos outros atores, 
como os agentes econômi-
cos, sujeitos ativos na im-
plantação e sustentação do 
novo regime.

Essa aliança civil-militar, 
de cúpula, foi reproduzi-
da na sociedade, em 2018, 
como em 1954 e em 1964, 
quando conquistou setores 
majoritários da classe mé-
dia e das grandes massas 
urbanas, assustadas com a 
violência, e ideologicamente 
sempre sensível às denún-
cias de corrupção na política 
e no Estado. O apoio popu-
lar, decisivo, liberador das 
intervenções, está na origem 
de inumeráveis regimes to-
talitários, a começar pelos 
mais conspícuos, o fascismo 
italiano e o nazismo alemão, 
não por acaso catapultados 
por processos eleitorais for-
malmente legítimos.

Uma velha lição ensina 
a necessidade de conjunção 
entre fatores subjetivos e ob-
jetivos, do concreto palpável 
ao simbólico. Neste sentido, 
é preciso admitir que o bol-
sonarismo expressa o predo-
mínio de uma subjetividade 
coletiva autoritária, sempre 
pronta para emergir.

Não se trata de fenômeno 
inusitado, pois nos chega no 
rasto de nossa formação his-
tórica pontilhada por um au-
toritarismo larvar alimentado 
por uma civilização fundada 
no escravismo e no genocí-
dio indígena, e sustentada 
numa imoral desigualdade 
social, a serviço dos donos 

do poder, uma exígua classe 
dominante que, do extrati-
vismo colonial à indústria 
capitalista, vem escrevendo 
a história do Império e da 
República, de costas para os 
interesses do país, alheia à 
nação e a seu povo.

Stefan Zweig, na auto-
biografia (O mundo de hoje, 
Zahar), traz à tona o papel 
decisivo desempenhado 
pela grande indústria alemã 
na ascensão de Hitler e do 
nazismo. O Füher prometia 
proteger ao mesmo tempo o 
grande empresariado e a pe-
quena-burguesia empobre-
cida da ameaça dos comu-
nistas e, de sobra, acenava 
com emprego para as massas 
operárias apenadas pela cri-
se econômica. Os militares, 
escreve ele, foram atraídos 
porque Hitler lhes prometia 
a glória e o poder, pensava 
em termos militaristas e ata-
cava o pacifismo e, é de se 
lembrar, a ameaça comunis-
ta.

Hoje, sem qualquer apego 
aos fatos, e sem pejo, o novo 
regime diz nos haver salva-
do do socialismo e do que 
identifica como “marxismo 
cultural”.

A reação moralista da clas-
se média, que já havia sido o 
fio condutor das campanhas 
e das conjurações contra Ge-
túlio Vargas, João Goulart e 
Juscelino Kubitscheck, e se-
ria o fermento da campanha 
do capitão, como anterior-
mente fôra a matéria prima 
da construção de Jânio Qua-
dros e de Fernando Collor. 
O primeiro prometia varrer 
a corrupção; o segundo, caçar 
os “marajás” do serviço pú-
blico. Ninguém cumpriu suas 

promessas, e o ex-governador 
de Alagoas terminou afasta-
do da Presidência acusado de 
corrupção.

Tanto na Itália quanto 
na Alemanha, porém, a ca-
minhada do fascismo e do 
nazismo ao poder foi pavi-
mentada por comunistas e 
socialdemocratas. Na Ale-
manha os comunistas, que, a 
despeito do cenário político, 
haviam eleito os socialde-
mocratas como seus inimi-
gos de morte, confiavam que 
Hitler os esmagaria deixan-
do livre e asfaltada a estrada 
que levaria o proletariado ao 
poder. Na Itália, os social-
democratas apostavam que 
o fascismo esmagaria o mo-
vimento comunista, abrindo-
lhes assim o caminho que 
levava ao poder.

No Brasil, o partido que 
se oferecia como porta-voz 
da socialdemocracia elegeu 
como inimigas aquelas for-
ças que poderiam ser seus 
aliados ideológicos, a saber, 
o trabalhismo e o lulismo. 
No governo, o PSDB optou 
por compor com os parti-
dos de direita derrotados 
pela redemocratização, pela 
qual, aliás, havia lutado; no 
governo, o PT elegeu como 
adversária a promessa de so-
cialdemocracia.

Para o petismo, Getúlio 
Vargas era apenas um dita-
dor; sua CLT, uma tradução 
da Carta del lavoro de Mus-
solini. O leitmotiv de Fer-
nando Henrique Cardoso era 
acabar com “a era Vargas”, 
sonho que a direita persegue 
desde 1945. Os liberais bra-
sileiros e o centro se aliaram 
à extrema-direita na resis-
tência aos avanços sociais 

encetados pelos governos 
do PT e recolheram como 
sanção histórica seu virtual 
desaparecimento como força 
política.

Não obstante as seguidas 
lições da História, raramente 
os povos retiram dela aque-
les aprendizados que, se ob-
servados, poupariam crise e 
desgraça. Não foram poucos 
os povos que só consegui-
ram sentir e ver o terremoto 
quando não havia mais con-
dições de evitá-lo. Pagaram 
altíssimo preço humano.

As sociedades italiana e 
alemã das primeiras décadas 
do século passado se viram, 
no ápice do totalitarismo, 
divididas tão profundamen-
te quanto uma maçã corta-
da ao meio; de um lado, a 
multidão ululante, unísso-
na, hipnotizada pelo grande 
condutor, ora o Duce, ora 
o Füher, pedindo guerra e 
violência, realizando seus 
pogroms e sua razia contra 
judeus e comunistas, trans-
formando adversários em 
inimigos e condenando es-
tes à morte; de outro lado, a 
outra metade, inerte, surda e 
cega recusando-se a ouvir e 
ver uma realidade, que, para 
proteger-se, negava.

Presentemente, sem cogi-
tar de comparações, muitos 
observadores da cena poli-
tica brasileira, na Academia 
e no jornalismo (“Salve-se 
quem puder”, Mino Carta) 
revelam-se incomodados 
diante de um Brasil que 
veem passivo, silente, aco-
corado, ignorante da reali-
dade, impassível diante da 
crise que desorganiza a vida 
social, põe em risco a pró-
pria nacionalidade, descons-

titui direitos, ameaça mesmo 
a integridade do país.

Muitos alemães se recusa-
ram a ver, para além dos cri-
mes de guerra, as atrocidades 
que se cometiam a seus olhos, 
nas suas cidades, junto de suas 
casas e das escolas de seus fi-
lhos, e muitas das vítimas do 
nazismo nutriram até o último 
momento a vã esperança da 
sobrevivência, ora simples-
mente negando a ameaça que 
pairava sobre suas cabeças, 
ora se protegendo na suposta 
convicção de que a tragédia só 
ocorre com o outro.

No Brasil, em nome do 
combate ao comunismo, e 
pretensamente em defesa da 
democracia falsamente ame-
açada, as marchas “da famí-
lia com Deus pela liberda-
de”, dando forma aos apelos 
da grande imprensa, ofere-
ceram o substrato subjetivo 
(o apelo popular) de que as 
Forças Armadas e seus as-
sociados necessitavam para 
afinal implantar a ditadura 
que em 1964 rasgou a Cons-
tituição e impôs a repressão, 
as prisões, os assassinatos, 
as cassações, restringiu as 
liberdades, impôs a censura, 
fechou o Congresso e insta-
lou o terrorismo cultural.

Ainda hoje há bons brasi-
leiros que não acreditam nos 
crimes de tortura e assassi-
nato promovidos pelos mili-
tares brasileiros. Quem espe-
ra acontecer para então ver o 
que sua vista não alcança, 
está condenado à tragédia.

q  Roberto Amaral
Escritor, ex-ministro de 

Ciência e Tecnologia 
(2003–2004).

ramaral.org
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DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO 

Com prazo de 20 dias: O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Adriana Su-
cena Monteiro Jara Moura - Juiza do Cartório da 16ª Vara Cível 
da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente Edi-
tal virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo presente CITA 
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO COSME PEREIRA, representado 
por seu inventariante Carmindo da Conceição Santos e CAR-
MINDO DA CONCEIÇAO SANTOS que encontram-se em local 
incerto e não sabido, nos autos da Ação de Cobrança nº 0169727-
61.2014.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO UPA-
TUY em face de ESPOLIO DE JOSE ANTONIO COSME PEREIRA, 
CARMINDO DA CONCEIÇÃO SANTOS e NEIO LUCIO SALLES 
que aduz o seguinte: O autor é um prédio residencial, constituí-
do por apenas 09 (nive) unidades residenciais, sendo a dos réus 
um duplex, ademais, a maioria dos proprietári os são pessoas ido-
sas. Conforme se depreende da certidão de ônus reais oriunda 
do 5º Registro Geral de Imóveis, são os proprietários da unidade 
denominada apartamento 901 ¿Duplex¿ do Condomínio do Edifí-
cio Upatuy, localizado na Rua Santa Clara, 196, Copacabana. Em 
conformidade com o disposto no art. 12 e seus parágrafos da Lei 
4.591/64 e das demais verbas orçamentárias aprovadas pelas as-
sembleias Gerais do condomínio Autor, os réus estão obrigados a 
proceder com o pagamento do rateio das despesas do condomínio, 
concorrendo com a quota-parte que lhe caiba por rateio, até o dia 
10 (dez) de cada mês. Apesar de assim estarem obrigados, os réus 
encontram-se em mora com o pagamento das cotas condominiais 
dos meses de junho a dezembro de 2003; janeiro a dezembro de 
2004; janeiro a dezembro de 2005; janeiro a dezembro de 2006; ja-
neiro a dezem bro de 2007, janeiro a dezembro 2008; janeiro a de-
zembro de 2009; janeiro a dezembro 2010; janeiro a dezembro de 
2011; janeiro a dezembro de 2012; janeiro a a dezembro de 2013; 
janeiro a maio de 2014, totalizando em moeda nacional corrente o 
equivalente a 244843,7281 UFIR¿s, tendo sido o debito atualizado 
02/04/2019, perfazendo o total de 480317.8940 UFIR¿s. Face ao 
exposto, requer seja determinada a citação dos réus, por intermé-
dio de oficial de justiça. Julgar procedente a presente ação de Co-
brança, para condenar os réus no pagamento das cotas condomi-
niais, referente às parcelas periódicas vincenda, na forma do que 
dispõe o art. 290 do CPC, com a incidência da multa de 2% sobre 
o total do débito em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês, sem 
prejuízo da correção monetária até o efetivo pagamento.; conde-
nar os réus n o pagamento das custas judiciais e dos honorários 
advocatícios de 10% sobre o montante devido, custas e honorários 
esses que deverão ser corrigidos monetariamente e executado nos 
próprios autos . Ciente e advertido o Réu do prazo de 15 dias para 
responder à mencionada ação, fazendo-lhe, outrossim, a advertên-
cia de que não sendo contestada, presurmir-se-ão aceitos, como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. E para 
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedi-
do o presente, publicado e afixado na forma da Lei. Sede do Juízo 
na Av. ERASMO BRAGA N. 115, SALA 216 C. Dado e passado 
nesta Cidade do Rio de Janeiro, em 02/04/2019. Eu, Vanessa Lis-
boa Martins mat. 01/22.146,Responsável pelo expediente, mandei 
datilografar e subscrevo. Ass. Adriana Sucena Monteiro Jara Mou-
ra, Juiza de Direito. 0262

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Cobrança de cotas condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GEMINIANO DE GÓIS em face de 
SILVANA MARIA GOMES RIBEIRO E OUTROS - Processo nº. 
0019277-29.2007.8.19.0203 (2007.203.019039-40, passado na 
forma abaixo: O DR. MARCELO NOBRE DE ALMEIDA – Juiz de 
Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a SILVANA MARIA GOMES RIBEIRO – CPF Nº 
000.575.567-09, CAMILLA LACERDA DE PÁDUA – CPF Nº. 
092.060.217-70, e à CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
– CNPJ Nº. 00.360.305/0001-04, na qualidade de Credora 
Fiduciária, na forma do Inciso I, V e §único – Art. 889 do CPC, 
de que no dia 08/05/2019 às 13:00 horas, no Átrio do Fórum 
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, 
disponível no sitio: www.gustavoleiloeiro.lel.br, será vendido 
acima da avaliação, ou no dia 15/05/2019, pela melhor oferta, 
a partir de 50% do valor da avaliação O IMÓVEL SITUADO NA 
RUA GEMINIANO DE GOIS Nº 1.037 – BLOCO 2 – APTO. 105 
– FREGUESIA – JPA. AVALIAÇÃO: R$ 310.000,00 (Trezentos 
e dez mil reais). Conforme certidão do 09º RGI -matriculado 
sob o nº. 246.986 constando no ato Av.03 CONSTRUÇÃO:
habite-se concedido em 22.12.2000; R – 4 PENHORA EM 1º 
GRAU: 12ª VFP – Execução Fiscal nº. 2006.120.038144-0; R
– 5 ARREMATAÇÃO: fica registrada a Arrematação do imóvel, 
em favor de Camilla Lacerda de Pádua, brasileira, solteira; R – 
7 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: em favor da CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL, para garantia da dívida no valor de R$ 54.420,06; AV 
– 08 CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO: emitida pela credora 
Caixa Econômica Federal, sendo a instituição custodiante Caixa 
Econômica Federal, no valor de R$ 54.420,06, tendo sido dado 
em garantia a alienação fiduciária do registro 7; R – 9 PENHORA 
EM 2º GRAU: Oriunda da própria ação. Apresenta débito de IPTU 
no exercício de 2002; 2008; 2009; 2010 e 2019 = R$ 8.751,64. 
Taxa de Incêndio no exercício de 2015 á 2017 = R$ 279,50. O 
imóvel será vendido livre de débitos de IPTU e TAXAS, de acordo 
com o artigo 130, § Único do C.T.N c/c § 1º, do Art. 908, do CPC. 
OBS. Condição de pagamento: Arrematação à vista, acrescido 
de 05% de comissão ao Leiloeiro e ás custas de Cartório de 1% 
até o máximo permitido. Ás certidões estão nos autos. Ficam os 
executados e a Caixa Econômica Federal – CEF, na qualidade de 
credor Hipotecário intimados dos Leilões Públicos por intermédio 
deste edital, na pessoa dos seus advogados devidamente 
constituídos nesses autos, conforme preceitua o Inciso I e V - 
Art. 889 do CPC. Para que cheque ao conhecimento de todos os 
interessados, foi expedido que será publicado através do site de 
leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, na forma do Art. 887 § 
2º e 3º do NCPC, e na íntegra está afixado no Átrio do Fórum. Rio 
de Janeiro, 03/04/2019. Eu, Juliana dos Santos Gomes – Chefe 
da Serventia, mat. 01/30117, o fiz datilografar e subscrevo (as.) 

Alta de preço ao produtor vai a 9% em 12 meses
O Índice de Preços ao 

Produtor (IPP) – que mede 
a variação de preços dos 
produtos industrializados 
no momento em que saem 
das fábricas – registrou in-
flação de 1,63% em março 
deste ano. A taxa é superior 
ao 0,45% de fevereiro deste 
ano e ao 1,08% de março do 
ano passado.

Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o IPP 
acumula taxas de 1,32% no 
ano e de 8,98% em 12 me-
ses.

Das 24 atividades in-
dustriais pesquisadas, 19 
tiveram alta de preços em 
março, com destaque para 
refino de petróleo e produtos 
de álcool (6,74%), indústrias 
extrativas (12,13%), alimen-

tos (0,71%) e metalurgia 
(0,83%).

Entre as cinco atividades 
com queda de preços estão 
perfumaria (-0,94%), bor-
racha (-0,57%) e bebidas 
(-0,39%).

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas, a 
maior alta de preços foi 
observada entre os bens 
de consumo semi e não 

duráveis (2,24%) e os bens 
intermediários, ou seja, os 
insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(1,59%).

Também tiveram infla-
ção os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipa-
mentos (0,91%). Os bens 
de consumo duráveis ti-
veram queda de preços de 
0,03% no mês.

Recessão, ‘infoproletários’  
e a reforma do Guedes

Matéria do Estadão revela que 3,8 milhões de 
brasileiros operam como boias-frias para aplicativos 
como Uber e iFood. São aqueles que reportagem do 
Fantástico no último domingo denominou de “infopro-
letários” (o programa da Globo incluiu na categoria os 
atendentes de telemarketing).

Podemos supor que, destes quase 4 milhões, uns 3 
milhões não contribuem para a Previdência. Se somados 
a parte dos desempregados (13,4 milhões no trimestre 
encerrado em março), pode-se ter uma boa ideia do mo-
tivo das dificuldades conjunturais do INSS.

Se a economia crescesse, e a taxa de desemprego 
caísse para níveis menos escandalosos – digamos, pela 
metade – seriam mais 6,7 milhões de contribuintes, com 
os 3 milhões de “infoproletários”, teríamos praticamente 
10 milhões de trabalhadores na Previdência.

Calculando pelo salário médio de R$ 2.291, chegaría-
mos a R$ 22,91 bilhões por mês, ou R$ 297,83 bilhões 
por ano (12 salários mais o 13º). Com uma contribuição 
de 20% patronal e 10% do trabalhador, os cofres do INSS 
engordariam em R$ 89,35 bilhões por ano.

O número seria bem maior se fossem levantados em 
conta os 28,3 milhões que se encontram subutilizados. 
Ainda que alguns destes possam contribuir para a Previ-
dência, o fazem em valores muito menores do que seria 
seu potencial.

Para não estender mais, o que falta ao país é cresci-
mento. A reforma da Previdência é apenas um engodo 
para esconder uma imoral transferência de renda dos 
mais pobres para os mais ricos. Não vale dizer que é in-
édita, visto que o esquema da dívida faz isso todo ano, e 
em montantes muito maiores.

Atenção, RH
O mundo gira, o trabalho muda, mas na hora de decidir 

por um emprego, o que manda – para 75% das pessoas 
– é o salário, revela pesquisa Análise de Tendências & Sa-
lários do Brasil 2019 da companhia de recrutamento Hays.

“Em 2019, 65% dos funcionários avaliam mudar de 
local de trabalho. Apesar de benefícios como home of-
fice e flexibilidade serem cada vez mais valorizados, o 
salário ainda é o motivo número um”, afirma Caroline 
Cadorin, diretora da Hays Experts.

A pesquisa também revela que 53% dos profissionais 
acredita que seu salário atual não é adequado às respon-
sabilidades de seu cargo. As áreas mais insatisfeitas são: 
Jurídica, CEO, Relações Governamentais e Compras/
Procurement. Do lado oposto, as áreas que consideram 
que o salário é adequado ao cargo são Operações/Manu-
fatura; Tecnologia da Informação/Sistemas; Administra-
tiva e Marketing.

Alvo
Empresas do mercado financeiro estão entre os alvos 

do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para 
investigar fake news e ameaças à Corte, revela o Tag Re-
port, informativo das jornalistas Helena Chagas e Lydia 
Medeiros.

Pegar ou largar
As mudanças no design que o Twitter lançou, ainda 

em fase de teste para alguns usuários escolhidos aleatori-
amente, desagradaram praticamente 100% dos tuiteiros. 
A companhia não está nem aí.

Verde e amarelo
No arco-íris em que se transformaram os meses, maio 

é verde (prevenção a acidentes no trabalho) e amarelo 
(alerta contra acidentes no trânsito). O Brasil está entre 
os piores nos dois rankings.

Direita, unida...
Miriam Leitão, sempre tão crítica ao chavismo, está 

tímida em relação ao golpe de Juan Guaidó. Será que 
não quer se juntar à tropa de deputados do PSL coman-
dada por Eduardo Bolsonaro que está na fronteira com a 
Venezuela?

Rápidas
A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs 

(AB2L) realiza na próxima terça-feira, a partir das 
19h10, na Casa Firjan, em Botafogo, o Legal Tech Talks. 
Serão três mesas com cinco especialistas para debater o 
impacto da inteligência artificial no Brasil e no mundo 
*** A FGV Direito Rio, em parceria com a Associação 
Brasileira de Empresas Chinesas, realiza dia 7 o III Semi-
nário “Um Cinturão, Uma Rota e Um Rio: caminhos reg-
ulatórios para os negócios entre China e Rio de Janeiro”. 
Inscrição: fgv.br/eventos/?P_EVENTO=4472&P_IDIO-
MA=0 *** A partir de maio, Patricia Frossard assumirá 
o cargo de gerente-geral da Philips do Brasil *** Neste 
sábado, o Carioca Shopping terá um posto de vacinação 
do Dia D Contra a Gripe, das 10h às 17h *** A mulher e 
o meio ambiente é tema de seminário no IAB, no próxi-
mo dia 7, das 17h às 20h. Inscrições em iabnacional.org.
br/eventos *** Entre 10 e 26 de maio, Búzios vai receber 
a primeira edição do festival gastronômico Al Mare. De-
talhes em facebook.com/almarebuzios *** 

MP deixa de lado grandes gargalos

‘Liberais não aumentam impostos, eles reduzem’, diz Guedes

Mudanças para 
desburocratizar 
têm alcance 
limitado

O presidente Jair Bolso-
naro assinou a Medida Pro-
visória (MP) da Liberdade 
Econômica, que estabelece 
normas gerais para desburo-
cratizar o ambiente de negó-
cios no país. As mudanças, 
porém, foram consideradas 
tímidas, pois não atingem al-
guns grandes problemas das 
empresas, como a excessiva 
burocratização da área tribu-
tária.

A Fiesp assinalou que 
vários pontos atendem a 
pleitos dos industriais, que 
demandam a modernização 
das relações entre o Estado 
e o setor privado. Porém ad-
mitiu que, apesar de a MP 
ser um “importante passo 
para a construção de um 
novo ambiente de negócios”, 
está longe de ser a solução 
definitiva.

 A MP permite que em-
preendimentos considerados 
de baixo risco sejam desen-

volvidos sem depender de 
qualquer ato de liberação pela 
administração pública. Na 
prática, atividades econômi-
cas que não oferecem risco 
sanitário, ambiental e de 
segurança não vão precisar 
mais de licenças, autoriza-
ções, registros ou alvarás 
de funcionamento. Muitos 
acreditam que isso significa 
legalizar biroscas em locais 
que seriam proibidos.

A definição da atividade 
que se enquadre como de 
baixo risco caberá aos mu-
nicípios. Na ausência de 
definição, será válida a lista-
gem federal a ser editada 
pelo presidente da República 
ou pelo Comitê Gestor da 
Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim). Segun-
do o secretário especial de 
Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Minis-
tério da Economia, Paulo 
Uebel, a regulamentação 
deve ocorrer em até 60 dias. 

De acordo com a medida, 
as atividades econômicas 
de baixo risco poderão ser 
desenvolvidas em qualquer 
horário ou dia da semana, 
desde que não causem danos 
ao meio ambiente, respeitem 

normas de direito de viz-
inhança, não gerem polu-
ição sonora, nem perturbem 
o sossego da população, e 
observem a legislação trab-
alhista.

“A gente está tirando o 
ato de liberação, [mas] a fis-
calização continua comple-
tamente de pé”, afirmou o 
diretor federal de Desburo-
cratização, Geanluca Loren-
zon. Ele ressaltou, porém, 
que a atuação de órgãos 
como o Corpo de Bombeiros 
e a Vigilância Sanitária na 
parte de fiscalização conti-
nua como está.

A norma também reafir-
ma a liberdade de preços no 
mercado, desde que não seja 
uma atividade regulada ou 
com participação do estado. 
Outra medida definida pela 
MP é a liberação tácita de 
atividades caso a administ-
ração pública não responda 
o empreendedor nos prazos 
fixados.

Startups

De acordo com o texto, as 
pequenas empresas e start-
ups não precisarão de alvará 
de funcionamento para testar 
novos produtos e serviços, 
desde que os itens não af-

etem a saúde ou a segurança 
pública e sanitária e não haja 
uso de materiais restritos.

Os municípios que não 
quiserem adotar o padrão 
nacional de atividades de 
baixo risco, que será elab-
orado pelo Governo Federal, 
poderão criar o seu próprio. 
Paulo Uebel afirmou, no en-
tanto, que o padrão nacional 
poderá atrair mais investi-
mentos de grandes empresas 
para os municípios. “[Para] 
aqueles que estiverem usan-
do o padrão nacional, fica 
muito mais fácil receber in-
vestimentos, receber expan-
são de redes de varejo, de 
franquias, que já vão saber 
o tratamento que elas vão 
term em determinados mu-
nicípios”, disse o secretário.

Com a eliminação de bu-
rocracia para abir um negó-
cio, o empreendedor terá 
apenas que abrir um CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica) se quiser tocar 
uma atividade econômica de 
baixo risco. “Ele vai, no fu-
turo, poder entrar no site, ver 
qual é a atividade de baixo 
risco na cidade dele, obter 
um CNPJ e ele está livre 
para exercer sua atividade”, 
exemplificou Gencarlo 
Lorenzon.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, reafirmou que 
o governo não tem nenhuma 
proposta de aumento de imp-
ostos. “Vamos deixar absolu-
tamente claro. Nós somos 
liberais. Os liberais não au-
mentam impostos, eles sim-
plificam, reduzem ou fazem 
substituição tributária”, disse, 
ao ser questionado se o gov-
erno prepara alguma medida 
que envolva aumento de im-
postos.

Em entrevista a um jornal, 
Guedes explicou que o que 

o secretário especial da Re-
ceita Federal, Marcos Cintra, 
defendeu foi a desoneração 
da folha de pagamento e a 
criação de um imposto sobre 
pagamentos. “O que o Mar-
cos Cintra estava falando é 
que, no futuro próximo, gos-
taríamos de desonerar total-
mente a folha de pagamento. 
Achamos que é um imposto 
cruel, perverso.”

“São 50 milhões de 
brasileiros que não con-
tribuem para a Previdência, o 
que é, aliás, uma das razões 

de a Previdência estar quebra-
da hoje. O trabalhador hoje 
ganha pouco e custa muito 
porque tem toda essa onera-
ção da folha de pagamentos”, 
acrescentou Guedes.

De acordo com o ministro, 
o governo tem “obsessão” 
por desonerar. “E nesse esfor-
ço de desoneração, uma das 
considerações alternativas é 
o imposto sobre pagamentos 
que o Marcos Cintra namora 
há muito tempo”, disse.

Segundo o ministro, não 
há previsão de mudança nas 

isenções para as igrejas. “É 
evidente que as igrejas vão 
manter as imunidades que 
têm: não pagam Imposto 
de Renda, imposto sobre 
propriedade. Ninguém vai 
mexer com isso. O que está 
pensando é tributar um es-
paço novo, para ter uma base 
boa para desonerar a folha de 
pagamentos”, disse Guedes. 
Ele estimou que a desonera-
ção da folha possa gerar en-
tre 2 milhões e 5 milhões de 
empregos. “O trabalhador vai 
ganhar mais e custar menos.”
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Homenagem a 
OscarNiemeyer

– Nunca antes, na História deste país...

– Pela primeira vez na História do sindicalismo no 
Brasil, reúnem-se, no mesmo palanque, todas as centrais 
sindicais do Brasil, neste 1º de maio de 2019. É a primei-
ra vez que isto acontece, desde a greve geral de julho de 
1962, cujos estopins foram a prisão arbitrária de Paulo 
Melo Bastos, líder do Comando Geral dos Trabalhadores 
(CGT), órgão destacado da corrente sindical “naciona-
lista” que integrava a Frente Unida dos Nacionalistas, 
a qual aderiu também a Frente Unida dos Nacionalistas 
Militares, que contava entre os seus quadros com alguns 
oficiais de alta patente, como o General Osvino Ferreira 
Alves, comandante do I Exército.

– Nesta oportunidade, a pauta do movimento é com-
posta pela crítica à perda de direitos nos termos da re-
forma da previdência proposta pelo governo federal, e 
pela crítica à tentativa de garroteamento das entidades 
sindicais, através da Medida Provisória 873. Por esta 
MP, a contribuição sindical deixaria de ser descontada 
em folha de pagamento pelas empresas e passaria a ser 
recolhida através de boletos bancários. Integram também 
a pauta da manifestação a geração de empregos com re-
munerações dignas e a correção da tabela do imposto de 
renda descontado dos salários.

Investir na cura do câncer 
infantojuvenil

A indústria farmacêutica Aspen Pharma Brasil renova 
parceria com o Instituto Ronald. O objetivo é contribuir 
com a missão da instituição de aumentar as chances de 
cura do câncer infantojuvenil no Brasil para 85%, até 
2028, mesmo patamar de países como Estados Unidos, 
Canadá e países da UE. Atualmente, a taxa média de cura 
no Brasil é de 64%, e o câncer hoje já é a principal causa 
de morte por doença na faixa etária de 1 a 19 anos. In-
vestir no diagnóstico precoce é uma das estratégias para 
aumentar as chances de cura.

Havan: 115 anos  
para parcelar dívidas

O Governo Federal é uma mãe para algumas empresas 
e empresários, como no caso da cadeia de lojas Havan 
e de Luciano Hang, dono da rede. O Executivo Fede-
ral torpedeia a Previdência, buscando instituir o regime 
de capitalização com perda de direitos do trabalhador, 
em nome de uma economia que a sociedade sequer pode 
conferir, tendo em vista restrições recentes.

É o caso (grave) das mudanças praticadas por decre-
to, em 24 de janeiro, na Lei de Acesso à Informação, 
ampliando a relação de agentes públicos, não necessa-
riamente servidores concursados, com competência para 
classificar documentos, que podem levar até 25 anos 
para se tornarem de conhecimento público.

As mudanças foram condenadas por membros do 
Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrup-
ção da Controladoria Geral da União, e também pela pa-
lavra oficial da Associação Brasileira de Jornalismo In-
vestigativo (Abraji) por ser “bastante prejudicial”. Para 
o ex-presidente da Comissão de Ética da presidência da 
República, Mauro Mendonça, é um “duro golpe na trans-
parência pública”.

Já Kumi Naidoo, secretário-geral da Anistia Interna-
cional, aconselhou a reconsideração urgente da decisão e 
a Associa ção Brasileira de Emissoras de Rádio e Televi-
são (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revis-
tas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (Anj), em 
comunicado conjunto, manifestaram a vontade de que o 
decreto seja revisto.

Os problemas com a Justiça, envolvendo a Havan e 
seu proprietário começaram em 1999, quando a Procu-
radoria da República em Blumenau deflagrou uma ope-
ração de busca e apreensão na empresa, que resultou na 
autuação da Havan em R$ 117 milhões pela Receita Fe-
deral e de R$ 10 milhões Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).

A autuação fora a maior já realizada pela Receita Fe-
deral, até então. A empresa recorreu a um financiamento 
da dívida por meio do Refis e obteve um prazo, estimado 
pelo MPF (Ministério Público Federal) à época, de 115 
anos para quitar a multa.

Instituto Brasil 200, criado pelos donos das cadeias 
de lojas Havan e Riachuelo (Flávio Rocha), entre outros, 
contratou lobistas profissionais para atuar pró reforma 
da Previdência. O Instituto terá sede em Brasília. Lobby 
de empresários argumenta pela reforma da Rrevidência, 
dizendo que, se não for aprovada, não haverá emprego. 
Além disso, pregam pelo fim de instrumentos da Receita 
Federal, de combate à sonegação.

Homenagem a  
Oscar Niemeyer

“Toda escola superior deveria oferecer aulas de Filo-
sofia e História. Assim, fugiríamos da figura do especia-
lista e ganharíamos profissionais capacitados a conver-
sar sobre a vida.” De Oscar Niemeyer (1907-2012).

Moda foi o segmento mais 
comercializado online no trimestre

Nos primeiros três meses, 
setor transacionou mais de 
R$ 24,5 milhões em ven-
das; saúde e beleza vem em 
segundo; casa e jardim em 
terceiro.

De acordo com dados da 
Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (AB-
Comm), o mercado de co-
mércio eletrônico deve cres-
cer 16%, atingindo R$ 79,9 
bilhões em comercializa-
ções neste ano. Para enten-
der as principais tendências 
de consumo dos brasileiros 
no comércio eletrônico, a 
plataforma de e-commerce 
Nuvem Shop realizou le-
vantamento que apontou 
os principais insights deste 
mercado no primeiro trimes-
tre deste ano.

Nos três primeiros me-
ses de 2019, consideran-
do as transações realizadas 
por desktop, o segmento de 
Moda dominou o mercado 
e foi responsável por quase 
R$ 13 milhões do volume 
bruto de transações (GMV) 
- um crescimento de 35% 
em comparação com o pri-
meiro trimestre de 2018 (R$ 
9,5 milhões). Na sequência, 
o destaque fica com os se-
tores de saúde e beleza, que 
cresceu 68% e atingiu r$ 4 
milhões em vendas; e casa 
e jardim, cujas vendas de-

caíram 0,15%, fechando o 
trimestre com o volume total 
de transações em R$ 1,7 mi-
lhões, via desktop.

Nas vendas vi celular, o 
cenário não foi diferente e o 
segmento de moda também 
foi o grande campeão, com 
um volume de transações de 
quase R$24,5 milhões, que 
representa um crescimento 
de 110,37% comparado ao 
primeiro trimestre de 2018. 
A segunda posição ficou 
com saúde e beleza - que 
cresceu 135,78% e alcançou 
um volume de vendas de 
mais de R$ 5,5 milhões. Para 
fechar, a vertical casa e jar-
dim teve um total de quase 
R$ 2 milhões em transações 
via dispositivos móveis, re-
presentando um incremento 
de 35% em relação ao mes-
mo período de 2018.

“A ascensão do mobile e 
das vendas via redes sociais 
tornou-se muito significati-
va nos últimos tempos. Isto 
acontece, já que muitos lo-
jistas estão se empenhando 
cada vez mais em atualizar 
suas lojas ao modelo mobi-
le e investindo em maneiras 
de otimizar e atrair consu-
midores para os aplicativos 
e também para as redes so-
ciais”, explica o co-fundador 
da Nuvem Shop, Alejandro 
Vázquez.

Os setores que mais cres-
ceram em vendas no primeiro 
trimestre 2019 em compara-
ção com o mesmo período 
de 2018, foi o de antiguida-
des, com o incremento de 
219,64%; seguido de mate-
riais de escritório, 194,48%; 
educação, 187,89%; e livraria, 
179,07%. No cenário com-
parativo de vendas mobile, o 
segmento de material de es-
critório obteve o maior cresci-
mento, alcançando 922,23%; 
seguido de educação, 
723,79% e livraria 445,30%.

No primeiro trimestre de 
2019, o volume total de ven-
das (contemplando mobile 
e desktop) do segmento de 
Moda atingiu mais de R$ 37 
milhões - um crescimento de 
76,60% comparado ao mes-
mo período de 2018 (R$ 21 
milhões) -, seguido de saúde 
e beleza, com crescimento 
de 101,56%, e mais de r$ 9,5 
milhões em vendas; e casa 
e jardim, com incremento 
de 5,27%, e mais de R$ 3,5 
milhões em transações vir-
tuais. Já o tíquete médio de 
moda no primeiro trimestre 
de 2019 foi de R$ 191 um 
decréscimo de -14,03% em 
relação ao mesmo período 
em 2018. Na sequência, saú-
de e beleza atingiu r$ 205 re-
presentando um crescimento 
de 5,40%; e casa e jardim 

alcançou R$ 297 em vendas, 
um decréscimo de -1,08%.

De acordo com Vázquez, 
o comércio digital continu-
ará a evoluir nos próximos 
anos. Entre as apostas que 
servirão de norte para as pró-
ximas estratégias do comér-
cio eletrônico, o destaque é 
a consolidação das compras 
via redes sociais. “Ao ana-
lisar o comportamento dos 
compradores virtuais, fica 
evidente como as vendas so-
ciais são as mais promissoras 
no mercado digital”. Além 
disso, o especialista ressalta 
que estamos na era da as-
sistência, na qual as buscas 
tornaram-se conversas e, 
numa espécie de sistema de 
recomendações, os consumi-
dores não procuram apenas 
produtos, mas conselhos. “A 
automação transformou-se 
em um dos grandes pilares 
de um negócio. Assistentes 
virtuais, como a Alexa (da 
Amazon) e a Siri (da Apple), 
hoje servem de meio condu-
tor para compreender me-
lhor o público-alvo. Por isso, 
o mercado precisa adaptar-se 
para prever o que os clientes 
vão gostar e querer”, explica. 
Em 2018, segundo a Adobe, 
apenas 15% das empresas 
usaram automação, mas em 
2019, essa margem poderá 
subir para 31%.
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POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A.
CNPJ/MF nº 12.261.588/0001-16 - NIRE nº 33.3.0029416-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2019
Data, hora e local: 30 de Abril de 2019, às 10 horas, na sede social locali-
zada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Ataulfo de Paiva nº 204, 
10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
Convocação e Presença: Independentemente de Convocação, nos termos 
do § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, com 
a presença unânime dos acionistas, conforme verificado no Livro de Presen-
ça de Acionistas. Mesa: Presidente: Marcos Duarte Santos e Secretário:
André Pines. Ordem do Dia: 1. Apreciação das contas dos administradores, 
exame e votação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício encerrado em 31/12/2018. 2. Destinação do resultado do exercício 
encerrado em 31/12/2018. 3. Fixação da verba global anual para remune-
ração da administração da Companhia. 4. Lavratura da ata. Deliberações 
tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: Deliberação nº 1:
Dispensada a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral e demais 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2018 por já serem do conhecimento de todos os acionistas, sendo 
as contas dos administradores e demonstrações financeiras aprovadas sem 
ressalvas. O Balanço da Sociedade foi publicado no dia 02/04/2019 no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 04 e 05 - parte V e no jornal Mo-
nitor Mercantil, página 06 e 07, na mesma data. Deliberação nº 2: Do lucro 
líquido do exercício de 2018, no valor de R$332.659,53 (trezentos e vinte e 
oito mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), as desti-
nações foram as seguintes: (i) constituição da Reserva Legal correspondente 
a 5% (cinco por cento) do saldo, no valor de R$16.632,98 (dezesseis mil, 
quatrocentos e dezenove reais e nove centavos), (ii) destinação a título de 
Dividendos Mínimos Obrigatórios no valor de R$79.006,55 (setenta e sete 
mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), já provisionados 
em balanço, com pagamento a ser efetuado observando o prazo do Art. 205, 
§ 3º, da Lei 6.404/76, e o saldo remanescente de R$237.019,92 (duzentos e 
trinta e três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), 
foi deliberada a destinação para conta de reserva de lucros. Deliberação nº
3: Os administradores expressamente renunciam a qualquer direito ao re-
cebimento de remuneração (honorários) no período para o qual foram ree-
leitos, com aprovação unânime dos acionistas. Deliberação nº 4: Aprovar a
lavratura da presente ata de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do
artigo 130 da lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas
da Companhia e que segue assinada por todos e pelo presidente e secretário. 
Assinaturas: Acionistas: Marcos Duarte Santos (acionista e Presidente do
Conselho de Administração); Cláudio José Carvalho de Andrade (acionista
e Vice Presidente do Conselho de Administração) e André Pines (acionista
e conselheiro do Conselho de Administração). Diretores presentes: Carlos
Eduardo Parente de Oliveira Alves (Diretor Presidente); Mariano Augusto
Cristovão de Andrade (Diretor de Relações com Investidores); Flavio Jarczun 
Kac (Diretor). Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do Livro pró-
prio da Sociedade. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019. Marcos Duarte San-
tos, Presidente da Mesa e André Pines, Secretário da Mesa.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 34.057.448/0001-63
EDITAL CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA O SJPMRJ

(TRIÊNIO 2019-2022)
A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral realizada no dia 4 de 
abril de 2019 para conduzir o processo eleitoral que renovará a Diretoria, 
o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) para o triênio 2019-
2022, realizou sua primeira reunião, no dia 10 de abril de 2019, na sede da 
entidade, localizada na rua Evaristo da Veiga, 16 – 17º andar, no Centro 
da cidade do Rio de Janeiro. Para a presidência da Comissão Eleitoral 
foi decidido por consenso o nome de Rogério Marques Gomes, Francisco 
(Xico) Teixeira foi indicado para primeiro-secretário e Ilza Araujo dos Santos 
como segunda-secretária. As suplentes eleitas são Elisabete Romero 
Burlamarqui de Lucena e Terezinha Santos. A Comissão Eleitoral decidiu 
que a votação para a nova composição será realizada nos dias 16, 17 e 18 
de julho de 2019, em pleito casado com o processo eleitoral que indicará a 
nova diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). O Regimento 
Eleitoral elaborado pela Comissão Eleitoral, de acordo com Artigo 37 do 
Estatuto do SJPMRJ, determina que: Art. 37 - São condições exigidas para 
candidatar-se à eleição sindical: a) ser associado ativo do sindicato há pelo 
menos 90 (noventa) dias; b) estar no gozo de seus direitos sindicais; Assim, 
o prazo estatutário de filiação ao SJPMRJ para se candidatar à eleição 
no SJPMRJ, em uma das chapas, ao Conselho Fiscal ou à Comissão de 
Ética, terminará no dia 17 de abril de 2019. INSCRIÇÕES. O período
da inscrição das chapas será de 8 de maio a 5 de junho de 2019. A 
Comissão Eleitoral receberá a documentação digitalizada, juntamente com o 
Requerimento e a Ficha de Inscrição de cada integrante da chapa pelo e-mail
comissaoeleitoralsindjor2019@gmail.com A mensagem eletrônica deverá 
conter na identificação do Assunto: “Documentos para inscrição de Chapa” 
OU “Documentos para a inscrição de candidato para a Comissão de Ética” 
OU “Documentos para a inscrição de candidato para o Conselho Fiscal”. 
Depois de análise da documentação, será agendado o comparecimento dos 
inscritos para a efetivação do registro e assinatura presencial do termo de 
inscrição, com os originais da documentação enviada. Qualquer exigência ou 
incompatibilidade será esclarecida neste momento. A comissão irá assinalar 
o recebimento do e-mail e dará um recibo ao receber os requerimentos 
de inscrição de chapa e de candidaturas avulsas. Da mesma forma será 
feito o agendamento. A Comissão Eleitoral realizará plantões na Sede do 
Sindicato para os atendimentos agendados e eventuais esclarecimentos, 
em datas e horários a serem definidos em comum acordo com a Diretoria 
do SJPMRJ e previamente divulgados, pelas mídias sociais do SJPMRJ e 
para os endereços de e-mails dos candidatos. DOCUMENTOS PARA AS 
CANDIDATURAS Os formulários para a inscrições serão disponibilizados 
em mídia eletrônica do SJPMRJ ou poderão ser solicitados pelo e-mail 
comissaoeleitoralsindjor2019@gmail.com a) DOCUMENTAÇÃO PARA 
INSCRIÇÃO DE CHAPAS. Os documentos exigidos para o registro de chapa, 
previstos no Regimento Eleitoral, são os seguintes: - Requerimento de 
registro da chapa endereçado à Comissão Eleitoral, assinado por integrante 
da chapa a ser inscrita - Ficha de inscrição da chapa e de cada candidato - 
Documento de identificação de cada candidato. b) DOCUMENTOS PARA AS 
CANDIDATURAS AVULSAS – Conselho Fiscal e Comissão de Ética. Para 
a inscrição de candidatos ao Conselho Fiscal e para a Comissão de Ética 
deverão ser encaminhados para o e-mail comissaoeleitoralsindjor2019@
gmail.com os seguintes documentos: - Ficha de inscrição do cada candidato 
- Documento de identificação do candidato. CALENDÁRIO DO PROCESSO 
ELEITORAL - De 8 de maio a 5 junho de 2019: PRAZO de inscrição de chapas 
e apresentação de documentos dos candidatos das chapas concorrentes; 
-  10 de junho de 2019: PRAZO FINAL para a complementação de 
documentação e substituição de candidatos; - 11 de junho de 2019: PRAZO 
MÁXIMO para solicitação de impugnação de candidaturas; - 13 de junho 
de 2019: PRAZO MÁXIMO para impugnações de candidaturas e publicação 
da relação das chapas. Poderão votar os jornalistas sindicalizados há pelos 
menos 90 (noventa) dias e que tiverem quitado as mensalidades até 12 dias 
antes da eleição (4 de julho de 2019). Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Rogério Marques Gomes – Presidente da Comissão Eleitoral
Francisco Teixeira – Primeiro Secretário

Ilza Araujo dos Santos – Segunda Secretária
Elisabete Romero Burlamarqui de Lucena – Suplente

Terezinha Santos – Suplente

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Cia. Aberta - CNPJ 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

AGE - Convocação - Ficam convocados, na forma da Lei, os Srs. acionistas, 
para se reunirem em AGE, a se realizar às 11h do dia 15/05/2019, na sede 
social, na Rua São José 35, 16º andar, Centro, RJ, a fim de deliberarem 
a respeito da seguinte Ordem do Dia: (a) consignação da renúncia do Sr. 
Marcello Romualdo da Silva Pereira ao cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da Cia.; (b) eleição de substituto para ocupar o cargo vago de 
Conselheiro da Cia. RJ, 29/04/2019. Marcello Romualdo da Silva Pereira 
- Presidente do Conselho de Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°1.2019

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais (equi-
pamentos) odontológicos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13.0776.14 
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Munici-
pal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de 
Oliveira,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 
16:00 horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo 
contendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 16/05/2019 às 10:00 horas.

Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ 33.064.262/0001-79
Declaração. Sociedade anônima fechada, localizada na Rod. Presid. Dutra, 
1362, Pavuna, CEP 21535-502, no RJ/RJ, CNPJ 33.064.262/0001-79, e com 
registro na JUCERJA, NIRE 33.3.0001753-4, por despacho de 21/12/1962, por 
seu representante legal, declara o extravio do Livro de Registro de Presença 
dos Acionistas, com nº de ordem 01 e escriturado até 31/01/2017. 

RJ, 30/04/2019.
Carlos Eduardo Teruel - Diretor Presidente. - CPF 102.469.428-35.

QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Monica de Freitas Lima Quindere - 
Juiz Titular do Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 209 211 213 
A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 25882928 
e-mail: cap05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assun-
to Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio 
em Edifício, de nº 0143855-10.2015.8.19.0001, movida por CON-
DOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUITANDA TRADE CENTER em face de 
ALESSANDRA GUIMARÃES PIMENTA, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA a ré ALESSANDRA GUIMARÃES 
PIMENTA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para 
no prazo de quinze dias ofe recer contestação ao pedido inicial, 
querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como ver-
dadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado cura-
dor especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de 
Rio de Janeiro, dezoito de março de dois mil e dezenove. Eu, __ 
Dyanne da Silva Barbosa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/32505, digitei. E eu,  __ Meire Lucia Fernandes - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23609, o subscrevo. 0264

DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de vinte dias.

A MM Juíza de Direito, Dra. Ana Lucia Vieira do Carmo - Juíza 
Titular do Cartório da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital , 
RJ , FAZ SABER aos que o presente edital , virem ou dele co-
nhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo , que 
funciona à Av. Erasmo Braga , 115, L I 2º andar , sala 209, 211, 
213 CEP: 20210-030- Centro - Rio de Janeiro - RJ . TEL: 3133-
2273, e-mail: cap19vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/ 
Assunto Procedimento comum - Despesas Condominiais/ Condo-
mínio em Edifício , processo de N. 0183886-04.2017.8.19.0001, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA MARIANA , ins-
crito no CNPJ n.68.809.383.0001-87 ,em face de JULIA PINHEI-
RO CARDOSO , objetivando a citação da Ré, JULIA PINHEIRO 
CARDOSO, CPF. 729.279.177-87, para querendo oferecer sua 
resposta no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de serem havi-
dos verdadeiros os fatos narrados na petição inicial . Assim pelo 
presente edital CITA a Ré JULIA PINHEIRO CARDOSO, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido , para, no prazo de 15 
(quinze) dias oferecer contestação ao pedido inicial , querendo, 
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos com verdadeiros os 
fatos alegados ( art.344, CPC) , caso não ofereça contestação 
e, de que , permanecendo revel, será nomeado Curador Espe-
cial ( art. 257,IV, CPC) Dado e passado nesta cidade do Rio de 
Janeiro, aos 05 de abril de 2019, Eu Solange dos Santos Garcia, 
substituto do Escrivão, mat. 01.24.156, assino e subscrevo. 0265

QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Fernanda 
Galliza do Amaral - Juiz Titular do Cartório da 4ª Vara Cível da Co-
marca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o 
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 
sala 217 E 219 A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 2588-2391 e-mail: cap04vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais 
/ Condomínio em Edifício, de nº 0017550-78.2015.8.19.0001, mo-
vida por CONDOMINIO DO EDIFICIO IRAPUAN em face de ES-
PÓLIO DE MÁRIO DE ALMEIDA GALVÃO; ESPÓLIO DE LENY 
MARIA BERNARDES GALVÃO, objetivando CITAÇÃO. Assim, 
pelo presente edital CITA o réu ESPÓLIO DE MÁRIO DE ALMEIDA 
GALVÃO; ESPÓLIO DE LE NY MARIA BERNARDES GALVÃO, 
que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecerem contestação ao pedido inicial, queren-
do, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos como verdadei-
ros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereçam con-
testação, e de que, permanecendo revéis, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio 
de Janeiro, dezessete de abril de dois mil e dezenove. Eu, _ Luiz 
Carlos de Mello Santos - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/31235, digitei. E eu,  _ Rafael Leão Pereira Gomes - Chefe de 
Serventia - Matr. 01/32239, o subscrevo. 0266

Preço de produtos na  
saída das fábricas sobe 
1,63% em março, diz IBGE

Recuperações judiciais  
caíram 58,4% em março
Pedidos de 
falência também 
caíram 26,4% em 
relação ao terceiro 
mês de 2018 

Segundo o Indicador Se-
rasa Experian de Falências 
e Recuperações, o Brasil fe-
chou o mês de março de 2019 
com 79 pedidos de recupera-
ções judiciais, um recuo de 
58,4% em relação ao resul-
tado do terceiro mês de 2018 
(190). Na variação mensal, o 
avanço foi de 8,2% no com-
parativo com fevereiro deste 
ano (73 requerimentos). As 

micro e pequenas empresas 
lideraram os pedidos (47), 
seguidas pelas médias (24) e 
grandes (8).

O primeiro trimestre de 
2019 registrou queda de 
35,8% frente ao correspon-
dente de 2018 e totalizou 
247 requerimentos de recu-
peração judicial. De janeiro 
a março do ano passado, fo-
ram contabilizadas 385 ocor-
rências, enquanto 322 foram 
apuradas nos três primeiros 
meses de 2017. As micro e 
pequenas empresas (MPEs) 
também lideraram o indi-
cador entre janeiro e março 
de 2019, com 145 pedidos 
efetuados, seguidas pelas 
médias (66) e pelas grandes 
empresas (36).

Em março de 2019, os 
requerimentos de falên-

cias (89) caíram 26,4% na 
comparação com o período 
equivalente de 2018 (121). 
Na variação mensal, houve 
recuo de 27,0% face ao indi-
cador de fevereiro deste ano 
(122). Os micro e pequenos 
empreendimentos se manti-
veram com a maior partici-
pação (44) entre as falências 
requeridas, no terceiro mês 
de 2019, contra 25 das mé-
dias e 20 das grandes empre-
sas.

Os pedidos de falências 
referentes ao primeiro tri-
mestre deste ano (286) apre-
sentaram queda de 3,4%, 
comparados ao acumula-
do do igual período do ano 
passado - que somou 296 
requerimentos, sendo esse 
mesmo indicador atingiu 
394 nos três primeiros me-

ses de 2017. No consolidado 
de janeiro a março de 2019, 
as MPEs seguiram à frente 
com 142 falências requeri-
das, com as médias (84) e as 
grandes (60) na sequência.

Na avaliação dos econo-
mistas da Serasa Experian, 
a queda dos pedidos de re-
cuperação judicial tanto em 
março quanto no primeiro 
trimestre deste ano é refle-
xo da retomada, ainda que 
gradual, do crescimento da 
economia e concomitante 
melhora na geração de caixa 
das empresas, o que dimi-
nui o risco de insolvência. 
Também contribuiu a ma-
nutenção dos juros básicos 
(taxa Selic) em patamares 
historicamente baixos, favo-
recendo a renegociação de 
dívidas.

Segundo instituto, o Ín-
dice de Preços ao Produtor 
acumula taxas de 1,32% no 
ano e de 8,98% em 12 me-
ses.

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP) – que mede a va-
riação de preços dos produtos 
industrializados no momento 
em que saem das fábricas – 
registrou inflação de 1,63% 
em março deste ano. A taxa 
é superior ao 0,45% de feve-
reiro deste ano e ao 1,08% de 
março do ano passado.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o IPP acumula 
taxas de 1,32% no ano e de 
8,98% em 12 meses.

Das 24 atividades indus-
triais pesquisadas, 19 tive-
ram alta de preços em março, 
com destaque para refino de 

petróleo e produtos de álcool 
(6,74%), indústrias extrativas 
(12,13%), alimentos (0,71%) 
e metalurgia (0,83%).

Entre as cinco atividades 
com queda de preços estão 
perfumaria (-0,94%), bor-
racha (-0,57%) e bebidas 
(-0,39%).

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas, a maior 
alta de preços foi observada 
entre os bens de consumo 
semi e não duráveis (2,24%) 
e os bens intermediários, 
ou seja, os insumos indus-
trializados usados no setor 
produtivo (1,59%). Também 
tiveram inflação os bens de 
capital, isto é, as máquinas e 
equipamentos (0,91%).

Os bens de consumo durá-
veis tiveram queda de preços 
de 0,03% no mês.
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DIÁRIO
Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a 
R$ 35,58, com ganho de 0,25%.  Dois dos três indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
14.74, com ganho 2,01%.  Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cotadas 
em R$ 54,12 com perdas de 2,13%. Um dos três indicadores 
semanais mostra mercado comprado e os outros dois, vendi-
do..

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 
14,54, com valorização de 0,62%. Um dos três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido.

As ações preferenciai da Usiminas terminaram cotadas a 
R$ 8,63, com valorização de 0,23%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
28,08, com desvalorização de 0,74%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

Quarta e quinta-feira, 1º e 2 de maio de 2019

JUÍZO DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de cotas condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO 
VILLAGE BARRA LINDA em face de DORATI PEREIRA 
NOVOA E JORGE PAULO NOVOA - Processo nº. 0027425-
24.2010.8.19.0203, passado na forma abaixo: O DR. MARCELO 
NOBRE DE ALMEIDA – Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ 
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a DORATI PEREIRA 
NOVOA – CPF Nº 466.603.547-49, e seu marido JORGE 
PAULO NOVOA – CPF Nº. 164.118.467-15, e à CEF - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ Nº. 00.360.305/0001-04, na 
qualidade de credora hipotecária, na forma do Inciso I, V – 
Art. 889 do CPC, de que no dia 06/05/2019 às 13:00 horas, no 
Átrio do Fórum Regional de Jacarepaguá, pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível do sitio: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, será vendido acima da avaliação, ou no 
dia 08/05/2019, pela melhor oferta, a partir de 50% do valor da 
avaliação, o imóvel situado na RUA IGARAPE-AÇU, 352, BLOCO 
01, APTO. 101 – CAMORIM/JPA. AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais). Conforme certidão do 09º RGI - 
matriculado sob o nº. 147.676, assim descrito: RUA IGARAPÉ 
AÇU, nº 352, Apto 101 do bloco 01 e correspondente fração ideal 
de 0,0015578 do respectivo terreno, e suplementar nº 7993 pela 
Estrada dos Bandeirantes, constando no ato AV.01 HIPOTECA EM 
1º GRAU: a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, com CNPJ 
00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-DF; AV.02 CAUÇÃO:
Em favor do BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO – BNH, com 
sede em Brasília-DF; R.04 COMPRA E VENDA: Em favor de 
DORATI PEREIRA NOVÔA e seu marido JORGE PAULO NOVÔA, 
brasileiros, casados, residentes nesta cidade; AV.05 SUB-
ROGAÇÃO: Pelos títulos mencionados no R-4, o(s) proprietário(s) 
ficou(aram) sub-rogados na dívida hipotecária constante da Av.01, 
pelo prazo de 288 meses, regendo-se o contrato pelas demais 
cláusulas e condições constantes dos títulos; AV.06 RATIFICAÇÃO 
DE CAUÇÃO: Pelos títulos mencionados no R-4, fica ratificada a 
caução objeto da Av.2.; R.07 PENHORA EM 1º GRAU: 12ª VFP 
– Execução Fiscal nº. 2001.120.009459-2; R.08 PENHORA EM 
2º GRAU: 12ª VFP – Execução Fiscal nº. 2005.120.031151-4. 
Apresenta débito de IPTU no exercício de 1997; 1998; 1999 e 2001 
= R$ 2.294,18, mais os acréscimos legais. Taxa de Incêndio nos 
exercícios de 2014 á 2017 = R$ 373,54. O imóvel será vendido 
livre de débitos de IPTU e TAXAS, de acordo com o artigo 130, 
Parágrafo Único do C.T.N c/c § 1º, do Art. 908, do CPC. Condição 
de pagamento: Arrematação à vista, acrescido de 05% de 
comissão ao Leiloeiro e ás custas de Cartório de 1% até o máximo 
permitido. Ás certidões estão nos autos. Ficam os executados 
e a Caixa Econômica Federal – CEF, na qualidade de credor 
Hipotecário intimados dos Leilões Públicos por intermédio deste 
edital, na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos 
nesses autos, conforme preceitua o Inciso I e V - Art. 889 do CPC. 
Para que cheque ao conhecimento de todos os interessados foi 
expedido o presente Edital, que será publicado através do site de 
leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, na forma do Art. 887 § 
2º e 3º do NCPC, e está afixado no Átrio do Fórum. Rio de Janeiro, 
27/03/2019. Eu, Juliana dos Santos Gomes – Chefe da Serventia, 
mat. 01/30117, o fiz datilografar e subscrevo.

AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA.
CNPJ Nº 39.488.093/0001-80 - NIRE 33.2.0480769-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
Ficam os Senhores acionistas da AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA. 
(“Sociedade”) convidados a se reunirem em Reunião de Sócios Quotistas, 
a ser realizada no dia 15 de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, na Av. Ayrton Senna 2541 (Rua “E” hangar 15) – Aeroporto 
de Jacarepaguá - Barra da Tijuca, cidade e estado do Rio de Janeiro,  
CEP: 22775-001, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar 
sobre as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis da 
Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018; e (iii) Ratificar o jornal escolhido para as 
publicações legais da Sociedade. Informações Gerais: Os quotistas deverão 
apresentar na sede da Sociedade, além do documento de identidade e/
ou documento societário pertinente que comprove a representação legal, 
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019
Jacques Jean Daniel Coudry - Administrador

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convocados os senhores membros associados da Associação 
Atlética Portuguesa compreendidos nos incisos, III, IV, V, VI, VII, VII, XIII e 
IX do artigo 80, do Estatuto Social para a reunião extraordinária, a realizar-
se no próximo dia 10/05/2019 (sexta-feira), às 19h30m, no salão nobre, na 
Rua Haroldo Lobo, nº 400, Portuguesa, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, 
21931-580, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Eleição da Junta Disciplinar
Conforme determina o art. 96, §3º do Estatuto Social.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.
Jonas Lincol Do Amaral

Presidente da Assembléia Geral

Engenheiro Marcelo Klein assume nova diretoria da Vale 
Na tentativa de arrumar 

a “casa” a mineradora Vale 
criou a Diretoria Especial 
de Reparação e Desenvol-
vimento, que será chefiada 
pelo engenheiro Marcelo 
Klein com a missão de ga-
rantir foco às ações estru-
turantes que envolvem a 
reparação dos danos cau-
sados pelo rompimento de 
barragem da empresa em 
Brumadinho (MG), em ja-
neiro.

Klein, que vinha co-
ordenando o Grupo de 
Resposta Imediata ao de-
sastre, responsável por 
consolidar ações emergen-
ciais referentes à tragédia, 
fará reportes diretos ao 
novo diretor-presidente 
da Vale, Eduardo Bartolo-
meo, segundo explicou a 
Vale à Reuters.

Semanalmente, o execu-
tivo também participará de 

reuniões da diretoria exe-
cutiva, para prestar contas 
e discutir o andamento das 
iniciativas.

Em nota, a Vale afirmou 
que o reporte direto garan-
tirá a celeridade e a flexibi-
lidade necessárias às ações 
de reparação.

“O desafio é passar da 
emergência para a recupe-
ração perene. A diretoria é 
especial porque foi mobi-
lizada pelo rompimento; é 
de reparação porque temos 
que reparar o que foi des-
truído; e é de desenvolvi-
mento pelo que deve ocor-
rer daqui por diante”, disse 
Klein, em nota.

A nova diretoria res-
ponderá por todas as 
ações de recuperação 
social, humanitária, am-
biental e estrutural que 
serão realizadas em Bru-
madinho e nos 16 muni-

cípios ao longo do rio Pa-
raopeba até a represa de 
Retiro Baixo (MG).

Também está sob sua 
responsabilidade a coor-
denação de ações com as 
comunidades das zonas 
de autossalvamento e de 
segurança secundária das 
barragens que tenham seus 
níveis de emergência eleva-
dos para 2 ou 3.

Desastre

O rompimento da bar-
ragem, em 25 de janeiro, 
lançou uma onda de lama 
que atingiu áreas da pró-
pria empresa, comunida-
des, vegetação e rios da 
região, incluindo o impor-
tante rio Paraopeba. Fo-
ram registradas até o mo-
mento 233 vítimas fatais, 
e 37 pessoas ainda estão 
desaparecidas.

O desastre provocou 
também a paralisação de 
diversas atividades da 
Vale em Minas Gerais, 
que estão passando por 
revisões relacionadas à se-
gurança.

Klein tem 51 anos, dos 
quais 27 trabalhando na 
Vale. É formado em enge-
nharia química pela Uni-
versidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e em 
química industrial pela 
PUC-RJ.

Na Vale, o executivo pas-
sou pelas áreas de contro-
le de qualidade, operação, 
planejamento, desenho de 
processos, estratégia corpo-
rativa e melhoria contínua. 
Antes de assumir a Direto-
ria Especial de Reparação e 
Desenvolvimento, ocupava 
o cargo de gerente-execu-
tivo de Excelência Opera-
cional.

Empresa e funcionários 
aprovam fechamento de 
fábrica da Ford no ABC

Não teve jeito. A fábri-
ca da Ford no Grande ABC 
fechará as portas. Os traba-
lhadores da fábrica em São 
Bernardo do Campo apro-
varam nesta terça-feira, em 
assembleia, um acordo com 
a empresa. Segundo nota 
da montadora, será ofere-
cido um plano de demissão 
incentivada que vai ofere-
cer compensação financeira 
para os trabalhadores.

A montadora anunciou 
em fevereiro que vai fechar 
a fábrica na cidade devido 
à decisão da matriz norte-
americana de deixar o seg-
mento de caminhões. Após 
negociações entre a Ford e 
o Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, chegou-se ao 
acordo apresentado hoje aos 
funcionários da unidade.

Os valores serão determi-
nados com base no tipo de 
contrato de cada trabalhador, 
o tempo de serviço e uma 
possível contratação futura, 
caso a fábrica seja vendida. 
A empresa vai oferecer ain-
da apoio psicológico e cur-
sos de requalificação pro-
fissional, em parceria com o 
sindicato.

Desde o anúncio, a montado-
ra e o governo estadual buscam 
um comprador para a unidade, 
reduzindo dessa forma o im-
pacto do fechamento. Segundo 
o sindicato, a fábrica emprega 
cerca de 4 mil pessoas. Além da 
linha de caminhões, a empresa 
está descontinuando as linhas 
Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta. 
A Ford tem mais duas fábricas 
no Brasil, uma em Camaçari 
(BA) e outra em Taubaté (SP).
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Magazine Luiza se destaca 
com compra da Netshoes

As ações do Magazine Luiza estiveram em destaque 
e valorizaram 5,52% na segunda sessão da semana, por 
dois motivos: a) o anúncio da compra do Netshoes por 
US$ 62 milhões, algo em torno de R$ 244 milhões; e b) 
a vitória em uma ação fiscal no total de R$ 750 milhões. 
O Magazine Luiza anunciou a compra da rede online de 
produtos esportivos, mas a conclusão ainda dependerá 
da aprovação de 48% dos acionistas da rede varejista on-
line, além do aval do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). Para os analistas do Itaú BBA, há ris-
cos de execução, mas o preço pago foi baixo, enquanto 
os do Santander apontam a estratégia positiva de ampliar 
a variedade de produtos. Na mesma linha, os da XP Re-
search são de opinião de que a aquisição faz parte da estra-
tégia de aumento para facilitar o crescimento das vendas.

Além disso, a empresa obteve êxito em uma de suas 
ações judiciais perante o Supremo Tribunal Federal refer-
ente a inconstitucionalidade da inclusão do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de 
cálculo do PIS e da Cofins. Segundo a empresa, as mel-
hores estimativas até agora indicam que os créditos cor-
rigidos representam aproximadamente R$ 750 milhões. 
Com o trânsito em julgado, a companhia teve reconhecido 
o direito de reaver, mediante compensação, os valores já 
recolhidos, devidamente corrigidos.

JSL desiste da IPO da Vamos Locação
A JSL desistiu de realizar a oferta inicial de ações da 

sua subsidiária Vamos Locação de Caminhões, Máquinas 
e Equipamentos, devido às “condições de mercado que 
afetaram a operação durante o processo, traduzindo situa-
ção do mercado é desfavorável para esse tipo de negócio.”

Lucro trimestral da Multiplan foi menor
A Multiplan apresentou lucro líquido de R$ 91,9 mil-

hões no primeiro trimestre de 2019, montante 6,3% menor 
do que o de igual período do ano passado. O Ebitda atingiu 
R$ 230,5 milhões, com queda de 0,9% na mesma base de 
comparação, enquanto a margem Ebitda baixou de 79,6% 
para 74,9% no período. A receita líquida cresceu 5,4%, 
para R$ 307,862 milhões, com ganho nas receitas de loca-
ções de lojas nos shoppings e serviços. A Multiplan teve 
rebaixada sua recomendação pelo BBI de neutra ante out-
perform, e seu preço-alvo passou para R$ 26.

Taesa já tem 75,61% da ETAU
Com o pagamento de R$ 33,8 milhões, a Taesa concluiu 

a aquisição de 23,03% das ações da Empresa de Trans-
missão do Alto Uruguai (ETAU), no negócio iniciado no 
leilão da Eletrobras. Após a conclusão dessa operação, a 
Taesa passa a deter 75,61% do total das ações da ETAU.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ

EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos 
dos autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida 
por CONDOMINIO SOLAR MARIA JULIA E MARIA EUGENIA  

em face de EZIO JORGE RIBEIRO DE ALCANTARA 
E OUTROS, processo nº 0042675-34.2009.8.19-0203, 

na forma abaixo:
A Doutora LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES, Juiza da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital, a todos os interessados 
especialmente a EZIO JORGE RIBEIRO DE ALCANTARA, EDNA 
MARIA FERREIRA DE ALCANTARA E LENIRCE RIBEIRO DE 
ALCANTARA, que em 22/05/19, às 14:00 hs., no Átrio do Fórum 
Regional de Jacarepaguá, a Rua Professora Francisca Piragibe 
80 – Taquara - RJ, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá 
acima da avaliação, não havendo licitantes no dia 29/05/19, no 
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § 
único do NCPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula 68.148, 
Rua Trairi – 91 – Apto. 304 – BLC 2 – Praça Seca - RJ , avaliado 
as fls. 291/295 em 09/04/18, por R$ 184.541,44  equivalentes a 
56.025,21 ufirs que serão atualizadas na data do leilão. As certidões 
serão lidas no ato do pregão, assim como informações sobre 
débitos, etc. Pagamentos: à vista, conforme art. 892 do CPC, 5% 
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação 
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro 
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo 
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 16/04/19. Eu, Glaucia Holanda Pinheiro da Silva, 
Chefe de Serventia, Mat. 01-25885, o fiz digitar e subscrevo. (ass) 
Dra. LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES, Juiza de Direito.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF N° 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

Ata da AGE Realizada em 25/02/2019. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
25/02/2019, às 10hs, na sede da Cia., na Rua da Glória nº 306, sls 601, 1.201 e 
1.301, Glória, RJ/RJ, CEP: 20.241-180. 2. Convocação e Presença: Dispensa-
da a publicação de editais de convocação, conforme disposto no Art. 124, §4º da 
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência de estarem presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade e secretariada por Sr. Fernando José de Oliveira Pires dos 
Santos. 4. Ordem do Dia: Aprovar a alteração do endereço da sede da Cia., bem 
como a alteração da Cláusula 3ª do Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações 
Tomadas Por Unanimidade de Votos: Instalada a Assembleia e dando início 
à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quais-
quer ressalvas, o que segue: (i) Alterar o endereço da sede da Cia. que passará 
a ser no Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Glória nº 306, sls 301, 601, 1.201, 1.301, 
Glória, CEP: 20.241-180. Em virtude disso, os acionistas aprovam a alteração 
da Cláusula 3ª do Estatuto Social da Cia., que passará a vigorar com a seguinte 
redação:“Cláusula 3. A Cia. tem sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, na Rua da 
Glória nº 306, sls 301, 601, 1.201, 1.301, Glória, Cep: 20.241-180, e filiais na 
(i) Ilha do Caju, 131, parte, Ponta D’Areia, Niterói/RJ, Cep: 24040-005, (ii) Av.
Daniel de La Touche, nº15, sl 303, Edifício Comercial Royal Center, Vila Fia-
lho - São Luís/MA, Cep: 65073-212, (iii) Rua José Candido Marcílio, 50-pte.,
Vale Encantado - Macaé/RJ, Cep: 27933-400; (iv) Rua Itapema, 39, Vicente
de Carvalho - Guarujá/SP, CEP: 11430-530 e (v) Fazenda Saco Dantas, s/n,
parte, Distrito Ind. - São João da Barra/RJ, Cep 28200-000.” 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, sendo au-
torizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da
Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 25/02/2019. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de
Andrade - Presidente. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos - Secre-
tário. Acionistas Presentes: Tinharé Participações S.A. Por: Flavio Nogueira
Pinheiro de Andrade. Cargo: Diretor - Dyna II Fundo de Investimento em Par-
ticipações Multiestratégia. Por: Fernando José de Oliveira Pires dos Santos
Cargo: Diretor. Jucerja nº 3571333, em 04/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

VIGÉSIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Josimar de Miranda Andrade - Juiz Ti-
tular do Cartório da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ 
SABER aos que o presente 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 L1 SL 201 CORR 
C CEP: 20020-000 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2376 
e-mail: cap20vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais / Con-
domínio em Edifício, de nº 0413894-14.2016.8.19.0001, movida 
por CONDOMINIO DO EDIFICIO TOUR DE SAINT JACQUES em 
face de TEREZINHA CAETANO DIONIZIO, objetivando CITAÇÃO 
da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a im-
portância de R$ 4.759,84(quatro mil e setecentos e cinquenta e 
nove reais e oit enta e quatro centavos) + CUSTAS E HONORÁ-
RIOS, ficando ciente de que: a) caso não efetue o pagamento no 
prazo indicado, ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Art. 829 
e parágrafo 1º do CPC); b) poderá oferecer embargos no prazo 
de quinze dias úteis após a juntada do mandado de citação nos 
autos (Art.915, caput, do CPC); c) no caso de integral pagamento 
no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela me-
tade (Art. 827, parágrafo 1º do CPC). Assim, pelo presente edital 
CITA a ré TEREZINHA CAETANO DIONIZIO, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias ofe-
recer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( 
Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, perma-
necendo revel, ser&aacut e; nomeado curador especial (Art. 257, 
IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro,05 de 
fevereiro de 2019 . Eu, _ Cristina Marques Gonçalves - Técnico de 
Atividade Judiciária - Matr. 01/26528, digitei. E eu, _ Sonia Maria 
Torraca de Siqueira - Escrivão - Matr. 01/14499, o subscrevo. 0263

QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Monica de Freitas Lima Quindere - 
Juiz Titular do Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 209 211 213 
A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 25882928 
e-mail: cap05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assun-
to Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio 
em Edifício, de nº 0143855-10.2015.8.19.0001, movida por CON-
DOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUITANDA TRADE CENTER em face de 
ALESSANDRA GUIMARÃES PIMENTA, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA a ré ALESSANDRA GUIMARÃES 
PIMENTA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para 
no prazo de quinze dias ofe recer contestação ao pedido inicial, 
querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como ver-
dadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado cura-
dor especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de 
Rio de Janeiro, dezoito de março de dois mil e dezenove. Eu, __ 
Dyanne da Silva Barbosa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/32505, digitei. E eu,  __ Meire Lucia Fernandes - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23609, o subscrevo. 0264

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF 11.421.994/0001-36

Convocação AGE: Convidamos aos Acionistas a comparecer à AGE, a ser 
realizada às 10hs do dia 10/05/19, na sede da Cia., na Rua Joaquim Palhares, 
40, 1º andar, Cidade Nova/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia:
Renúncia, Nomeação e eleição dos membros do Conselho de Administração. 
Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia. RJ, 30/04/19. Ismar Machado Assaly - Presidente

POLARCUS SERVIÇOS GEOFÍSICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ 11.428.425/0001-12

AVISO DE LICENÇA
Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Renovação da Licença para Pesquisa 
Sísmica - LPS 122/2018 - Processo Ibama nº 02001.001096/2017-03 - 
“Pesquisa Sísmica Marítima 3D – BM-S-8-Bacia de Santos” com vencimento 
para 30 de junho de 2020. Marcelo Fonseca - Representante Legal.

Estatais federais lucraram R$ 27 bilhões em 2018
Em vias de serem priva-

tizadas, as estatais federais 
não dependentes do Tesouro 
Nacional mais do que dupli-
caram os lucros em 2018. 
Segundo relatório divulgado 
nesta terça-feira pelo Minis-
tério da Economia, os ga-
nhos dessas empresas passa-
ram de R$ 28,334 bilhões em 
2017 para R$ 69,974 bilhões 
em 2018, alta de 147%.

Em janeiro deste ano, o 
anúncio do governo era de 
privatizar ou liquidar cerca 
de 100 estatais. A mensagem 
do governo é: Reduzir gastos 
e levantar recursos.

Cinco conglomerados 
– Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), Eletrobras e Pe-
trobras – concentram 96% 

dos ativos totais e 93% do 
patrimônio líquido das esta-
tais federais. Entre os grupos 
analisados, o maior cresci-
mento foi verificado no Gru-
po Petrobras, que saiu de um 
lucro de R$ 377 milhões em 
2017 para lucro de R$ 26,7 
bilhões em 2018, com au-
mento de 6.981,7%.

No caso da Petrobras, o 
aumento ocorreu porque, 
em 2017, a companhia fe-
chou acordo para encerrar 
processos judiciais movidos 
por investidores nos Estados 
Unidos. O acerto custou R$ 
11,2 bilhões e impactou o re-
sultado da petroleira no ano 
retrasado.

Outro destaque foi o gru-
po Eletrobras, que passou 
de prejuízo de R$ 1,726 bi-
lhão em 2017 para lucro de 
R$ 13,348 bilhões no ano 

passado. Entre os cinco gru-
pos pesquisados, somente a 
Caixa Econômica teve redu-
ção no lucro, de R$ 12,488 
bilhões em 2017 para R$ 
10,355 em 2018.

Enxugamento

Em relação à política de 
pessoal das estatais, o enxu-
gamento do quatro continua 
sendo o principal destaque. 
Em 2018, as estatais fede-
rais reduziram o efetivo em 
13.434 empregados. As prin-
cipais reduções ocorreram 
na Caixa Econômica Fede-
ral (2.728 empregados), nos 
Correios (2.648) e no Banco 
do Brasil (2.195 emprega-
dos).

Desde dezembro de 2015, 
as estatais federais dispen-
saram 57 mil empregados, 

com redução de 10,38% do 
quadro total. A maior parte 
do enxugamento (44 mil) 
provém de programas de 
desligamento voluntário, 
que concentraram 77,79% 
das dispensas. Segundo o 
Ministério da Economia, os 
planos de desligamento re-
sultaram na economia de R$ 
6,93 bilhões na folha de pa-
gamento.

A economia nas despesas 
totais de pessoal, que in-
cluem outros gastos além da 
folha, caiu R$ 2,46 bilhões 
de 2015 a 2018, com retra-
ção de 2,56% nas empresas 
não dependentes do Tesouro. 
Ao ajustar os valores pela 
inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), a 
redução foi ainda mais signi-
ficativa, chegando a 14,67%.

Um ano após IPO, Banco Inter marca 
recorde de valorização na bolsa
Valorização  
das ações  
do banco  
digital chegou  
a 246% 

Desde a oferta pública ini-
cial de suas ações há um ano 
na B3, o Banco Digital Inter 
conseguiu aumentar o núme-
ro de clientes em 273%, pas-
sando de 536 mil para mais 
de 2 milhões. O número de 
investidores avançou 238%, 
passando de 52 mil para 
mais de 176 mil. A oferta ini-
cial foi de R$ 18,50 por ação 
e desde então a instituição 
acumula uma valorização 
recorde de 246% na Bolsa, 
com os papéis valendo R$ 
64 na cotação da última se-
gunda-feira (29/4).

De acordo com o CEO, 
João Vitor Menin, o desem-
penho das ações está direta-
mente ligado à proposta de 
valor do banco. “Os acio-
nistas estão acompanhan-
do o nosso crescimento e 
investindo no projeto”, ex-
plica. “Nossa proposta de 
valor é muito forte. As pes-
soas usam, gostam e reco-
mendam. Hoje, nós temos 
2 milhões de propagadores 
do produto. Isso nos leva a 
crer que podemos continuar 
crescendo no mesmo ritmo”, 
complementa.

O balanço de resultados 
do primeiro trimestre de 

2019 será feio no dia 8 de
maio, após o fechamento do 
mercado. No dia 9, a insti-
tuição realizará uma telecon-
ferência aberta aos clientes 
e acionistas para esclarecer 
dúvidas.

Desde o IPO, o número 
de clientes que investem por 
meio da Plataforma Aberta 
Inter (PAI) cresceu 238%, 
passando de pouco mais de 
52 mil para mais de 176 mil.

Com o desempenho, o In-
ter entrou nos índices da B3, 
IBrA, IG, ITAG, IGCT e 
IFNC, que medem o retorno 
dos papéis e atestam os níveis 
de governança das empresas 
listadas. Em 19 de março des-
te ano, a instituição atingiu R$ 
80,5 milhões em volume ne-
gociado na Bolsa.

Satisfação

No primeiro trimestre do 
ano, o Net Promoter Score 
(NPS) do Banco Inter, que 
avalia a satisfação dos clien-
tes, foi de 71 pontos, o maior 
do mercado financeiro.

Na prévia operacional do 
primeiro trimestre do ano, 
a instituição comunicou no 
início de abril crescimento 
de R$ 760,9 milhões em no-
vos créditos.

No período, os financia-
mentos para empresas so-
maram R$ 361, milhões, alta 
de 43,6%; o crédito consig-
nado alcançou R$152 mi-
lhões, acréscimo de 49%; e 
os empréstimos imobiliários 
ficaram em R$ 247 milhões, 
elevação de 48,1% frente ao 

primeiro trimestre de 2018.
O volume transacionado 

em cartões atingiu R$ 1,3 
bilhão no 1T19, 3,9 vezes 
maior do que no 1T18.

A instituição financeira 
tinha no final de março 1,9 
milhão de correntistas, nú-
mero 3,6 vezes superior ao 
apurado nos primeiros três 
meses do ano passado. De 
janeiro a março, foram aber-
tas 489 mil novas contas.

Banco digital

O Inter informou que al-
cançou o patamar de 55,8 
milhões de acessos no App 
no período, e cerca de 1 mi-
lhão de acessos por dia útil 
no mês de março. Além dis-
so, totalizou cerca de 41,8 
mil solicitações de portabili-

dade de salário no 1º trimes-
tre de 2019.

O Banco Inter possui 
24 anos de mercado e atu-
ação em todo o território 
nacional. É o primeiro ban-
co 100% digital do país e o 
único a oferecer uma conta 
totalmente isenta de tarifas, 
que serve como porta de en-
trada dos clientes para uma 
completa plataforma digital 
de serviços. O Inter foi o pri-
meiro banco digital a abrir 
capital no Brasil, em abril de 
2018, e está listado na Bolsa 
de Valores (B3).

Em dezembro de 2018, 
o banco contava com uma 
carteira de crédito de mais 
de R$ 3,3 bilhões, com pa-
trimônio líquido de R$ 948 
milhões e R$ 5,6 bilhões de 
ativos totais.

João Vitor Menin
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Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2018 da EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S.A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos 
fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Aos Administradores e Acionistas da EBMA - Empresa Brasileira de Meio 
Ambiente S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião sem ressalva: Examinamos as 
demonstrações contábeis da EBMA - Empresa Brasileira de Meio Ambiente 
S.A.  (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da EBMA – Empresa Brasileira 
de Meio Ambiente S.A., em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e 
médias empresas (NBC TG 1.000). Base para opinião sem ressalva: 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 contábeis”. Somos independentes em relação 
à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
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 contábeis, 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 contábeis 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 Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil , aplicáveis às 
pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000), e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das 
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis.  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 contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante 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 adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. omunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.
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Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ 60.611/O Contador - CRC - RJ 036.737-0

2018 2017
Receitas de serviços prestados.......................................  18.497  17.440 
Impostos incidentes .........................................................  (1.103)  (1.057)
Receita operacional líquida .............................................  17.394  16.383 
Custos dos serviços prestados........................................  (12.652)  (11.369)
Lucro Bruto ......................................................................  4.742  5.014 
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas  administrativas ............................................  (1.002)  (10.451)
Despesas tributárias ..................................................... (831) (535)
Outros resultados operacionais ....................................  49  3.281 

 (1.784)  (7.705)
Despesas  financeiras ..................................................... (81) (50)
Receitas financeiras ........................................................ 226  80

 145  30 
Resultado operacional antes da tributação .....................  3.103  (2.661)
Contribuição social .......................................................... (262) (618)
Imposto de renda............................................................. (688) (1.653)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ...............................  2.153  (4.932)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação ................  0,27  (0,63)

COMPANHIA FECHADA - CNPJ Nº 01.369.424/0001-90

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa .................................... 1.517  162 
Títulos e valores mobiliários ....................................... 2.662  1.502 
Contas a receber de clientes ...................................... 1.499  1.409 
Impostos a compensar ................................................ 52  53 
Outras contas a receber ............................................. 1.361  2.112 

7.091  5.238 
Não Circulante

Realizável a longo prazo
Outras contas a receber ........................................... - 1.050

Imobilizado .................................................................. 701  1.136 
701  2.186 

7.792  7.424 

Passivo 2018 2017
Circulante

Fornecedores .............................................................. 272  909 
Financiamentos ........................................................... 76  76 
Obrigações fiscais ....................................................... 271  1.307 
Salários e encargos sociais ........................................ 853  926 
Outras contas a pagar ................................................ 18  4 

1.490  3.222 
Não Circulante

Financiamentos ........................................................... 305  381 
305  381 

Patrimônio Líquido
Capital soci al  .............................................................. 7.883  7.860 
Prejuízos acumulados ................................................. (1.886)  (4.039)

5.997  3.821 
7.792  7.424 

Capital
social

Reservas de lucros
Prejuízos

acumulados

Ajuste de 
avaliação

patrimonial Total
Reserva

legal
Reserva de 

lucros a realizar Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016...............  7.860  692  574  1.266 - 13  9.139 
Ajuste de avaliação patrimonial .......................  -  -  -  -  27 (13) 14
Prejuízo do exercício .......................................  -  -  -  -  (4.932) - (4.932)
Dividendos propostos ou pagos ......................  -  -  (400) (400) -  - (400)
Compensação dos prejuízos acumulados....... - (692) (174) (866) 866  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2017...............  7.860  -  -  -  (4.039) - 3.821
Resultado do exercício ....................................  -  -  -  -  2.153 - 2.153
Aumento de Capital .........................................  23  -  -  -  - - 23
Saldos em 31 de dezembro de 2018...............  7.883  -  -  -  (1.886) - 5.997

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício ................................................  2.153  (4.932)
Ajustes para reconciliar o prejuízo às disponibilidades:
Depreciação .....................................................................  382  529 

Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos ..  81  50 
 2.616  (4.353)

Variações nos ativos e passivos:
Aumento (diminuição) em contas a receber .................. (90) (135)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar ........... 1  (40)
Aumento (diminuição) em outros ativos ........................  1.801  6.364 
Diminuição (aumento) em fornecedores ....................... (638)  (495)
Diminuição (aumento) em salários, encargos e 

obrigações fiscais a pagar ..........................................  (1.109)  1.141 
Diminuição (aumento) em dividendos a pagar ..............  - (1.600)
Diminuição (aumento) em outras obrigações ................  14  2 

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais  2.595  884 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de ativo imobilizado .........................................  54  (21)
Aumento de Capital .........................................................  23  14 
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades 

de investimento .............................................................  77  (7)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Recebimento (pagamento) de empréstimo/financiamento (76) (77)
Dividendos pagos ou propostos ....................................... - (400)
Juros sobre financiamentos ............................................. (81) (50)
Recursos líquidos aplicados nas atividades

de financiamentos ......................................................... (157)  (527)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa ........................  2.515  350 
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício ......................................................... 1.664 1.314
No final do exercício ........................................................... 4.179 1.664
Aumento de caixa e equivalentes de caixa ........................  2.515  350 

“As notas explicativas completas e as Demonstrações Contábeis 
estão à disposição para consulta na sede da empresa.”

Gol tem receita líquida de R$ 3,2 bilhões no 1° trimestre
Mas redução dos 
ganhos atribuídos 
aos acionistas foi 
de 83,7%  
no período

Os acionistas da compa-
nhia aérea Gol ganharam 
bem menos nesse primeiro 
trimestre em relação ao ano 
passado. A companhia obte-
ve lucro líquido de R$ 35,2 
milhões no primeiro trimes-
tre, queda de 83,7% ante os 
R$ 215,6 milhões registra-
dos no mesmo período de 
2018. O resultado refere-se 
aos ganhos atribuídos aos 
acionistas, antes de partici-
pação minoritária. Com os 
resultados do primeiro tri-
mestre, a companhia aérea 
encolheu suas projeções de 
lucro para 2019 e 2020.

O resultado do 1º trimes-
tre também foi menor que 
o registrado no 4º trimestre, 
quando a empresa reportou 
ganhos de R$ 580 milhões. 
No 1T19 a companhia apu-
rou prejuízo líquido depois 
da participação minoritária 
de R$32,3 milhões, frente 
ao lucro líquido de R$142,3 
milhões durante o 1T18. A 
empresa explicou no balan-
ço que o resultado do 1T19 
foi impactado pela variação 
cambial e monetária negati-
va de R$90,7 milhões, com-
parada a uma variação cam-

bial e monetária negativa do 
1T18 de R$40,2 milhões.

Já a receita líquida cres-
ceu 8,3% no 1º trimestre, na 
comparação anual, atingindo 
R$ 3,2 bilhões, impulsiona-
da pelo crescimento de 7% 
no número de passageiros 
transportados e pelo aumen-
to de receitas com franquia e 
excesso de bagagem na com-
paração.

É a maior receita da histó-
ria da companhia, informou 
a empresa nesta terça-feira 
na divulgação dos resulta-
dos. Paulo Kakinoff, diretor 
presidente, disse na telecon-
ferência de resultados para 
analistas e investidores que 
a projeção de receita líqui-
da para 2019 deve chegar a 
R$ 13 bilhões.  O executivo 
comentou que está otimista 
com os rumos da economia 
brasileira.

Em março de 2019, a 
GOL recebeu um aumento 
do seu rating para B1 pela 
agência de classificação de 
risco de crédito corporativo 
Moody’s.

Projeção de lucro

A aérea também revisou 
suas projeções de lucro por 
ação para 2019 para entre R$ 
1,2 e R$ 1,6, em comparação 
com uma previsão anterior 
de pelo menos R$ 2,4 de 
lucro. O mesmo aconteceu 
com a estimativa de lucro 
para 2020 entre R$ 1,8 e R$ 
2,3 por ação, enquanto a ex-
pectativa anterior era de pelo 
menos R$ 2,8.

No trimestre, a despe-
sa financeira líquida foi de 
R$401,1 milhões, um au-
mento de R$79,5 milhões 
na comparação com o 1T18. 
Em decorrência do aumento 
do dólar no período, as des-
pesas com juros aumentaram 
R$11,3 milhões em relação 
ao 1T18, para R$176,4 mi-
lhões. Os resultados líqui-
dos com derivativos foram 
R$1,7 milhão superior em 
relação ao 1T18. Variações 
cambiais e monetárias resul-
taram em perdas de R$90,7 
milhões no 1T19, compara-
do às perdas de R$40,2 mi-
lhões no mesmo período de 
2018. Despesas com juros 
totalizaram R$176,4 milhões 
no 1T19, aumento de 6,8% 
em relação ao 1T18, reflexo 
principalmente do aumento 
das despesas devidas sobre 
as obrigações de dívidas em 
moedas estrangeiras, em de-
corrência do aumento do dó-
lar no período.

Apesar do aumento de 
16,2% do câmbio médio e 
o aumento de 9,3% no pre-
ço de querosene de aviação, 
a empresa reportou que teve 
um lucro operacional (EBIT) 
de R$546,2milhões, um au-
mento de 1,3% em relação 
ao 1T18 (R$539,1 milhões).
A margem Ebitda atingiu 
29,6% no 1T19, um aumen-
to de 1,9 p.p. na compara-
ção trimestral. A projeção 
da GOL para margem Ebit 
e margem Ebitda em 2019 
é da ordem de 18% e 28%, 
respectivamente.

A companhia apresentou 

aumento de receita de passa-
geiros no mercado domésti-
co e de receitas com franquia 
e excesso de bagagem foi de 
6,4% para 10.625 milhões 
no 1T19. As receitas com 
transporte de cargas e ou-
tros representaram R$177,3 
milhões no 1T19, aumento 
de 7,2% em comparação ao 
1T18. A taxa de ocupação 
da Gol aumentou 1,1 p.p., 
atingindo 81,5% no trimes-
tre, uma vez que o aumento 
da demanda foi superior ao 
aumento de ASKs (assentos 

disponíveis a cada quilôme-
tro voado). A tarifa média 
aumentou 1,3%, de R$335 
para R$339, impulsionando 
o aumento do yield (lucro) 
em 1,9%. “Temos tido um 
ritmo forte de demanda, uma 
parte é do efeito Avianca. 
Digo uma parte porque já ví-
amos com crescimento pelo 
bom momento da marca”, 
atribuiu Kakinoff.

Boeing

Sobre os aviões 737 MAX 

da Boeing –suspensos em 
todo mundo por causa de 
dois acidentes—a compa-
nhia não detalhou o impacto 
financeiro das suspensões 
das suas aeronaves, num to-
tal de sete 737 MAX. Mas 
a expectativa é que voltem 
a operar até junho, afirmou 
Kakinoff. Perguntado por 
um analista do Bradesco 
sobre projeção de impacto 
das obras do aeroporto San-
tos Dumont (nas pistas), o 
executivo disse que não de-
monstrou preocupação.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Inicialmente, é crucial que seja esclarecido que, apesar de ser este relatório documento que relata os feitos e realizações 
precipuamente para o cumprimentos das finalidades associativas previstas, a Associação, por identificar relevância e oportu-
nidade, salienta que existem matérias inerentes às realidades fática e jurídica da APPAI que, necessariamente, devem cons-
tar no presente instrumento, independentemente do período de referência de exercício e da essência técnica, posto que inva-
riáveis, imodificáveis e elementares para historiar a criação, atividades e papel desempenhados ao longo destes mais de 30 
anos de existência da Instituição. Em vista desta realidade, a Administração se reserva o direito de salvaguardar a ratificação 
e transporte de informações neste instrumento consignadas: 01. Aspectos Gerais da Instituição: A Entidade tem como 
denominação, Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado Rio de Janeiro – APPAI. 
A natureza jurídica da APPAI é associativa e não societária, fato que faz incidir na relação material entre os filiados o comando 
normativo do parágrafo único do art.53 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) que afasta, por ilação, relação de con-
sumo entre os mesmos pela ausência de direitos e obrigações recíprocos, inexistindo, outrossim, qualquer índole comercial 
e/ou empresarial, prestação e/ou contraprestação de serviços, precificação, nicho concorrencial, exploração de atividade 
econômica, lucratividade, distribuição de resultados etc. O tipo de pessoa jurídica no qual a APPAI está enquadrada é o de 
direito privado, sem fins econômicos e/ou finalidades lucrativas, constituída, desde sua gênese (1986), na forma de Associação 
Profissional (de classe), com ausência de prestação de serviço, conforme respectivo alvará. Sumariamente, cabe ressaltar, 
diante desse cenário inconteste, o fato de ser a Associação de Classe, ora relatora, uma Instituição de Utilidade Pública Mu-
nicipal, conforme prescrito e nos termos da Lei Municipal nº 5.242, §2º, inciso DCLXXVI, de 17/01/2011, que, por sua vez, 
obedeceu aos comandos da Lei Municipal nº 120, de 20/09/1979, como também detém a qualificação de Instituição de Utili-
dade Pública Estadual, em consonância com o estabelecido na Lei Estadual nº 4.867/2006, obedecendo, pois, os ditames do 
Decreto-Lei nº 179, de 09/07/1975, assim como tem reconhecida sua isenção (conforme prevê a primeira parte, do inciso II, 
do art.12, da Lei nº 691/1984 – Código Tributário Municipal do Rio de Janeiro) bem como a sua imunidade e a não incidência 
de impostos, em razão, respectivamente, da prática de atividades de assistência social exercidas ao longo de sua existência, 
de acordo com as pertinentes Declarações da Secretaria Municipal de Assistência Social, como preceitua o comando ínsito 
na parte final da alínea “c”, do inciso VI, do art.150, da Constituição da República de 1988 e da inexistência de preço pós ou 
pré estabelecido para cada um dos mais de 15 benefícios integrantes da beneficência disponibilizada em conformidade com 
o artigo 40 do Estatuto Social da Associação. Realidade descrita reconhecida nas decisões do E. Conselho de Contribuintes
dessa cidade, nos autos do procedimento administrativo municipal, do TJ do RJ, do STJ E do STF nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pela Instituição. Por conseguinte, e após quase 1/3 de século, não há como conceitos, valores, legisla-
ções incidentes e demais características identificadoras da realidade fática e técnica da Instituição, serem confundidas. É
certo, pois, ser a APPAI formalmente consagrada pessoa jurídica diametralmente oposta àquelas cognominadas sociedades,
pessoas jurídicas com atividade empresarial que visam lucro, que anseiam clientes e, com eles, estabelecem relação de
consumo. Também é certo, diga-se de passagem, que, no caso da Entidade Profissional, todos aqueles denominados “pro-
ponentes” e supervenientes do interregno temporal da fundação (ou seja, as pessoas naturais interessadas em fazer parte do
Quadro Associativo), antes mesmo do eventual deferimento da sua filiação (que, por sua vez, está atrelado ao preenchimen-
to estrito, pelo interessado, dos requisitos e pressupostos estatutários para tanto), têm ciência inequívoca das normas e regu-
lamentos institucionais oficiais, todos expressos e explícitos. Nessa toada, relevante ressaltar, por oportuno, que, quando
deferida a filiação, o ingressado já se manifestou, de forma livre, voluntária e consciente, sobre sua irretratável concordância
e anuências às normas regulamentadoras da Instituição Profissional, posto que condição sine qua non para tanto, justamen-
te na salvaguarda dos princípios estampados no pertinente Estatuto Social. Como visto, a Entidade, além de ter natureza ju-
rídica associativa de classe, possui também características beneficente e assistencial materializadas nas diretrizes e políticas
privadas estatutárias que possibilitam (como sempre possibilitaram) a criação do sistema de beneficiação sem precificação,
através do desenvolvimento de diversos programas, projetos, ações, campanhas, atividades etc., promovendo o exercício da
cidadania, da solidariedade, do estímulo e apoio ao trabalho voluntário bem como ao voluntariado educacional, da preservação
do meio ambiente, da sustentabilidade do Planeta. Ou seja, não se pode contestar que a APPAI colabora, como sempre o fez,
para que uma expressiva parcela da sociedade fique menos distante do equilíbrio social almejado, pelo menos, dentro da
região na qual está instalada. Certo afirmar, outrossim, que a APPAI vem exercendo seu papel fundamental de Entidade do 3º
Setor sem olvidar do cumprimento das finalidades associativas elencadas no artigo 2º de sua Norma Magna bem como da
beneficência tratada no artigo 40 do Estatuto Social. Outrossim, esta gestão faz questão de consignar que preservou e fez
respeitar, como todas as outras gestões passadas, o seguinte Princípio Estatutário: “A natureza da APPAI não poderá ser al-
terada, nem suprimida a sua finalidade assistencial”. Portanto, por ter a APPAI quase 35 anos de existência e efetiva atuação,
seu trabalho e suas atividades são de conhecimento público e notório no Rio de Janeiro. Por conta deste fato, muitos são os
que a procuram com a intenção de participar dos atinentes projetos e atividades, na qualidade de parceiros, conveniados,
colaboradores etc., inclusive alguns, por livre e espontânea vontade, solicitam a filiação. Ocorre que somente os que preenchem
todos os requisitos e pressupostos previstos estatutariamente podem ingressar. Uma vez filiados, podem utilizar o Sistema de
Beneficiação (eleito pelo e para o grupo fechado) colocado à disposição do Quadro Associativo, sem precificação. Importante
frisar que não só os filiados e beneficiários têm conhecimento do fato de que a APPAI é uma associação sem fins lucrativos,
pessoa jurídica sem fins econômicos, ou seja, sem interesse na exploração de qualquer atividade econômica, já que não foi
criada para obter lucratividade com venda de serviços e/ou produtos, pois seu sistema de beneficiação é disponibilizado aos
associados e aos beneficiários contemplados sem que estas pessoas paguem por cada um dos benefícios integrantes deste
Sistema. Por outro lado, há que ser lembrado o fato de que todo portfólio (o.s., todo o conjunto de trabalho da Instituição como,
por exemplo, os Programas, Projetos, Ações, Atividades, Campanhas etc.) está voltado também para população menos favo-
recida, carente de várias necessidades sociais. Neste aspecto, a APPAI exerce efetivamente seu papel e função na qualidade
de Entidade do 3º Setor com práticas de assistência social. Isso não só para cumprir com a sua responsabilidade e deveres
dispostos nas normas especiais que regulam a concessão de certificado de utilidade pública bem como para justificar a ma-
nutenção do título, mas também e principalmente em respeito à sua missão com o fito de continuar alcançando sua visão
Institucional. Sendo oportuno para esta Diretoria trazê-las à colação, desta forma: Missão: Criar condições e oportunidades
para proporcionar a busca do aperfeiçoamento contínuo, qualidade de vida e lazer dos filiados e seus beneficiários, como ci-
dadãos e profissionais, além de colaborar para o desenvolvimento e a manutenção do equilíbrio social. Visão: Ser reconhe-
cida pelos Órgãos Públicos e pela Sociedade em geral, na qualidade de Entidade de Terceiro Setor, como Associação de
Classe Referência em valorização pessoal e profissional e como Agente de melhoria e transformação social. 02. Especifici-
dade do Presente Documento: Com o fim de mais um exercício, a APPAI, presentada por seus associados dirigentes eleitos
para exercerem funções estatutárias, considerando as respectivas atribuições e competências de seus Órgãos, vem, ultra-
passadas as fases de conhecimento e aprovação de suas contas autogeridas e dos atos praticados pela administração, fazer
a exposição do presente Relatório. Nesta oportunidade a Associação exibirá, precipuamente (complementando os Relatórios
Contábeis), suas Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, todo o desempenho da autoadministração
praticada, demonstrando, assim, a postura adotada pelos associados dirigentes em conjunto com a soberana assembleia na
gestão de suas contas (receita, despesas e atinentes alocações no que concerne às fontes de recursos da Entidade). É jus-
tamente dentro deste contexto que a Administração da APPAI passa a divulgar, respeitando os princípios da transparência e
do alcance do efeito erga omnes, os trabalhos executados no ano de 2018, a programação e as perspectivas para o ano de
2019. Por outro lado, com a intenção de salvaguardar a natureza jurídica da APPAI, faz-se necessário declarar que, para
elaboração dos Demonstrativos Contábeis e relatórios financeiros, a Entidade é obrigada, por exigência do Órgão Regulador,
a adotar o padrão exigido pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e as resoluções e instruções normativas ex-
pedidas por esta Agência, em razão tão somente da disponibilidade de 02 (dois) dos mais de 15 (quinze) benefícios (que, por
sua vez, integram o Sistema de Beneficiação da Entidade, sem precificação) terem atenção voltada para a saúde, mais pre-
cisamente à prevenção e à investigação preliminar de doenças, já que têm segmentação ambulatorial básica, pois foram
idealizados em 1986, contemplando coberturas apenas para alguns exames e procedimentos simples existentes à época e
consultas para específicas especialidades (independentemente de praticar a autoadministração/autogestão e de não se en-
quadrar no conceito das chamadas “Sociedades Empresariais que exploram a atividade econômica no setor da saúde” e nem
mesmo se caracterizar como operadora, sob qualquer classificação e/ou modalidade, que vende planos de saúde, posto
inexistirem contrato celebrado – com preço e/ou contraprestação pós ou pré estabelecido de qualquer produto –, produto re-
gistrado na ANS, contraprestações pré ou pós estabelecidas de cada um dos integrantes do Corpo Associativo em razão da
venda de planos de saúde etc.). Ainda importante ressaltar que no Estatuto Social da APPAI não há qualquer previsão de
pagamento, de contraprestação por cada um dos benefícios disponibilizados (todos eleitos pelo e para o grupo fechado),
existindo apenas a previsão do recolhimento da contribuição associativa/aporte exclusivamente pelos associados, já que esta
é vinculada à possibilidade de filiação. Sendo certo que os beneficiários (mais de 140.000) foram excluídos do dever de reco-
lhimento do aporte, em razão de ser sua relação com a Entidade acessória. Outro fato relevante é que o Poder Judiciário
também já assentou que a APPAI (reconhecendo as realidades fática e jurídica da Entidade) é uma Associação de Classe que
não presta serviços bem como não vende produto algum. Neste sentido, assentou definitivamente que as finalidades asso-
ciativas estão definidas e previstas no Estatuto Social e que todo o seu Sistema de Beneficiação não tem precificação, estan-
do, destarte, coadunado com àquelas (o.s., finalidades associativas). Desta forma, a Diretoria da APPAI faz questão de me-
morar que a Constituição da República de 1988 garante o direito de funcionamento das associações, a desnecessidade de
autorização para criação das Entidades Associativas assim como condiciona a dissolução compulsória e a suspensão das
atividades destas à uma decisão judicial (v. art.5º, XVII, XVIII, XIX). Também é sabido que o Código Civil Brasileiro diferencia
as associações das sociedades, não obstante o fato de serem as duas espécies pessoas jurídicas de Direito Privado. É
válido destacar que as sociedades, inclusive o instituto jurídico do direito de empresa, estão disciplinadas no Livro II da Parte
Especial do Código Civil, sendo que, neste mesmo Livro, estão previstas normas sobre a escrituração direcionadas ao em-
presário e à sociedade empresarial. Não há que se perder de vista, por outro lado, que a Lei nº 11.638/2007 (remissão nos
relatórios da APPAI exigida pela auditoria externa em atendimento às normas da ANS, que alterou e revogou dispositivos da
Lei 6.404/76, estendeu apenas para as Sociedades de Grande Porte (mesmo sem ser as “por ações”) disposições relativas
à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras, não tendo incluído, em momento algum no texto normativo, as
pessoas jurídicas de direito privado, especialmente as associações que são instituídas pela união de pessoas que se organi-
zam para fins não econômicos; em outras palavras, as pessoas que se unem para integrar uma associação já o fazem sem
intenção de explorar atividade econômica, tendo ciência (pelo menos em tese) que entre elas não há direitos nem obrigações
recíprocas. Ou seja, é plenamente percebível que o ordenamento jurídico brasileiro é cristalino, não existindo argumento ou
fundamento técnico normativo que justifique qualquer outra hermenêutica, senão a que está claramente positivada, expressa
e inequívoca. Ato seguinte, cabe ressaltar que a Administração da APPAI vem acompanhando todos os debates, encontros,
audiências etc., que envolvem a participação das Pessoas Jurídicas Sem Fins Lucrativos no Setor Saúde. A importância do
papel destas Entidades é elevada e necessária para atingir grupos específicos e, no entendimento desta Diretoria, muitos dos
próprios dispositivos das Leis nos 9.656/98 e 9.961/00 salvaguardam o tratamento diferenciado que se deve dispensar à estas
Instituições, pois elas cooperam com o Poder Público para a concretização do planejamento para o cumprimento das diretrizes
traçadas, objetivando o acesso aos direitos fundamentais e sociais. Nesta toada, há que se lembrar que estas leis, em vários
trechos, impõem o respeito à natureza jurídica e peculiaridades das chamadas operadoras bem como às leis específicas do
tipo de pessoa jurídica, não se perdendo de vista que também preveem exceções e formas diferenciadas em razão da classi-
ficação das operadoras na ANS. A APPAI entende que, para a classificação das operadoras, a ANS deve respeitar os atos
constitutivos e a natureza jurídica de cada pessoa jurídica. A percepção desta Diretoria é no sentido de que a ANS tem dificul-
dade de aceitar a realidade de que não tem como padronizar todos os documentos, forma de apresentação das contas, rela-
ções das operadoras, partindo da premissa equivocada que todas têm o mesmo tipo de pessoa jurídica e de relação e que
todos os cidadãos têm os mesmos interesses, necessidades e possibilidades. Diante de tantas distorções, a Associação faz
questão de exercer o seu direito de fazer todas as ressalvas, adequações, correções, reservas, notas explicativas etc., para
que seja protegida e conservada a natureza jurídica da Associação de classe assim como respeitados os comandos dos dis-
positivos da Constituição Federal aplicáveis às associações, não se olvidando dos específicos suscitados na mesma Carta
Política no que concerne às pessoas jurídicas enquadradas no 3º Setor bem como os das retro referidas leis de declaração e
reconhecimento da utilidade pública municipal e estadual (como é o caso da APPAI) e, ainda, os prognosticados na Lei Mate-
rial Civil, tudo em conjunto e em consonância com as normas estatutárias e as deliberações assembleares consolidadas e
regulamentadas e caracterizadas como ato jurídico perfeito. Destarte, esta Diretoria reitera aos seus pares e respectivos be-
neficiários que a APPAI tem função importante junto à Administração Pública, pois suas atividades assistenciais e beneficen-
tes contemplam também várias Instituições e grupos carentes em diversos aspectos, de várias fontes, recursos, atenção, que
estão esquecidos e marginalizados pelo Poder Público. Aliás, a própria classe (Educadores/Professores) vem sofrendo com
tantas omissões em todos os Estados e, no Rio de Janeiro, isso não é diferente. Em todas as reuniões e deliberações assem-
bleares todos os órgãos da APPAI, precipuamente os da Administração, fazem questão de enfatizar a preocupação com o
estrito cumprimento das finalidades associativas, todas as elencadas e previstas no Estatuto Social e, por esta razão, mais
uma vez esta Gestão vai dar destaque para elas, pois o dever da Administração é materializar em cada exercício o planeja-
mento, os Programas de Projetos; porém, sempre tendo como ponto de partida e chegada as finalidades associativas tratadas
no art. 2º do Estatuto Social da APPAI que, nesta oportunidade, consigno neste documento: “a) Representar e/ou defender
coletivamente ou individualmente seus associados, independentemente de realização de assembleia ou qualquer autorização 
individual ou assemblear, em situações excepcionais, junto ao Poder Judiciário, Poder Legislativo e ainda junto ao Poder
Público, do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, bem como da União Federal, inclusive junto à administração indireta 
dos referidos órgãos, incluindo-se Agências, Órgãos Judicantes, Fiscalizadores e qualquer outra entidade ou autoridade pú-
blica, em qualquer matéria e mediante qualquer via ou instrumento processual ou de ação, observado o disposto no Regimen-
to Interno; b) Prestar assistência social, nos termos do Regimento Interno e estimular as ações de cidadania; c) Estimular a 
solidariedade entre as classes dos servidores públicos; d) Contribuir para que sejam criadas condições e oportunidades, que 
permitam aos seus associados desenvolverem seu potencial, tanto como profissionais quanto como cidadãos.” Outro coman-
do estatutário que merece destaque é o do art. 40 que traz a previsão da Beneficência, desta forma: “A APPAI poderá, a seu
critério, instituir, regulamentar e disponibilizar benefícios e assistência, a seus associados, bem como a terceiros, em diversas
áreas, respeitados a finalidade e os objetivos da Associação, como também os termos e condições do Regimento Interno e
demais normas baixadas pelos Órgãos de Administração da APPAI.”, acrescentando em seu parágrafo único que “A APPAI,
ciente dos seus compromissos sociais adotará a política assistencial aos mais necessitados e/ou carentes, nos termos do seu
Regimento Interno, estabelecendo, quando necessário, convênios ou parcerias, podendo haver disponibilidade de recursos,
respeitados os percentuais legais previstos, para outras entidades congêneres, filantrópicas, de utilidade pública, a critério da
Diretoria.”. Neste contexto, é certo afirmar que a Autoadministração da APPAI obedece às Normas Estatutárias e regulamen-
tares deliberadas e aprovadas há mais de 3 décadas pela coletividade formada pelos filiados, sendo que todo o Sistema de
Beneficiação reflete esta realidade. A única previsão de recolhimento de valores como uma das formas de fonte de recurso
para o custeio de todas as finalidades associativas está no Estatuto Social e é a que trata da contribuição associativa vincula-
da à filiação e, por isso, somente os associados recolhem. Neste sentido, sempre é importante reiterar que o sistema de be-
neficiação foi sendo composto pelos benefícios ao longo destes quase 35 anos sem que se alterasse a forma de ajuste da
contribuição associativa, sem que fosse atribuído valor respectivo a cada novo benefício. Também deve ser evidenciado o fato
da ausência de qualquer tipo de acréscimo (correção, juros, multa) na hipótese de atraso ou acúmulo no atinente recolhimen-
to. Como se percebe, estas práticas não são de quem pratica atividades empresariais, mercantis, societárias. Esta é a forma
de gestão adotada pela APPAI, visto ser autogestão nata (autêntica, por natureza), não podendo ser transformada, sob pena
de prejudicar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, além de atingir a segurança jurídica e possibilitar o conflito de decisões.
O próprio Poder Público, em várias de suas esferas, já reconheceu e certificou que a Autoadministração exercida pela APPAI
prima pelo assistencialismo, pelo mutualismo, pela solidariedade e beneficência. Isto é possível porque a APPAI tem como

base fundamental a adoção de acertada alocação de recursos com a percepção da ocasião oportuna e conveniente para a 
coletividade assim como torna possível o acesso (dos membros do grupo associativo) aos serviços mercadológicos se valen-
do das melhores possibilidades e opções apresentadas por representantes do 2º setor para celebrar as parcerias e/ou convê-
nios que, por sua vez, possibilitam condições mais adequadas e equilibradas em respeito ao binômio custo-benefício, posto 
se tratar da razão teleológica do grupo fechado. Outrossim, a Administração da APPAI faz questão de repetir que não recebe 
valores do Poder Público para o exercício de qualquer das suas atividades e finalidades beneficentes e assistenciais. A práti-
ca da Assistência Social é executada dentro dos seus diversos Programas de Projetos e Ações Sociais, das suas Atividades 
e Campanhas assistenciais, de solidariedade e de fomento e apoio ao trabalho voluntário. A APPAI reitera, neste ponto, que 
os beneficiários não recolhem a contribuição associativa, já que esta é recolhida pelo associado, cabendo destacar a infor-
mação de que mais da metade do quadro associativo é composta de Beneficiários acima de 60 anos de idade, ou seja, pes-
soas idosas que não pagam qualquer valor para usufruir de todo o sistema de beneficiação. Esta peculiaridade da APPAI 
afasta ainda mais a ideia de ser a Entidade sociedade empresarial e/ou operadora comercial de plano de saúde. Lembrando 
que a lei específica que trata dos planos privados de assistência à saúde prevê taxativamente o denominado Plano Privado 
de Assistência à Saúde como sendo “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou 
pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela 
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou 
parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por 
conta e ordem do consumidor;”. Por conseguinte, no entendimento desta Diretoria, o enquadramento da Beneficência 
disponibilizada sem precificação pela APPAI há mais de 30 anos não é possível, juridicamente, considerando o texto legal 
acima transcrito. 03. Da Beneficência Disponibilizada sem Precificação Prevista no Estatuto Social: A APPAI aproveita 
este momento para reafirmar que os benefícios que compõem atualmente o sistema de beneficiação são de extrema impor-
tância e não são disponibilizados de forma autônoma, independente, considerando que, ao ter a filiação aprovada (deferida), 
os filiados passam a ter disponíveis, nos limites dos respectivos regulamentos, todos os benefícios. Frise-se que eles não têm 
entre si graus de hierarquia, de classificação ou ordenação de critérios auferidos pela importância, pelo setor ou área que re-
presenta etc., como já mencionado. Para cada filiado e/ou beneficiário, a valoração de cada um dos benefícios se verifica no 
momento da procura, da utilização, na ocasião em que tem seu atendimento e resolve a necessidade do momento. Certo é 
que o sistema de beneficiação foi sendo integralizado, tendo em vista as expectativas, necessidades e interesses revelados 
pelo Quadro Associativo, assim como em conformidade com as finalidades associativas previstas no Estatuto Social, não 
devendo, portanto, serem os mesmos apartados, fracionados, pois fazem parte fundamental da razão de existir da Entidade 
Profissional. Tanto é verdade que inexiste a possibilidade de fragmentá-los, com retirada de um ou alguns, com o fito de redu-
zir o valor da contribuição associativa/aporte, por exemplo. Consequência, como dito, do fato de a contribuição não estar re-
lacionada diretamente com cada um dos benefícios colocados à disposição dos associados e beneficiários. Ao contrário, caso 
a Autoadministração da APPAI adotasse a conduta da ANS de equiparar a contribuição a preço pós ou pré estabelecido e/ou 
contraprestação, os associados teriam que recolher o valor para cada benefício criado, desenvolvido e, com relação aos be-
nefícios ligados à saúde, o valor deveria ser em conformidade com a faixa etária, já os beneficiários não iriam poder utilizar 
qualquer um deles, pois não recolhem qualquer valor como “contraprestação” pela utilização dos benefícios ou, utilizando a 
nomenclatura do mercado, pela “prestação dos serviços”. Neste diapasão, é oportuno dar destaque, como de costume, para 
a atual composição do Sistema de Beneficiação disponibilizado na forma coletiva e sem precificação e nos limites de cober-
tura previstos nos Regimentos e/ou regulamentos Internos concernentes a cada um deles: a) Benefício de Educação Con-
tinuada: contribui para criar condições e oportunidades para o desenvolvimento do potencial do profissional de Educação, 
com cursos, palestras, oficinas, materiais didáticos, discussões e debates de assuntos correlatos à educação que sejam rele-
vantes para a reflexão e a prática dos educadores, que tornam os educadores atualizados, preparados para os desafios en-
frentados nas Escolas, nas salas de aula e estimulam a busca do saber, do conhecimento, da profissionalização; b) Benefício 
de Serviço Social: orienta e direciona o quadro associativo com relação aos direitos fundamentais e sociais, instruindo-os 
quanto aos benefícios e ações do Poder Público que possam atender às suas necessidades, além de zelar pela assistência 
social e estimular as ações de cidadania e de solidariedade; c) Benefício Passeio Cultural: proporciona, em razão dos rotei-
ros programados, o acesso a instituições, locais e regiões históricos e culturais e a possibilidade do aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos; d) Benefício Boa Viagem: coloca à disposição dos associados diárias gratuitas em hotéis e pousadas no 
estado do Rio de Janeiro, proporcionando momentos de diversão e lazer, através do contato com locais de valor histórico e 
cultural, além da proximidade com riquezas naturais, como praias e montanhas. e) Benefício Jurídico: representa os asso-
ciados e beneficiários, atuando no Poder Judiciário em ações em várias áreas do Direito brasileiro, ministra consultas, analisa 
documentos jurídicos e presta assessoria em procedimentos e atos administrativos; f) Benefício de Caminhadas e Corridas: 
visa proporcionar a descoberta de novos talentos do atletismo e dar oportunidade ao quadro associativo de participar de 
eventos de corrida e de caminhadas de rua, de adquirir bons hábitos de vida como a prática de atividade física e de alimenta-
ção saudável, através de palestras e atividades educativas realizadas em diversos polos, regionalmente distribuídos no esta-
do-membro do Rio de Janeiro; g) Benefício Danças: possibilita o bem-estar, o movimento do corpo, a integração e confrater-
nização. Para tanto, o exercício de dançar e o aprendizado da técnica de vários ritmos (samba, soltinho, bolero, zouk, salsa, 
forró, tango, dança do ventre) são levados aos associados e beneficiários, através das aulas ministradas nos polos de dança 
distribuídos em diversas áreas do estado do Rio de Janeiro bem como pela realização dos 2 grandes bailes Beneficentes 
anuais; h) Benefício de Seguro Coletivo de Assistência Funeral: permite o afastamento do filiado dos atos e condutas 
burocráticas na ocorrência de óbito de algum ente da família, dando ao mesmo a oportunidade apenas de velar, de superar a 
tristeza, a dor e recuperar as forças para seguir e praticar os ulteriores atos; i) Benefício de Seguro Coletivo de Assistência 
Flex Domiciliar: nos momentos de incidentes, o associado pode contar com os serviços de chaveiro, eletricista, encanador 
etc.; j) Benefício de Seguro Coletivo de vida em grupo: contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis e 
acontecimentos inesperados na vida do filiado, na hipótese de morte; k) Benefício de Seguro Coletivo de acidente pesso-
al: contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis e acontecimentos inesperados na vida do filiado no caso de 
invalidez permanente parcial ou total causada exclusivamente por acidente, conforme regulamento específico; l) Benefício 
de Seguro Coletivo de Algumas Doenças Graves: contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis e aconte-
cimentos inesperados na vida do filiado em caso de diagnóstico de algumas doenças graves, conforme regulamento; m) 
Benefício Coletivo Médico Ambulatorial Básico: criado e desenvolvido para o atendimento exclusivamente ambulatorial 
com coberturas menos complexas e limitadas às necessidades e interesses do grupo quando da ocasião da elaboração do 
pertinente Regulamento – valendo reiterar que em momento bem anterior à Lei nº 9.656/98 –, porém necessárias, do quoti-
diano, que se prestam à prevenção, aos cuidados antecipados e que tendam a evitar o aparecimento de doenças e fatores de 
risco; n) Benefício Coletivo Odontológico Ambulatorial Básico: criado e desenvolvido para o atendimento exclusivamen-
te ambulatorial com coberturas menos complexas e limitadas às necessidades e interesses do grupo quando da ocasião da 
elaboração do pertinente Regulamento – valendo reiterar que em momento bem anterior à Lei nº 9.656/98 –, porém necessá-
rias, do quotidiano, que se prestam à prevenção, aos cuidados antecipados e que tendam a evitar o aparecimento de doenças 
e fatores de risco; o) Benefício Coletivo Bom Espetáculo: este benefício tem como propósito estimular e apoiar, através da 
arte cênica nos diversos gêneros teatrais, o enriquecimento do repertório intelectual e cultural dos associados e beneficiários 
da Appai, através de estabelecimentos culturais localizados em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, além de fomen-
tar o acesso às histórias e culturas diversas, estendendo o conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos inte-
grantes do Quadro Associativo. Através deste benefício, o associado e/ou beneficiário terá disponibilizado, sem pagamento 
de preço, um ingresso ao mês para assistir a uma peça, um show, musical, espetáculos etc., em conformidade com o Regu-
lamento Coletivo. p) Revista-APPAI Educar: proporciona conhecimento e atualização em temas educacionais e correlatos 
aos tratados e vivenciados pelos profissionais da Educação, não só os ligados às especializações diversas da educação, mas 
também os relacionados ao comportamento de docentes e discentes, às relações vividas no ambiente de ensino, às doenças 
e problemas ocasionados pelo exercício da profissão etc., além de outros temas correlatos; q) Rádio web-APPAI: “A Voz do 
Professor” – idealizado para ampliar o espaço e as oportunidades de debates de assuntos pertinentes à educação e outros 
correlatos, para sugestões e dicas diversas, para distração e lazer com qualificada seleção de músicas. Ato seguinte, esta 
Diretoria se sente na obrigação de abrir um item específico para relembrar aspectos cruciais e relevantes relacionados aos 
Benefícios ligados ao Setor de Saúde, considerando que 02 dos mais de 15 Benefícios disponibilizados que compõem a Be-
neficência foram cadastrados na ANS, da seguinte forma: Historicamente, os Benefícios Médico e Odontológico fazem parte 
do Sistema de Beneficência indivisível, não fragmentado e sem precificação, disponibilizado pela Associação desde sua gê-
nese. Portanto, com o advento da Lei nº 9.656/98 (ou seja, mais de 11 anos de existência da APPAI), que dispõe sobre os 
planos privados de assistência à saúde, bem como com a vigência da Lei nº 9.961/00 (depois de 14 anos de vida e efetiva 
atuação da APPAI), que criou a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Associação cumpriu a exigência do Órgão 
Fiscal de requerer o seu registro provisório de funcionamento, sob pena de os  filiados e seus beneficiários não poderem mais 
usufruir dos benefícios ligados ao setor da saúde. Em consequência disso, a ANS registrou a APPAI, classificando-a origina-
riamente na modalidade de autogestão, fornecendo-lhe o nº 382540 como sendo o de autorização provisória de funcionamen-
to. Porém, não houve qualquer tipo de registro de produto, posto que a APPAI não tinha interesse em transformar seus bene-
fícios em produto, pois se o grupo deliberasse neste sentido prejudicaria toda a coletividade, pois teria que criar um produto e 
atribuir preço para o mesmo. Também em decisão assemblear foi deliberado que não seria possível, juridicamente falando, 
adotar os institutos previstos na norma reguladora (quais sejam: adaptação ou migração), já que a APPAI não praticava (como 
não pratica) venda de planos de saúde, na realidade de que seus benefícios jamais tiveram “preço pré ou pós estabelecido, 
por prazo indeterminado, com finalidade de garantir, sem limite financeiro, à assistência à saúde...” como, aliás, prevê a Lei nº 
9.656/98 quando conceitua Plano Privado de Assistência à Saúde. Há que se ressaltar que a Associação também não pode 
tratar seus integrantes, formadores da Pessoa Jurídica, como beneficiários de planos de saúde, pertencentes a uma carteira 
que a mesma lei diz significar “Conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à 
saúde...”, considerando que, na hipótese de adoção dos procedimentos de adaptação ou migração, descaracterizaria a natu-
reza jurídica da Entidade, pois a ideia nunca foi de vender planos de saúde e/ou registrar produto com precificação e fora das 
possibilidades dos integrantes formadores da APPAI. Diante desta realidade fática e jurídica, a ANS exigiu que os benefícios 
relacionados ao setor da saúde fossem cadastrados no chamado SCPA (Sistema de Cadastro de Planos Antigos) da Agência. 
Neste sistema, a APPAI teve que seguir para relatar os citados benefícios o padrão exigido pela ANS. Circunstância que fez 
com que ficasse limitada (com relação aos dois referidos benefícios) às nomenclaturas e opções inseridas no mencionado 
sistema da Agência. Portanto, informações cruciais (como, por exemplo, ausência de preço, existência de mais de 15 benefí-
cios na Beneficiação, mais da metade do Corpo Associativo não pagar qualquer valor, já que a contribuição associativa/
aporte é recolhida apenas pelos associados etc.) deixaram de ser consignadas. Há que se lembrar que a Associação não tem 
registro de produto no órgão fiscal, pois não criou nenhum plano de saúde regulamentado nos moldes da lei específica citada 
bem como não fez registro de plano referência por ser desobrigada legalmente de cumprir esta exigência, à vista de ser uma 
autogestão nata. Portanto, é de bom alvitre deixar consignado, mais uma vez, que os benefícios médico e odontológico dis-
ponibilizados pela APPAI estão cadastrados na ANS com as seguintes características: a) Forma de contratação: as relações 
são associativas e não empresariais ou consumeristas e/ou societárias, materializadas em normas estatutárias e regulamen-
tares e não contratuais; b) A segmentação de cobertura dos benefícios ligados à saúde é exclusivamente ambulatorial com 
rol taxativo previsto em período anterior à vigência e incidência da lei e foi criado para possibilitar, minimamente, a prevenção 
de doenças; por isso, não fazem parte do rol de cobertura os exames e procedimentos de média e alta complexidade e os 
criados depois com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, cirurgias, internação hospitalar ou atendimentos em am-
biente hospitalar, tais como PS, PA, CTI e UTI. Sendo certo que a criação destes benefícios foi pensando em fazer a cobertu-
ra para exames e procedimentos simples da época (1986) bem como para consultas em algumas especialidades, pois o dire-
cionamento de recursos tinha que obedecer as diretrizes e critérios como em todos os outros benefícios, precipuamente os 
binômios custo-benefício e necessidade-possibilidade, além de permitir o cumprimento das finalidades associativas e esten-
der os benefícios de forma gratuita para todos os Beneficiários integrantes do Quadro. Vale afirmar que os Regulamentos 
destes benefícios foram todos celebrados em conformidade com as normas vigentes à época, assim como com toda a norma 
estatutária, principalmente com as finalidades Associativas previstas. No Relatório do exercício de 2017 a APPAI destacou as 
várias distorções provocadas por consequência de uma tentativa de padronização, juridicamente impossível, adotada pela 
ANS, que merecem novamente ser registrada neste documento, como a seguir: a) Adoção, para apresentação do Balanço, 
de leis e resoluções normativas que foram criadas para as pessoas jurídicas constituídas adotando o tipo e a forma de Socie-
dade; b) Utilização de títulos e expressões que não refletem a realidade da Associação (v.g., operações com planos de assis-
tência à saúde, contraprestações a receber com comercialização de planos de saúde); c) Ausência de reconhecimento dos 
demais benefícios (já que a Agência exige que sejam registrados somente os benefícios ligados à saúde); d) Não entendimen-
to sobre o conceito da chamada contribuição associativa/aporte (que, por sua vez, está vinculada à filiação, sendo recolhida 
apenas pelos Associados que não representam nem a metade dos integrantes do quadro associativo); e) Equiparação da 
contribuição associativa com o fenômeno da contraprestação de plano de saúde (que, no caso da APPAI, não tem registro de 
“produto registrado na ANS”, mas, sim, fez, por determinação da ANS, o cadastro de seus benefícios ligados à saúde, no SCPA; 
sendo que a Associação disponibiliza, como dito em outras passagens deste documento, mais de 15 benefícios de diversas 
áreas sociais); f) Entre outras incongruências que podem ser detectadas nos Relatórios citados e também nos sistemas da 
própria Agência. Em vista de todo este cenário, a APPAI vislumbra a necessidade de dar publicidade à sua fundamentação e 
às suas razões consignadas nas Notas Explicativas, no Balanço Patrimonial e no presente Relatório da Administração, obje-
tivando corrigir e fazer as justificativas necessárias diante da imagem reproduzida da APPAI nos moldes exigidos pela Agência 
Reguladora, fazendo com que esta (ou seja, a “fotografia” da ANS) não tenha o condão de distorcer a verdadeira imagem da 
Instituição e macular as conquistas e direitos dos membros do grupo fechado ao longo de mais de três décadas. 04. Realiza-
ções do Ano de 2018 – Destaques: Nessa toada, há que se asseverar que, evidentemente, a Administração da APPAI não 
pretende esgotar todos os feitos e atividades realizadas para a concretização das finalidades associativas no exercício findo. 
O propósito aqui é enfatizar os principais acontecimentos e conquistas. Sendo certo que é essencial que fique registrado que 
a Associação honrou com todos os seus compromissos e obrigações assumidas nas diversas relações celebradas em favor 
da coletividade não só nas que envolvem a Beneficência, mas também nas que estabelecem as Parcerias e/ou Convênios. 
Todos os Programas de Projetos e Ações Sociais obedeceram os critérios e requisitos para se materializarem. Neste contex-
to, a Associação deu continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Beneficiação bem como fomentou e celebrou novas 
parcerias e convênios, podendo serem citados, como exemplos, o Convênio “Academias” com a GIMPASS e a Parceria com 
a INTERODONTO. A seguir, cabe trazer à colação algumas das realizações do exercício de 2018: a) No Benefício Boa Via-
gem: em 2018, o benefício Boa Viagem alcançou resultados bastante positivos nas pesquisas de satisfação realizadas com 
os associados e beneficiários que utilizaram o Benefício, atingindo o seu objetivo principal que, por sua vez, é o de proporcio-
nar lazer e qualidade de vida. Abaixo estão detalhados os resultados alcançados e o progresso do benefício durante o decor-
rer do ano: ■ Utilização: expressiva quantidade de associados e beneficiários que utilizaram, com o total de 15.73. Os meses 
com maior número de reservas continuam sendo janeiro e julho, especificamente devido às férias escolares e ao período de 
alta temporada. ■ Satisfação: o benefício possui boa repercussão entre os associados e beneficiários. A APPAI celebrou 
novas parcerias para proporcionar mais opções para o Quadro Associativo e implementou algumas ações para melhorar o 
processo de acesso e utilização do Benefício. As principais ações foram: Portal do Colaborador liberado acesso a todos os 
parceiros conveniados, sendo possível o estabelecimento conveniado incluir a reserva do associado, minimizando e melho-
rando o tempo de todo o processo e do faturamento. Concurso Cultural “De Boa com o Boa Viagem” em comemoração ao 
mês de aniversário do benefício, em abril, onde foram enviadas mais de 250 fotos dos associados em destinos que o Boa 
Viagem possui hotel ou pousada conveniada e escolhidas as 10 melhores para serem premiadas com uma bolsa personali-
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zada da Appai e uma tag de bagagem do benefício. Parceria com o PPAS no 9º Encontro de Pessoas com Deficiência Visual 
do Instituto Benjamim Constant e Sociedade bíblica do Brasil, onde foram oferecidos 03 vouchers para o 1º, 2º e 3º colocado. 
Participação no concurso oferecido pelo Ministério do Turismo, I Prêmio de Nacional de Turismo 2018 na categoria de ‘Turismo 
Social’.II Natal Solidário Boa Viagem e PPAS, com incentivo à doação de brinquedos, através dos associados que se hospe-
daram nas 06 pousadas conveniadas em Búzios. Os mesmos foram entregues à 118 crianças da Creche Bárbara Wright e 
Escola Municipal Cleusa Guimarães, ambas localizadas na região de Armação de Búzios, RJ. Importante frisar que o ano de 
2018 foi encerrado com 46 estabelecimentos conveniados, com a inclusão de 25 (vinte e cinco) cidades, sendo que 09 (nove) 
são consideradas as principais regiões turísticas do Estado. Foram celebradas 15 novas parcerias. b) No Benefício Passeio 
Cultural: Em 2018 foram inseridos 5 novos roteiros, somando um total de 41 roteiros criados e disponibilizados sem precifica-
ção, através deste Benefício. Desta forma, foram registrados 194 passeios culturais realizados no exercício referência. Lem-
brando que, para a introdução e escolha dos roteiros, a APPAI faz a pesquisa dos locais, das regiões e dos estabelecimentos 
para averiguação do acesso ao local, da qualidade do atendimento, examina se atingirá o objetivo do benefício (conhecimen-
to histórico e cultural, acesso aos pontos turísticos, lazer etc.) e se o roteiro atende aos interesses e às sugestões dos partici-
pantes. Vale destacar os ROTEIROS e respectivas quantidades praticadas: 
(2x) Roteiro 1
 - Morro da Conceição e Gamboa

(4x) Roteiro 22 - Trilha Real Horto e Parque 
da Cidade (Roteiro Familiar/Infantil)

(2x) Roteiro 2
 – Museu Histórico Nacional e Esplanada do Castelo

(2x) Roteiro 23 - Museu Casa do Pontal:
 Arte Popular, Antropologia e Musicalidade

(9x) Roteiro 3
- Santa Teresa

(6x) Roteiro 25.1 - Forte de Copacabana
 e Pedra do Arpoador

(4x) Roteiro 6
 - Do Mosteiro de São Bento ao Paço Imperial

(1x) Roteiro 25.2 - Forte Duque de Caxias
 e Pedra do Leme

(6x) Roteiro 7
 - Ilha de Paquetá

(3x) Roteiro 25.2 - Forte Duque de Caxias 
e Pedra do Leme (Roteiro Familiar/Infantil)

(6x) Roteiro 9
 - Petrópolis, Cidade Imperial

(1x) Roteiro 25.2 - Forte Duque de Caxias
 e Pedra do Leme em conjunto com o Benefício
 Educação continuada - Turma do Curso de Libras

(1x) Roteiro 9 - Petrópolis, Cidade Imperial em conjunto
 com o Benefício Bom Espetáculo (roteiro familiar)

(2x) Roteiro 27 - Corredor Cultural: CCBB,
 Arco do Teles e Paço Imperial

(3x) Roteiro 10 - Trilha do Jequitibá com Parque Lage
 (Roteiro -Familiar/Infantil)

(1x) Roteiro 30.1 - Floresta da Tijuca, 
Circuito Trilhas Baixas (Roteiro Familiar/Infantil)

(4x) Roteiro 11 - Da Glória ao Catete,
 Rio Capital do Império a República

(4x) Roteiro 30.2 - Floresta da Tijuca com
 Mirante da Cascatinha (Roteiro Familiar/Infantil)

(2x) Roteiro 12 - Trilha do Morro da Urca
 com Praia Vermelha (Roteiro Familiar/Infantil)

(1x) Roteiro 30.2 - Floresta da Tijuca com
 Mirante da Cascatinha

(1x) Roteiro 12
 - Trilha do Morro da Urca com Praia Vermelha em conjunto
 com Benefício Bom Espetáculo (Roteiro Familiar/Infantil)

(2x) Roteiro 31
 - Museu de Arte do Rio
 e Museu do Amanhã

(5x) Roteiro 14
 - Volta Completa no Jardim Botânico

(2x) Roteiro 31 - Museu de Arte do Rio
 e Museu do Amanhã (Roteiro Familiar/Infantil)

(1x) Roteiro 14 - Volta Completa no Jardim Botânico
 (Roteiro Familiar/Infantil)

(5x) Roteiro 33
- Casa-Museu Eva Klabin

(1x) Roteiro 15 - Redescobrindo o Centro do Rio
 e seu Conjunto Arquitetônico

(1x) Roteiro 33 - Casa-Museu Eva Klabin
 (Roteiro Familiar/Infantil)

(1x) Roteiro 15 - Redescobrindo o Centro do Rio e seu Con-
junto Arquitetônico em conjunto com o Benefício Educação
Continuada - Turma do curso de Libras.

(20x) Roteiro 34
 - Fazenda Ponte Alta

(11x) Roteiro 17 - Museu Nacional de Belas Artes
 e História da Cinelândia

(1x) Roteiro 34 - Fazenda Ponte Alta
 (Roteiro Familiar/Infantil)

(4x) Roteiro 18 - Gamboa, Circuito Pequena África (13x) Roteiro 35 - Lagoa de Marapendí e Barra da Tijuca
(3x) Roteiro 19.1 - Museu de Astronomia
 com Observação Espacial Noturna

(1x) Roteiro 36 - Lagoa Rodrigo de Freitas
 e Parque da Catacumba

(3x) Roteiro 19.2 - Quinta da Boa Vista,
 Museu de História Natural e Museu de Astronomia

(1x) Roteiro 36 - Lagoa Rodrigo de Freitas
 e Parque da Catacumba (Roteiro Familiar/Infantil)

(2x) Roteiro 19.2 - Quinta da Boa Vista, Museu de História
Natural e Rio-Zoo (Roteiro Familiar/Infantil)

(6x) Roteiro 37 
- Quando o Rio era Paris

(3x) Roteiro 20 - Teatro Municipal,
 Espetáculo de História e Arte

(5x) Roteiro 38 - Ilha das Cobras 
e Mosteiro de São Bento

(6x) Roteiro 21
 - Volta Marítima na Baía de Guanabara e Ilha Fiscal

(7x) Roteiro 39 - Parque Penhasco Dois Irmãos
 e Mirante do Leblon

(9x) Roteiro 21 - Volta Marítima na Baía de Guanabara
 e Ilha Fiscal (Roteiro Familiar/Infantil)

(3x) Roteiro 40 - Trilha do Açude Imperial 
e Cachoeira da Imperatriz

(1x) Roteiro 22 - Trilha Real Horto e Parque da Cidade (10x) Roteiro 41 - Arca do Noah - Educação Ambiental
Este Benefício passou a proporcionar Roteiros direcionados aos grupos familiares, com foco na possibilidade da participação 
do público infantil e nos adolescentes. Importante informar que restou demonstrado que a maior parte do público participante 
continua tendo entre 55 e 59 anos de idade. Cabendo também informar que, para realização destes passeios, são disponibi-
lizados transportes (terrestres e marítimos) exclusivos de ida e volta bem como kits com lanches e camisas de identificação 
do Benefício para todos os participantes. c) No Benefício Danças: este benefício finalizou o ano de 2018 com mais de 163 
turmas montadas, estando 155 em funcionamento, distribuídas em diversos espaços, tais como:
Nome Local Bairro Qtd de turmas
Academia Natália Fitness Anchieta 3
Academia Estetica Sport Center Bangu 4
Centro de Esporte e Lazer Bangu 1
Clube dos Trinta Bento Ribeiro 2
Bio Fitness Academia de Ginástica Campo Grande 4
Classic Festas Campo Grande 4
Nucleo de Dança Sylvia Magalhães Campo Grande 1
Sport Life Academia Campo Grande 2
Studio de Dança Luana Rangel Campo Grande 2
Tenis Clube de Cascadura Cascadura 1
Espaço de Dança Mauricio Wetzel Catete 1
Clube dos Oficiais da Marinha Centro 3
Salão Nossa Senhora da Conceição e São José Engenho de Dentro 1
Espaço de Dança DCC Guadalupe 2
Be Happy Festas e Eventos Irajá 2
ESPORTE CLUBE COCOTA Ilha do governador 2
Hospital Herculano Pinheiro Madureira 1
Lona Cultural Arlindo Cruz Realengo 1
Ritmo a Dois Studio de Dança Méier 13
HORUS STUDIO DE DANÇA Padre Miguel 1
Village Tindiba Pechincha 3
Escola Municipal Brant Horta Penha Circular 3
Nepher Studio de Dança Pilares 5
Espaço de Cultura Aquilah Praça Seca 2
Dançae Studio de Dança - Esporte Clube Garnier Rocha 1
Ginásio Musical Recreativo 24 Fevereiro Santa Cruz 5
Câmara Comunitária São Cristóvão 1
CIA DE DANÇA RAFF Taquara 2
Espaço Cultural Taquara Taquara 11
FISIOPILATES Taquara 2
Arena carioca Fernando torres Turiaçu 6
Espaço Sobrado das Artes Vila Isabel 7
Estilo de Dança Vila Isabel 5
Casa de Dança Sergio Castro Vila Valqueire 3
SITICOMMM - Sindicato do Trabalho da const. Civíl Duque de Caxias 3
Escola de Dança Passo Certo Duque de Caxias 9
Mageense Futebol Clube Magé 1
Styllus Vida Studio de Danças Magé 1
Varandão da Cris Mesquita 2
Academia Vera Reis e Filhas Nilópolis 3
Casa do Seu Francisco Nilopolis 3
CIA Marcello Marques Nilópolis 3
Salão Nossa Senhora Aparecida Nilópolis 1
Academia Physical Niterói 3
Academia Dançando com Arte Nova Iguaçu 9
Comunidade São Francisco e Santa Clara Nova Iguaçu 3
Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Nova Iguaçu 2
Fisio Corp Queimados 3
Academia Edson Santos São Gonçalo 3
Escola de Dança Destak São Gonçalo 3
Escola de Dança Hudson Vieira São João de Meriti 4
Importante registrar que quase 4.000 Associados fizeram suas inscrições nos diversos ritmos do Benefício. Outrossim, cabe 
ressaltar que os Bailes proporcionados, através deste benefício, também tiveram expressiva participação dos Associados e 
Beneficiários. Em 2018 ocorreram o 32º e o 33º Bailes. Há que se memorar que os convites para a participação nos bailes 
são trocados por 2 latas de leite em pó para serem doadas para as Instituições cadastradas no Programa de Projetos e Ações 
Sociais da APPAI assim como em outras ações relacionadas aos benefícios e campanhas assistenciais diversas. Seguem 
abaixo as oficinas realizadas no ano de 2018: 

Grade das Oficinas de Dança - Samba no Pé
Local Endereço Bairro Data Dia Hora

Passo Certo
Rua Expedicionário José Amaro, 1299 - 
 Colégio Cene Caxias 23/01/2018 terça 19h

Cond. Aeronáutica Rua Abílio dos Santos, 10 - Galpão da quadra Bento Ribeiro 23/01/2018 terça 19h
Ac. Verinha Reis Rua Comendador Rodrigues Al- ves,1667 Nilópolis 24/01/2018 quarta 19h
S.D.Luana Rangel Rua José Guilherme Lacoste, 12 - Campo Grande 24/01/2018 quarta 20h
Ritmo a Dois Rua Jacinto, 34 Meier 24/01/2018 quarta 14h

Varandão da Cris
Rua Nilza Gurgel, 276 -
  Rua da Igreja Assembleia de Deus Mesquita 25/01/2018 quinta 19h

Tênis Clube Rua Barbosa, 164 - Cascadura 25/01/2018 quinta 19h
Casa S. Francisco Rua Raimundo Obed Ponte,57 Nilópolis 26/01/2018 sexta 19hs
Ac. Bio Fitness Av Cesário de Melo,4799 Campo Grande 26/01/2018 sexta 20h30”
Ritmo a Dois Rua Jacinto, 34 Meier 26/01/2018 sexta 19h
Oriente-se Avenida Marechal Floriano Peixoto,2137 Nova Iguaçu 27/01/2018 sábado 11h
Ac. Est. Center Avenida Cônego de Vasconcelos, 992 Bangu 27/01/2018 sábado 10h
Estilo de Dança Rua Barão de Cotegipe,567 Vila Isabel 27/01/2018 sábado 11h
Ac. Edson Santos Rua Mário Pinotti, 188 São Gonçalo 27/01/2018 sábado 11h
Salão N.s. Aparecida Avenida Mirandela, 773 - Nilópolis 29/01/2018 segunda 19h
Ritmo a Dois Rua Jacinto, 34 Meier 29/01/2018 segunda 15h
Ritmo a Dois Rua Jacinto, 34 Meier 29/01/2018 segunda 17h
Ac. Edson Santos Rua Mário Pinotti, 188 - São Gonçalo 29/01/2018 segunda 19h
H.Herculano Pinheiro Avenida Ministro Edgard Romero, 276 Madureira 30/01/2018 terça 18h
Ritmo a Dois Rua Jacinto, 34 Meier 30/01/2018 terça 20h
Museu M.C. de Linhares Avenida Pedro II,383 São Cristóvão 30/01/2018 terça 18h
Esc. de D. Destak Rua Doutor Francisco Ortela, 2804 São Gonçalo 30/01/2018 terça 19h
Cia. Dança RAFF A. Nelson Cardoso,1149 sala 1217/1218 Taquara 31/01/2018 quarta 19h
Ritmo a Dois Rua Jacinto, 34 Meier 01/02/2018 quinta 17h
Dançando com Arte Rua Santa Luzia, 102 N. Iguaçu 02/02/2018 sexta 19h
Sobrado da Dança Boulevard Vinte e Oito de Setembro,326 Vila Isabel 02/02/2018 sexta 19h
Estilo de Dança Rua Barão de Cotegipe,567 Vila Isabel 02/02/2018 sexta 19h
Ac. Physical Rua Barão do Amazonas,215 Niterói 03/02/2018 sábado 11h
Ac. Natalia Rua Ernesto Vieira,234 Anchieta 03/02/2018 sábado 10h
Ac. Bio Fitness Av. Cesário de Melo,4799 Campo Grande 03/02/2018 sábado 10h
Esc. M. Brfant Horta Rua Bento Cardoso, 130 Penha 03/02/2018 sábado 10h
Esp.Cult.Aquilah Rua Florianópolis, 908 Praça Seca 03/02/2018 sábado 11h
Com.S.Francisco Travessa Maria José, 43 N. Iguaçu 05/02/2018 segunda 19h
Ac. Physical Rua Barão do Amazonas,215 Niterói 05/02/2018 segunda 20h
Clube da Marinha Avenida Passos, 122 - Sobreloja Centro 05/02/2018 segunda 19h
Ginásio M. 24 Fevereiro Rua Visconde de Sepetiba, 41 - Centro Santa Cruz 06/02/2018 terça 19h
São Nicolau Estrada de Jacarepaguá, 7611 - Interfone 7611 Anil 06/02/2018 terça 19h
Esp.C. Taquara Estrada Marechal Miguel Salazar, 193 Taquara 07/02/2018 quarta 19h
Clube da Marinha Avenida Passos,122 Centro 08/02/2018 quarta 19h
Sobrado da Dança Boulevard Vinte e Oito de Setembro,326 Vila Isabel 08/02/2018 quinta 17h
Siticommm Rua General Mitre,586 Caxias 09/02/2018 segunda 19h
Esp. Dança DCC Av. Brasil, 22155 - 1 piso - Shopping Guadalupe Guadalupe 10/02/2018 sábado 11h
Esp.C. Taquara Estrada Marechal Miguel Salazar,193 Taquara 10/02/2018 sábado 11h
Esc.Dança Hudson Vieira Rua Dr. Celso José de Carvalho, 11 - Lt 11 QD 53 S.João de Meriti 10/02/2018 sábado 11h

Modalidade: West Coast Swing
Cidade Local Endereço Bairro Data Dia Hora
Rio de Janeiro Studio Nepher Av. Dom Helder Câmara,7497 Pilares 26/03/2018 2a feira 19h
Rio de Janeiro Centro Esporte e Lazer Rua Agrícola,318 Bangu 28/03/2018 4a feira 19h
Duque de
  Caxias Escola de Dança Passo Certo

Av. Perimetral Expedicionário 
Jose Amaro,1318 Caxias 29/03/2018 5a feira 19h

Rio de Janeiro Espaço de Cultura Aquilah Rua Florianopolis, 908 Praça Seca 31/03/2018 sábado 10h
Rio de Janeiro Ritmo a Dois Studio de Dança Rua Jacinto ,34 Meier 02/04/2018 2a feira 18h
Rio de Janeiro Studio de Dança Luana Rangel Rua Jose Guilherme Lacorte,12 Campo Grande 04/04/2018 4a feira 19h
Mesquita Varandao da Cris Rua Nilza Gurgel,276 Vila Emil 05/04/2018 5a feira 19h
Rio de Janeiro Espaço Cultural Taquara Estr. Mal. Miguel Salazar,193 Taquara 06/04/2018 6a feira 19h
Rio de Janeiro Espaço de Dança DCC Av. Brasil, 22155 Guadalupe 07/04/2018 sábado 11h
Rio de Janeiro Espaço Cultural Taquara Estr. Mal. Miguel Salazar,193 Taquara 09/04/2018 2a feira 18h
Rio de Janeiro Salão N. Sra. da Conceição Av. Amaro Cavalcanti, 1761 Eng. de Dentro 11/04/2018 4a feira 19h
Rio de Janeiro Clube da Marinha Av. Passos, 122 Centro 12/04/2018 5a feira 19h
Rio de Janeiro Estilo De Dança Rua Barão de Cotegipe,567 Vila Isabel 13/04/2018 6a feira 19h
Rio de Janeiro Bio Fitness Academia Av. Cesário de Melo,4799 Campo Grande 14/04/2018 sábado 9h
Rio de Janeiro Clube da Marinha Av. Passos, 122 Centro 16/04/2018 2a feira 19h
Rio de Janeiro Cia de Dança Raff Av. Nelson Cardoso,1149 Taquara 18/04/2018 4a feira 19h
Rio de Janeiro Clube dos Trinta Rua Sapopemba,1020 Bento Ribeiro 25/04/2018 4a feira 19h
Nilópolis Salão N. Sra. de Aparecida Av. Mirandela,773 Centro 30/04/2018 2a feira 19h

Modalidade: Danças Urbanas
Cidade Local Endereço Bairro Data Dia Hora
Duque de 
Caxias

Siticommm - Sindicato do
 Trabalho da Construção Civil Rua General Mitre ,586

Jardim Vinte e 
Cinco de Agosto 26/03/2018 2a feira 19h

Rio de Janeiro Casa de Dança  Sergio Castro Rua Quiririm,1523 Vila Valqueire 28/03/2018 4a feira 19:30h
Rio de Janeiro Museu Conde de Linhares Av. Pedro II,383 Sao Cristóvão 29/03/2018 5a feira 18h
Rio de Janeiro Classic Festas Estrada do Mendanha,1531 Campo Grande 02/04/2018 2a feira 20h
Rio de Janeiro Clube da Marinha Av. Passos, 122 Centro 04/04/2018 4a feira 19h
Rio de Janeiro Tenis Clube Rua Barbosa,164 Cascadura 05/04/2018 5a feira 19h
Rio de Janeiro Ritmo a Dois Studio de Dança Rua Jacinto ,34 Meier 05/04/2018 5a feira 21 h
Nilopolis Casa de Seu Francisco Travessa Maria Jose,43 Centro 06/04/2018 6a feira 19h
Rio de Janeiro Escola Brant Horta Rua Bento Cardoso,130 Penha 07/04/2018 sábado 10h
Rio de Janeiro Clube da Marinha Av. Passos, 122 Centro 09/04/2018 2a feira 19h
Sao Gonçalo Escola de Dança Destak Rua Dr° Francisco Ortela, 2804 Parada 40 11/04/2018 4a feira 19h
Rio de Janeiro Academia Natalia Fitness Rua Ernesto Vieira,234 Anchieta 14/04/2018 sábado 10h
Rio de Janeiro Studio Nepher Av. Dom Helder Camara,7497 Pilares 16/04/2018 2a feira 20h
Rio de Janeiro Sobrado da Dança Boulevard 28 de Setembro,326 Vila Isabel 18/04/2018 4a feira 20h
Niterói Acdemia Physical Rua Barao do Amazonas, 215 Centro 23/04/2018 2a feira 21h
Rio de Janeiro Academia Estética Esorte Center Av. Conego de Vasconcelos Bangu 28/04/2018 sábado 9h

Nova Iguaçu
Comunidade São Francisco
 e Santa Clara Rua Raimundo Obed Ponte,57 Nova Iguaçu 30/04/2018 2a feira 19h

d) Benefício de Caminhadas e Corridas: atualmente o benefício conta com 24 polos/parceiros de treinamento em diversas
regiões do estado do Rio de janeiro, como a seguir:
Araruama; Engenhão; Nilópolis; São Cristóvão;
Bangu; Freguesia; Niterói; São Gonçalo;
Botafogo; Glória; Nova Iguaçu; São João de Meriti
Campo Grande; Ilha do Governador; Penha; Tanque;
Deodoro; Madureira; Realengo; Vila da Penha;
Duque de Caxias; Maracanã; Recreio; Vila Valqueire.
O ano de 2018 encerrou com mais de 1.020 associados participantes. Nesse ano a APPAI disponibilizou, através deste be-
nefício, 46 Circuitos de Corridas de Rua, tendo inscrito 55.573 associados e beneficiários. Nesses eventos uma estrutura é 
montada para receber os associados e Beneficiários inscritos, com disponibilidade de tenda com alimentação, exercícios de 
alongamentos, massagistas e banheiros químicos. O programa Saúde 10, através de tenda exclusiva, implementou projetos de 
conscientização da boa saúde, através de pautas específicas, em prol do bem-estar dos associados. O Benefício Caminhadas 
e Corridas em conjunto com o PPAS deu continuidade à campanha de arrecadação de doações das latas de leite nas retiradas 
de kit/chip. Além disso, foi implementada a Feirinha Solidária, na qual os kits não retirados foram revertidos em latas de leite 
destinadas, também, a ações sociais. Estas latas de leite são encaminhadas para as Instituições carentes cadastradas no PPAS 
– Programa de Projetos e Ações Sociais – da APPAI. A Administração da APPAI cita, a seguir, os eventos ocorridos em 2018:
Data                Corrida Data                Corrida
13/01/2018 Aniv.de Nova Iguaçu 185 Anos 22/07/2018 Santos Dumont
20/01/2018 São Sebastião 05/08/2018 Aniversário de Nilópolis
28/01/2018 São Sebastiãozinho 19/08/2018 Meia Maratona Internacional
25/02/2018 Fun and Run - São Francisco 26/08/2018 Corrida da Mulher Maravilha
11/03/2018 Roberta Santana 02/09/2018 Soul Carioca - Lapa
17/03/2018 Jogos Cariocas 08/09/2018 Up Night Run
25/03/2018 Rio Antigo - Etapa Lapa 09/09/2018 Circuito Extreme -Tinguá
25/03/2018 Liga da Justiça 16/09/2018 Rio Antigo - Cinelândia
31/03/2018 Corrida da Mulher 23/09/2018 Corrida Bimbo
29/04/2018 Soul Carioca - Porto Maravilha 30/09/2018 Corrida 10K Ternium
05/05/2018 Night Run 30/09/2018 Circuito das Estações - Prim
06/05/2018 Corrida Social 14/10/2018 Corrida Panterinha
13/05/2018 Meia do Porto - Porto Maravilha 14/10/2018 Bella Corrida - Feminina
27/05/2018 Corrida Série Delta - Quatar 20/10/2018 7A Corrida Pão de Açúcar Kids
20/05/2018 Corrida Crazy 21/10/2018 Corrida Mc Donalds
27/05/2018 Extreme - Gericinó 21/10/2018 Circuito Fun and Run - Niterói
02/06/2018 Meia Maratona da Caixa 11/11/2018 Série Delta - Copacabana
03/06/2018 Meia Maratona da Caixa 18/11/2018 Circuito Exreme - Paradiso Clube
24/06/2018 Rio Antigo - Quinta da Boa Vista 25/11/2018 Academias Kids
01/07/2018 Soul Carioca - Recreio 25/11/2018 Corrida das Academias
01/07/2018 Move for Cancer 25/11/2018 Soul Carioca - Parque Olímpico
08/07/2018 Desafio do Vulcão 02/12/2018 Circuito das Estações - Verão
08/07/2018 Circuito das Estações - Inver 09/12/2018 Rio Antigo - Porto Maravilha
e. No Benefício de Serviço Social: em 2018, o Benefício de Serviço Social da APPAI continuou praticando o atendimento
voltado para as seguintes atenções: atendimento aos associados e beneficiários, inclusive funcionários (por demanda es-
pontânea ou encaminhamento); realização de entrevistas sociais, confecção de relatórios e pareceres; visita institucional
e técnica, visita domiciliar (somente após análise da Assistente Social ou solicitação da Presidência, Jurídico e Recursos
Humanos); encaminhamentos para diversas áreas como a de saúde, previdência, assistência e jurídica; encaminhamentos a
outros benefícios, projetos e programas da Appai; orientação e acompanhamento dos associados e beneficiários em situação
de doenças graves e crônicas, violência doméstica, negligência e maus tratos contra criança, adolescente e idoso, requeri-
mento de benefícios assistenciais, Riocard Especial, passe livre, BPC (Benefício de Prestação Continuada), SUS (Sistema
Único de Saúde), dentre outros; orientação sobre benefícios previdenciários aos servidores públicos e privados; orientação
à família e ao dependente químico sobre locais de atendimento e encaminhamento para tratamento em instituições públicas
e privadas; orientação sobre direitos da pessoa com deficiência e direcionamento aos locais de atendimento na rede pública
e privada etc. Através deste Benefício são elaborados e distribuídos fôlderes e cartilhas com intuito de disponibilizar para
o Grupo Associativo um instrumento de informação capaz de orientar e facilitar o acesso às políticas de seguridade social,
estimulando, assim, o efetivo exercício da cidadania. Neste benefício também estão em andamento os seguintes Projetos:
• Projeto Terceira Idade: este projeto visa promover uma nova perspectiva de vida aos associados que contribua para
uma melhoria na qualidade de vida e ampliação do conceito de envelhecimento saudável. São desenvolvidas ações de
prevenção para a redução de incapacidades e potencialização do envelhecimento ativo. Além de oportunizar a participação
multidisciplinar de todos os benefícios. Este projeto está inserido na missão da Appai colaborando para o desenvolvimento e
a manutenção do equilíbrio social. São realizados encontros mensais, nos quais são desenvolvidas atividades de palestras,
dinâmicas, oficinas, rodas de conversa, passeios culturais, dentre outras. O projeto funciona em parceria com outros setores
da Appai (Programa Saúde 10, Educação Continuada, Caminhadas e Corridas, Benefício Dança de Salão etc.) e parcerias
externas. Em 2018 foram formadas 05 turmas. Alguns temas abordados nas oficinas e palestras: Diabetes e Hipertensão;
Oficina de Memória; Alimentação Saudável: Mitos x Verdades; Direitos dos Idosos; Oficina Corpo em Movimento (Exercícios
Físicos e Dança); Violência contra o idoso; Doenças da Terceira Idade; Sexualidade; Oficina de Leitura; Postura: Ergonomia
Diária; Perigos da Internet; Palestra e Oficina de Voz; Saúde do Aparelho Digestivo; Artrose, Artrite, Osteoporose e Afecções
da Coluna; Previdência; Prevenção de Quedas, Saúde Auditiva; Alimentação e Qualidade de Vida, dentre outras. • Recursos
Humanos da APPAI: acompanhamento e orientação de casos de funcionários da APPAI encaminhados pelo setor, a fim de
serem atendidos pelo Serviço Social. Implantação e execução do projeto Jovem Aprendiz que tem como objetivo preparar
o jovem para interagir na sociedade a partir de uma postura ética e profissional com vistas ao exercício da cidadania com
responsabilidade. • Projeto Questão de Mulher: em parceria com o Benefício Jurídico, esse projeto desenvolve um espaço
de conhecimento e diálogo sobre os direitos da mulher e seu papel na sociedade, tendo em vista contribuir para o empode-
ramento do gênero e ampliação do exercício da cidadania feminina. São encontros mensais com grupos de mulheres, com
duração de 06 meses. Temas que fazem parte da discussão reflexiva: Legislação sobre direitos das mulheres; Violência
doméstica; Rotina X Jornada dupla; Questões de gênero no mundo do trabalho; Discriminação; Submissão; Assédio; Família;
Atuação como agente educador dos filhos; Identidade Social; etc. • Projeto para Acolhimento aos beneficiários portado-
res de alguma doença grave: em parceria com o setor de Seguros, este projeto visa o acolhimento das principais demandas
apresentadas pelos beneficiários que requerem o seguro para alguma doença grave, através da realização de entrevistas
sociais, orientações e encaminhamentos que viabilizem o acesso aos direitos sociais e políticas de proteção social. g) No
Benefício de Assistência Jurídica: o Benefício de Assistência jurídica disponibilizado pela APPAI em 2018 deu continuidade
à realização de suas atividades de assessoria e/ou consultoria aos associados e beneficiários, ajuizamento de ações em
diversas áreas do Direito, acompanhamento em audiências, peticionamento etc. Além destas atividades, o Benefício Jurídico
disponibiliza assessoria e assistência em procedimentos administrativos, consultas nas áreas de atuação e orientações nas
áreas fora da cobertura judicial e exames de documentos, tais como: contratos de Compra e Venda, de locação etc. Portanto,
a cobertura foi estendida para outros campos jurídicos também em 2018. O Benefício Jurídico faz o assessoramento e a
assistência de milhares de processos nas diversas especializações do Direito. O total de atendimentos, incluindo consultas
e distribuições de ações e audiências em 2018, ultrapassou a quantidade de 7.500 tipos de assessoria, tendo distribuído
diversas ações judiciais nas esferas cíveis e trabalhistas, feito acompanhamento e assessorias em audiências em varas
cíveis, trabalhistas, juizados especiais cíveis e criminais na totalidade das comarcas e respectivas regionais do estado do Rio
de Janeiro, realizado assessoria em diversos acordos extrajudiciais e em procedimentos administrativos em várias áreas e
especialidades do Direito. h) No Benefício de Educação Continuada: este Benefício, diretamente ou através de parcerias,
proporciona para os associados ciclo de palestras e cursos, oficinas etc., com temas inerentes  à área Educacional e afins,
em duas modalidades, quais sejam: presencial e à distância. Este Benefício possibilita aos integrantes do Quadro Associa-
tivo a atualização e aquisição de conhecimentos, aperfeiçoamento e qualificação profissional, em diversos temas, cabendo
citar alguns dos temas tratados em 2018, desta forma: Educação e Saúde: Neurociência/ Neuroeducação - Educação e
Tecnologia - Planejamento, Projetos e Gestão Escolar - Didática, Metodologias e Práticas de  Ensino - Educação Especial:
Inclusão Educacional e Social - Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem – Sistemas de Avaliação - Educação Sexual -
Educação Ambiental e Sustentabilidade. Temas Transversais: Ética, Moralidade, Violência, Comportamentos e Condutas.

Eventos realizados em 2018: 
Palestras/oficinas: Eventos = 63/ Total carga horária = 321 horas

Curso de extensão (chancelado por uma faculdade): Eventos = 1 / Total carga horária = 40 horas
Curso livre: Eventos = 6 / Total carga horária = 20 horas

Curso de Libras (do básico ao Avançado) = 2 / 320 horas
Semana da Língua Portuguesa: Eventos = 5 / Total carga horária = 20 horas

Carga horária total de eventos presenciais disponibilizados = 721 horas
Instituições atendidas nas ações sociais:

Local Palestra Palestrante
Partici-
pantes

Escola Municipal Eunice Waever - Taquara - Jacarepaguá O Estresse do Professor Dra. Gisele Levi 55
Metropolitana IV da SEEDUC-RJ 
 Diretoria Regional Pedagógica - Campo Grande Avaliação Escolar no Século XXI Dra. Thereza Penna Firme 150
Regional Metropolitana III da SEEDUC-RJ - Eng. de Den tro Bullying Dra. Luciene Naiff 60
Secretaria de Educação e Cultura do Município de Itaguaí Dificuldades de Aprendi zagem Dra. Patrícia Lorena 300
Parcerias 2018: • Parceria com Apilrj - (Associação de Profissionais tradutores/Interpretes de Lingua Brasileira de Sinais do 
RJ) da realização do Curso Intermediário de LIBRAS em Contexto Presencial, com 160h, habilitando ao Associado partici-
pante a ser professor bilíngue, ou seja, apto a trabalhar com crianças surdas; · Parceria com Faculdade São Judas Tadeu na 
Chancela de curso de extensão, Tendências com carga horária de 40h; i) Benefícios Coletivos Médico e Odontológico 
Ambulatoriais: estes são os benefícios ligados à saúde disponibilizados há mais de 30 anos, sem precificação, pela APPAI. 
Os dirigentes (associados eleitos integrantes dos órgãos da administração da APPAI) em razão destes 2 elementos integran-
tes do Sistema de Beneficência da Associação, têm participado de eventos, congressos, reuniões, audiências públicas para 
acompanharem as inúmeras normas expedidas pela ANS bem como suas respectivas exigências. Porém, na medida em 
que a APPAI vai se aprofundando nestas normas específicas da saúde, os filiados, formadores da pessoa jurídica, vão 
percebendo que os Regulamentos Coletivos dos Benefícios vinculados à saúde, deliberados e aprovados na década de 80, 
jamais vão se transformar nos tipos de Produto que a ANS entende como padrão, independentemente dos tipos diversos de 
pessoas jurídicas e de relações estabelecidas na sociedade e/ou no mercado. Como a autoadministração da APPAI tem se 
pronunciado, a Associação não se fundou e/ou se instituiu para vender produto algum, muito menos plano de saúde. Como 
já relatado nos períodos anteriores, as despesas e custos por conta da regulação é absurda. A APPAI, para tentar cumprir as 
determinações da ANS, também em 2018, teve que direcionar recursos para compra de sistemas específicos para contra-
tação de profissionais especializados para atender à regulação, precisando, destarte, manter as garantias conforme deter-
minam as normas da ANS. Por conta disso, viu-se obrigada a deliberar no sentido de autorizar liberações de cobertura fora 
do rol dos respectivos benefícios em razão de decisões judiciais e administrativas que favorecem demandas individuais em 
desrespeito às deliberações e aprovações da coletividade para evitar prejuízos ainda maiores com as multas. Nesse cenário, 
foi compelida a fazer retiradas de valores para depósito em garantia para apresentação de embargos à execução para de-
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monstrar que a cobrança de multa feita pela ANS em vista de seu poder de polícia se afigura indevida e, por consequência, 
o título executivo apresentado não tem, no entender da entidade de classe, liquidez e certeza e, ainda, estando ciente de que
os procedimentos administrativos se afiguram eivados de vícios e irregularidades. Porém, mesmo diante de todas as dificul-
dades enfrentadas junto ao Órgão Regulador para que seja respeitada a natureza jurídica da APPAI, a Entidade, no último
período de exercício, viabilizou formas de melhorias na disponibilidade do rol taxativo de cobertura previsto nos Regulamen-
tos destes Benefícios. Para tanto, deu continuidade na expansão do quadro de profissionais que fornecem o atendimento
ao Quadro Associativo através da disponibilidade excepcional e facultativa de atendimentos com aproveitamento de pacotes
com as parcerias (tipos de atendimentos, pacotes complementares de procedimentos e exames etc.); efetivando, assim,
reajustes bem como ajustes e adequações nos valores pagos aos Profissionais Colaboradores, além do cumprimento do já
acordado nos Regulamentos e Termos de Compromisso. Outras melhorias foram feitas para otimizar o atendimento do
Quadro Associativo também em 2018, como adequação e acréscimo de Profissionais Colaboradores, especialidades etc.,
evidentemente que sem comprometer e/ou abalar o Regulamento Coletivo celebrado em período muito anterior à vigência
da lei específica que trata dos produtos de saúde e a do nascimento da ANS. A Associação continua investindo em sistemas
próprios para executar os processos específicos dos Benefícios Coletivos Médico e Odontológico Ambulatoriais, não só para
atender às exigências da ANS, mas também e precipuamente para viabilizar as melhorias dos processos de trabalho para
um atendimento cada vez mais qualitativo para o Quadro Associativo. Todavia, o cenário atual do Setor está impactando o
desenvolvimento destes benefícios, como normalmente acontece com todos os outros, posto que a APPAI está vivenciando
um momento de insegurança jurídica e incertezas, mesmo tendo sido constituída em 1986 sob a égide das leis específicas
aplicáveis à época e da regularidade formal (fática e jurídica) de todos os seus atos constitutivos. j) Benefícios dos Seguros
Coletivos - de vida, por invalidez, de algumas doenças graves, assistência funeral e assistência flex: também em 2018,
várias assistências foram efetivadas em atendimento às demandas e solicitações do quadro associativo por intermédio das
parcerias celebradas pela APPAI. Vale informar que os atendimentos e liberações de indenizações foram com relação ao
seguro de vida, dessa forma: por morte natural, morte acidental e invalidez permanente por acidente; às doenças graves
estipuladas no rol do regulamento; à assistência funeral inclusos reembolsos e assistências propriamente ditas e, finalmen-
te, com relação à assistência flex domiciliar, foram atendidas solicitações de mais de 2.000 pessoas. k) Benefício Revista-
-APPAI Educar: a Revista Appai Educar, ao longo de mais de 03 décadas, coopera com o setor de Educação, disponibili-
zando total apoio aos profissionais da área, considerando que proporciona, com todas suas edições, não só para os filiados
mas também para diversos educadores de Órgãos Públicos e Escolas/Colégios Particulares, acesso à informação dos di-
versos assuntos e matérias, técnicos assim como educativos e tantos outros relevantes e de interesse do público em geral.
Em 2018, a Revista-Appai Educar, que também é um dos Benefícios disponibilizados sem custo para os filiados (já que inte-
grante do sistema de beneficiação) também manteve sua média de edição em 2018 com tiragem de 80 mil exemplares por
edição, além da edição on line que é disponibilizada de forma aberta a qualquer cidadão. O material produzido pela Revista
é efetivamente aproveitado e utilizado como instrumento didático, consultivo, informativo etc., tendo em vista as matérias, as
diversas opiniões e os artigos publicados que colaboram com os profissionais da educação bem como com outros técnicos,
especialistas, estudantes, posto que publicam temas diversos relacionados à educação em geral, assim como trata de as-
suntos referentes à medicina, saúde, fatos históricos e sociais atuais, sustentabilidade e meio ambiente etc. Além disso,
torna público o papel desempenhado pela coletividade que forma a APPAI bem como os Projetos e Trabalhos confeccionados
pelos educadores e selecionados para publicação sem qualquer ônus para o autor. E, em 2018, foram impressos na Revista
projetos de mais de 200 professores. Mais de 460.000 leitores da Revista. l) Web-Rádio APPAI/Rádio-Online: corroboran-
do com as diretrizes internas traçadas e política da Associação, principalmente no que concerne ao desenvolvimento isonô-
mico em todos os aspectos (pessoal, educacional, cultural, profissional) e à transformação da sociedade, a criação da Web
Rádio APPAI foi idealizada para contribuir (e, ao mesmo tempo, retribuir) com toda a sociedade e não só com os filiados à
Entidade, possibilitando acesso à informação, à cultura etc., através de transmissão de conteúdo relevante, útil, educativo
bem como para que este conteúdo seja aproveitado pelo Universo do Profissional da Educação. A WEB-Rádio Appai em 2018
transmitiu sua programação dentro de sua linha editorial; ou seja, priorizando notícias de interesse público e de práticas do
cotidiano, tendo inserido temas relacionados à cultura, saúde, estilo de vida, cidadania, além da  parte musical. A Administra-
ção da APPAI não pode deixar de reiterar que o objetivo da criação da Rádio foi aproximar ainda mais o conteúdo disponibi-
lizado para atender às necessidades do profissional de educação do estado do Rio de Janeiro. Relembrando que esta estra-
tégia foi seguida após constatação de que não existe na seara fluminense um veículo de comunicação voltado para o
universo do professor. m) Benefício Bom Espetáculo: este Benefício em 2018 afirmou a Appai como verdadeira apoiadora
de Festivais, tendo sido o destaque deste ano a iniciativa da Appai em apoiar festivais de teatro, como os de Araruama, Caxias,
Maricá, Niterói, Nova Iguaçu e no próprio município do Rio. As ações contaram com a divulgação feita pela Associação, dis-
ponibilizando ingressos através de inscrições, além de apoio aos seminários e logístico com transporte de alunos de escolas
municipais e estaduais. Muitos deles nunca havia assistido a um espetáculo teatral.
Total de público atendido pelos ônibus APPAI: 1548 Total de escolas atendidas - 37

Este apoio vem sendo reconhecido pelos produtores de festivais. Desta forma, a Appai recebeu, através de Benefício Bom
Espetáculo, seu 1º troféu do encontrar-te, com o reconhecimento de ser uma apoiadora da cultura do estado do Rio de Ja-
neiro. Professores levando alunos que nunca foram ao teatro. Outra experiência de destaque, foi proporcionar aos alunos o
acompanhamento de peças inspiradas em nomes da literatura e depois usar esse conhecimento como atividade em sala de
aula. Indagada sobre o incentivo da Appai de levar sua turma para assistir à peça “Traga-me a Cabeça de Lima Barreto”, a
APPAI ouviu diversos comentários e elogios dos Professores do Colégio Estadual Olavo Bilac, em São Cristóvão. Ações do 
Benefício Bom Espetáculo: Altos Papos: Em parceria com mediadores do Experimenta - Mostra de Espetáculos e Cenas
Curtas. Formação de Plateia: O Benefício Bom Espetáculo estabeleceu parceria com a Secretaria Estadual de Cultura do
Rio de Janeiro, que informa os espetáculos e quantos ingressos serão disponibilizados à Appai. Hamlet: Fundição Progres-
so - Espaço Armazém - Março/18. Favela 2 - A Gente não Desiste: Teatro Tiradentes - Julho/18. Por Dentro da Appai: Em
nova edição do evento “Por Dentro da Appai” (15.10.18), o benefício disponibilizou a inscrição da programação do mês de
outubro/2018 no momento em que passavam no espaço do Bom Espetáculo. III. Encontro de Educação: Para os Associa-
dos participantes foram disponibilizados 3 (três) opções de espetáculos com inscrições extras com direito a acompanhantes.
Parcerias Órgãos Públicos e Sociedade: • 1ª Mostra de Teatro de Araruama - 11 à 14.1.18; •  I Seminário de Teatro e
Educação – Festival da FETAERJ - Maricá - julho/2018; • 7º Mostra Cenáculo de Teatro - Duque de Caxias - agosto/18; • 21º
Festival de Teatro Infantil do Tijuca Tênis Clube 01 de à 30 de setembro/2018; • Fórum Estadual dos Segmentos Artísticos
do RJ; • 11º Niterói em Cena - (Divulgação e inscrições para os espetáculos); • EncontrArte - 09 à 14.11.18. n) Programa de
Projetos e Ações Sociais: O PPAS da APPAI contempla uma expressiva parcela da sociedade, proporcionando a transfor-
mação social de diversos grupos com várias necessidades e atenção identificadas. Através deste Programa, a Associação
estimula e promove a solidariedade, o voluntariado educativo institucional, o trabalho voluntário. Através de vários projetos
dentro deste Programa, a Associação também fomenta a promoção de ações e hábitos que possibilitam a sustentabilidade
em todos os aspectos da vida, a inclusão social, a acessibilidade etc. A APPAI, no exercício da sua representatividade como
Entidade de utilidade pública do 3º setor, tem total ciência da importância da manutenção e do desenvolvimento deste Pro-
grama. Por isso, a Entidade possibilita em cada exercício que o Programa receba novos projetos, ações e campanhas. Esta
atuação está dentro das finalidades Associativas, tendo a APPAI a missão de colaborar pela melhoria do cenário atual da
desigualdade social. Por esta razão, em 2018, a Associação não só ampliou a promoção do trabalho social, estimulando e
apoiando o trabalho voluntário nas instituições contempladas e atendidas pelo Programa de Projetos e Ações Sociais (PPAS),
provocando o engajamento das Empresas Parceiras bem como de alguns dos seus benefícios para que se tornassem mul-
tiplicadores na otimização, formação e prática da inclusão social, mas também proporcionou a viabilidade dos Projetos das
Entidades cadastradas contempladas pelo PPAS. O resultado desse empenho tem sido traduzido em ações internas e ex-
ternas envolvendo alguns benefícios, como Benefício da Dança e o de Caminhadas e Corridas, principalmente através da
troca dos convites e kits de corrida por latas de leite. À medida que esse movimento solidário socioeducativo avança em
números e em engajamento, cujos ideais visam alcançar uma gama cada vez mais expressiva de cidadãos menos favore-
cidos, a Appai reafirma o seu compromisso na busca incansável por uma sociedade mais justa e igualitária. Em 2018, esses
benefícios arrecadaram 103.814 latas de leite, para 101 instituições cadastradas, favorecendo crianças, adolescentes e
idosos. No ano de 2018, a Appai, através das atividades e programas de apoio voluntário realizadas pelo PPAS, beneficiou
mais de 80.000 pessoas com um conjunto de ações que envolveram doações de cestas básicas, cursos, programas am-
bientais e sociais, esportivos, educacionais e informativos. Além destas ações, a Associação, através do PPAS, realizou uma
campanha de conscientização para a doação de sangue, sempre com o intuito de construir resultados sólidos, com fins que
estimulem o aumento das redes e parcerias a serem convertidas em oportunidades de uma melhor qualidade de vida. Essa
é a visão e a postura de uma associação que preza e nutre respeito, não somente pelo seu quadro associativo, mas, acima
de tudo, pelo cidadão menos favorecido. Diversidade de atuação: A Appai tem um compromisso com a transformação da
sociedade, por isso atua em diversas áreas, apoiando projetos e programas sociais, trabalhando em rede, para o desenvol-
vimento sustentável de comunidades. a. Apoio às comunidades / assistência social: - Creche Comunitárias; - Portador
de Deficiências Múltiplas; - Casa Apoio Infantojuvenil; - Abrigo de idosos; - Projetos Educacionais e Geração de Renda. b.
Assistência à saúde: - Pacientes Oncológicos; - Pacientes Diversos; - Pacientes Cardiopatas Pediátricos; - Pacientes
Hematológicos; - Assistência a soropositivos; - Pacientes com Fibrose cística; - Pacientes infantis com fenda palatina. c.
Apoio ao Esporte: - Ong’s que atuam com esporte nas comunidades realizando campeonatos. d. Appai Sustentável: -
Apoio às organizações que atuam com a sustentabilidade de recursos naturais, catadores de lixo, e com descarte adequado.
- Mobilização dos funcionários e incentivo através da redução do uso de descartáveis. o) Principais Projetos Desenvolvi-
dos: Programa Nutrindo: O programa visa atender à diversas organizações públicas e privadas, contribuindo para a suple-
mentação alimentar segura e adequada, de alto valor nutritivo para crianças, adolescentes e idosos de baixa renda ou em
situação vulnerável de saúde. Auxiliando também para o combate à desnutrição e à inapetência de crianças adoecidas pelo
câncer, HIV/Aids e com fissura labiopalatal (lábio leporino e fenda palatina). Ao todo 101 instituições são atendidas. Projeto
Campanha de doações de leite integral: 103.814 latas de leite doadas; Projeto Cesta alimentícia: 1.902 cestas doadas.
Entre as 101 instituições atendidas destacam-se: 1. São Martinho; 2. Hospital Gaffrée e Guinle - Sape (Sociedade Amigos
da Pediatria); 3. Instituto Nacional do Câncer (INCA I, II, III e IV); 4. Hospital Nossa Senhora do Loreto; 5. Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto; 6. Hemorio; 7. Acam (Associação Carioca dos Portadores da Muscovicidose - Fibrose Cística); 8. Ação
da Cidadania; 9. Lar de Frei Luiz; 10. Creche Mães trabalhadoras de Ipiiba- São Gonçalo; 11. Departamento de Assistência
Social - PMERJ; 12. Abrigo do Cristo Redentor; 13. Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida; 14. Asilo Luz de
Escol; 15. Associação Brasileira de Assistência as Pessoas com Câncer; 16. Associação Civil Corrente pelo Bem; 17. Asso-
ciação Cristã Vicente Moretti; 18. Associação das crianças Excepcionais de Nova Iguaçu; 19. Associação Educacional dos
homens de Amanhã; 20. Associapaz - Voluntários da Paz; 21. C.C.P.U.A - Centro Comunitário Parque Unidos do Acari; 22.
Casa Abrigo Betel; 23. Casa de Apoio a Criança com Câncer São Vicente de Paula; 24. Casa de São Francisco de Assis; 25.
Centro de Atenção e Atendimento Aids; 26. Centro de Recuperação Porta Estreita; 27. Centro Espirita Casa de Jesus; 28.
Centro Social Caminhos do Bem; 29. Convenção Interdenominacional Ministerial; 30. Creche Alegria das Crianças (Progra-
ma Brasileirinho); 31. Creche Cantagalo (Programa Brasileirinho); 32. Creche Comunitária Mães Trabalhadoras; 33. Creche
Comunitária Mundo Encantado da Criança; 34. Creche Comunitária Semente do Amanhã; 35. Creche Dois Irmãos (Progra-
ma Brasileirinho); 36. Creche Iracema Garcia; 37. Creche Pingo de Gente (Programa Brasileirinho); 38. Creche Sossego da
Mamãe (Programa Brasileirinho; 39. Creche Tia Anastácia (Programa Brasileirinho); 40. Cruzada do Menor - Emilien Lacay;
41. Cruzada do Menor - Plantando o Amanhã; 42. Deus Cuida de Mim; 43. Disque Denúncia; 44. Educandário Social Lar de
Frei Luiz; 45. Escola Comunitária Sementes do Amanhã; 46. Federação de Bandeirantes do Brasil; 47. Fundação Pró-Insti-
tuto de Hematologia RJ (HEMORIO); 48. Grupo cultural nosso ritmo; 49. Hospital Universitário Pedro Ernesto; 50. INACRE;
51. INCAvoluntário; 52. Instituição de Apoio à Criança; 53. Instituição Maria de Nazareth - Casa da Mãe Pobre; 54. Instituto
da Criança; 55. Instituto Fernandes Figueira; 56. Movimento de Mulheres de Apoio Humanitário; 57. Movimento de Reinte-
gração das Pessoas atingidas pela Hanseníase; 58. ONG - Abrigo Evangélico Caminho da Felicidade; 59. ONG - Mão
Amiga Lutando pela vida; 60. Ong Corrente pelo Bem; 61. ONG G7; 62. Pmerj - departamento de assistência social; 63.
Projeto Recriando Raízes; 64. Projeto Semeando o Amanhã; 65. Projeto social Escola Bíblica da Tia Lídia; 66. Projeto Social
Pedra Azul; 67. Província Carmelitana de Santos Elias; 68. Resgatando Vidas; 69. Rio/01/Mãos Dadas Pela Paz Servindo
em Amor; 70. SAPE - Sociedade dos Amigos da Pediatria do Hospital Gafrée e Guinle; 71. SAÚDE CRIANÇA ILHA -Saúde
Criança Repensar; 72. Transformar sorrindo; 73. Viva Rio; 74. Voluntários Amigos da Saúde; 75. Vozes do Coração Cantan-
do Alegria; 76. Comitê Mulheres do Pantanal; 77. Creche Vitória Régia; 78. Associação DE Moradores e Amigos De Santa
Lucia E Imbariê II E III; 79. Amac - assoc. de mulheres de atitude e compromisso social. Através das organizações sociais
VIVA RIO e AÇÃO da CIDADANIA, a APPAI, através do PPAS, apoiou mais 22 Instituições e Comitês Sociais. Programa
Educação, Cultura e Lazer. Projeto Carioquinha: O propósito do projeto é, através do investimento financeiro à instituição
cadastrada, proporcionar melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças, além de capacitar as educado-
ras da creche através da formação continuada com orientação de pedagogos, da participação nas palestras do Benefício
Educação Continuada, tendo realizado melhorias nas instalações físicas e adquirido equipamentos e material pedagógico.
A Creche Comunitária Tia Anastácia, localizada em Santa Cruz da Serra no estado do Rio de Janeiro, já havia sido contem-
plada com o projeto e recebeu revitalização do prédio: área de lazer, parquinho e as escadas em 2017 e em 2018, a APPAI
patrocinou a pintura total do prédio (interna e externa) e a reforma do Sedtor de hortifrute.
Crianças atendidas 140
Professoras 14
Outras pessoas beneficiadas/famílias 700

A creche ainda recebe 300 latas de leite integral mensalmente. Neste último exercício, a creche Comunitária Parque 
Unidos do Acari recebeu, através do PPAS, a doação do piso para reformar a área de lazer das crianças, 05 salas, brin-
quedoteca e banheiro. Projeto Jovem Aprendiz São Martinho: O Programa Jovem Aprendiz é voltado para a preparação 
e inserção de jovens no mundo do trabalho, em consonância com a Lei da Aprendizagem (10.097/2000). Na Appai, além do 
cumprimento da lei, é realizado um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar composta pelo RH, assistente social e 
psicóloga. Assumindo assim o seu compromisso como agente de transformação social, a Appai desenvolve esse projeto de 
investimento social em parceria com a São Martinho para contribuir com a formação de adolescentes e jovens estudantes, 
acreditando num futuro mais promissor através do trabalho e emprego bem como agente de mudança dentro de sua própria 
comunidade. Em 2018, foram formadas quatro turmas em contra turno escolar, totalizando 200 jovens em curso básico para 
o mundo do trabalho.
Jovens Formados no curso Básico 137
Inseridos no mercado de trabalho 46
Aguardando oportunidade 91

Programa de Saúde. Vozes do Coração: A proposta do projeto é a humanização do ambiente hospitalar e levar, através da 
música, esperança e conforto às pessoas convalescentes, sejam portadoras de diagnósticos graves ou não, e proporcionar 
ao ambiente hospitalar um lugar onde os pacientes possam sentir alegria e prazer mesmo em meio à enfermidade. Atual-
mente, o projeto é atuante em 6 hospitais: Hospital Universitário Pedro Ernesto, Inca I: Instituto Nacional do Câncer, Inca II: 
Santo Cristo – Rodoviária Novo Rio, Inca III: Vila Isabel, Inca IV: Vila Isabel e Hemorio.

Hospitais Enfermarias Total de pessoas alcançadas (pacientes, médicos, acompanhantes e voluntários)
06 306 12.490

Projeto Contínuo realizado no Departamento da Assistência Social da PMERJ: A Appai, através deste Projeto, beneficia 
com material hospitalar e de higiene pessoal (sondas nasogástricas, equipo, gazes, fraldas geriátricas etc.), policiais militares 
vitimados, com problemas de saúdes diversos, afastados ou incapacitados de trabalhar. A doação é mensal e atende também 
aos filhos das vítimas fatais.
Produtos de higiene pessoal / hospitalar para uso contínuo em casa/fraldas geriátricas 1060 ítens
Cestas alimentícias 30

Projeto Morhan: Este é um dos projetos mais antigos e duradouros da APPAI, com mais de 13 anos de continuidade. É uma 

parceria da APPAI com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan). O projeto “Teatro 
Bacurau Morhan” realiza palestras sobre a doença - que tem acometido crianças de 5 a 14 anos - sobre a qual ainda pesa 
um grande estigma. Apresentações do Teatro Bacurau
Municípios 07
Escolas Públicas Municipais, Organizações Sociais e Espaços Públicos 74
Total de pessoas alcançadas 9.133

Programa Appai Sustentável. Projetos. Sacolas de ráfia: Estendendo suas ações socialmente responsáveis, a Appai 
doou para o Incavoluntário (Hospital do Inca) e para a Sociedade dos Amigos da Pediatria do Hospital Gaffrée e Guinle 
(SAPE), sacolas retornáveis para serem utilizadas pelos pacientes que buscam cestas alimentícias mensalmente. A Sape 
criou ainda “moeda verde”, otimizando o uso das sacolas, assim cada vez que o paciente leva sua sacola recebe tickets que 
podem ser trocados na loja solidária por brinquedos, artigos de casa, etc.
Sacolas de ráfia 1.700 doadas

Reciclagem: Todo o material sem uso na Appai é descartado de forma consciente. Moveis de escritório, computadores  e 
aparelhos diversos em perfeito estado são doados para as instituições cadastradas no PPAS. Papéis encaminhados para a 
reciclagem e o valor revertido em compra de latas de leite para doação.
Quantidade de itens de escritório 28 móveis

Ações Sociais desenvolvidas e Voluntariado. Sábado Solidário: A Appai doou 150 latas de leite integral para a Sape 
– Sociedade Amigos da Pediatria do Hospital Gafrée e Guinle. O evento é para arrecadar doações, principalmente de leite
para recém-nascidos e crianças soropositivas ou filhos de mães soropositivas, atendidas na Pediatria do Hospital. Festa
das Crianças do Hospital do Câncer - INCA: A festa do Dia das Crianças, realizada há 15 anos pelo INCAVoluntário no
centro do Rio, acontece graças à doações de várias instituições. A Appai doou cerca de 350 camisas usadas pelos voluntários
e responsáveis pela criançada. A festa é realizada no próprio hospital para contemplar também os pacientes internados.
Camisetas convite 350 crianças

Dê um presente neste Natal, doe sangue!: A Appai, em parceria com o Hemorio, realizou 2 (dois) eventos de doação de
sangue durante o ano de 2018, incentivando os funcionários a participarem de ato voluntário e de amor à vida. Os funcioná-
rios com forte compromisso social vão voluntariamente doar sangue. PPAS e McDonald: O PPAS participou do McDia Feliz
e doou 40 Ticketes para a OSC Sociedade Bíblica do Brasil para a festa da campanha na loja do McDonald em Vila Isabel.
Festa do Dia Internacional do Voluntário: A Appai participou da festa realizada no auditório do Inca, já que acredita que
esse trabalho transforma e inspira pessoas para se unirem por uma sociedade mais justa e igualitária. Recebeu homenagem
pelos 13 anos de parceria. Doou 700 agendas para presentear os voluntários. Festa de Natal das Crianças com câncer e
suas famílias: Crianças e adolescentes do Hospital do Inca comemoraram o Natal juntos com seus familiares numa festa
realizada pelo Incavoluntário e diversos parceiros, entre eles a Appai que fez grande doação.
Camisas de Natal - Adulto e criança   350 unidades

Dia das Crianças é comemorado com o Mundo do Mickey: Foram doadas 350 camisetas convite com o tema do evento,
deixando a garotada feliz. Vários atores e cantores estiveram presente para dar força para a garotada que precisa de todo
incentivo na luta contra o câncer. Todos receberam presentes de Papai Noel. Ação da Cidadania: A Appai doou latas de
leite integral para Campanha Natal sem Fome. Para atender famílias que estão nos grupos sociais dos comitês da Ação da
Cidadania e muitas vivem abaixo da linha da pobreza.
Latas de leite integral    4.500 doadas

Natal sem fome: A Appai e Ação da Cidadania apoiaram a campanha Natal Sem Fome juntamente com a ONU Brasil e a
UNESCO. No lançamento várias organizações sócias colocaram juntas um mesão de 1 quilômetro no Aterro do Flamengo,
oferecendo um café da manhã para população carente. A Appai, seguindo sua linha de cuidados com a saúde, ofereceu
sucos, frutas e produtos naturais em sua mesa. Ação Voluntária - Festa de Natal das famílias da Comunidade 5 Bo-
cas em Braz de Pina: Festa realizada em parceria com a OSC Sociedade Bíblica do Brasil para 70 famílias e entrega de
brinquedos para as crianças apadrinhadas pelos funcionários da Appai. O PPAS e os funcionários  voluntários realizaram o
apadrinhamento das crianças e no dia da festa participaram da organização do evento, distribuição dos brinquedos, fizeram
e serviram as refeições.
Público alvo 150 (crianças e famílias)
Material doado Almoço e brinquedos, roupas e sapatos novos.

Arraiá Sossego da Mamãe: Para garantir o telhado e a ampliação da creche comunitária, foi realizada uma ação com vo-
luntários da Appai para obter recursos com a festa. O objetivo foi alcançado, e a creche reformada.
Apoio às festas infantis:
Festa de Natal Apoio a festa de 12 organizações
Festa das crianças Apoio a 3 OSC
Festa Junina Apoio a 2 OSC

Ações Voluntárias: foram realizadas 05 ações sociais, envolvendo funcionários e instituições cadastradas e a comunidade 
atendida. Ações do Programa Saúde 10 nas Escolas: O Programa Saúde 10 desenvolve ações voltadas para a promoção 
de saúde, tendo como um dos objetivos contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. São ações realizadas 
com profissionais de diversas áreas e para professores e demais profissionais que atuam nas escolas.
Escolas visitadas 37
Público alcançado 851

Ações do Benefício Educação Continuada: O benefício promove ações para o desenvolvimento educacional, cujo objetivo 
é a capacitação dos educadores de forma contínua.
Palestras Externas 94 Convidados
Palestras Internas 282 Convidados

p) Programa “Saúde 10”: O Programa Saúde 10 desenvolvido pela APPAI tem como objetivo implantar ações de promoção
de saúde e prevenção de doenças, contribuindo assim para a melhoria na qualidade de vida do quadro associativo da Appai.
É uma importante ferramenta de educação que auxilia na redução dos riscos à saúde através de atividades mensais (pales-
tras, rodas, oficinas, dinâmicas, dentre outras) que proporcionam melhoria no modo de viver dos associados e beneficiários.
O benefício é formado por uma equipe multidisciplinar que participa dos encontros com o respectivo público. As linhas de
atuação do Programa são: sobrepeso e obesidade, tabagismo, hipertensão e diabetes, saúde da mulher, saúde do homem,
saúde do idoso, saúde mental, saúde bucal e saúde do trabalhador. No ano de 2018 foram realizadas 07 Rodas, 05 Encon-
tros e 12 Oficinas de Psicologia, com os seguintes temas: 1) Saúde mental: Quem sou eu?; 2) Entenda a importância do sono
e aprenda técnicas para combater a insônia!; 3) O que é alergia alimentar? Aprenda a melhor forma de tratamento!; 4) Saú-
de Mental: Medo X Fobia; 5) Climatério X Menopausa - Entenda a diferença!; 6) Saúde Mental: Aprenda a lidar com as perdas!;
7) Saúde do Esôfago; 8) Saúde Mental: Como identificar um a pessoa bipolar!; 9) Saúde da voz - Aprenda técnicas para
manter a voz saudável!; 10) Comportamento Alimentar; 11) Saúde mental: A influência da tecnologia!; 12) Saúde bucal - Como
prevenir doenças!; 13) Saúde Mental: Você sabe o que é dependência afetiva?; 14) Artrite, artrose e osteoporose? Qual a
diferença e como prevenir!; 15) Saúde Mental: Como lidar com a raiva!; 16) Ganho de massa muscular - Desvendando seus
mistérios!; 17) Saúde Mental: Por que resistimos tanto às mudanças?; 18) Aprenda dicas para viver até os 100 anos com
qualidade de vida!; 19) Saúde Mental: Suicídio - coragem ou covardia?; 20) Deficiência de vitaminas, você tem?; 21) Saúde
Mental: Aprenda a identificar um mentiroso!; 22) Papo Rosa (câncer de mama); 23) Saúde Mental: A insegurança pode pa-
ralisar sua vida!; 24) Saúde Mental: O que realmente nos faz felizes?. Grupos de Sobrepeso e Obesidade/Hipertensão e
Diabetes: são considerados grupos de riscos nos quais são realizadas atividades de palestras, oficinas e rodas de conversas
pela equipe multidisciplinar do Programa com o objetivo de uma melhor qualidade de vida e, também, o fomento à conscien-
tização de adesão ao tratamento. Os encontros ocorrem mensalmente, os profissionais desenvolvem uma prática educativa
com temas como nutricional dos alimentos, estímulo aos exercícios físicos, combate ao tabagismo e mudanças nos hábitos
de vida. Em 2018 foram 3 grupos de Sobrepeso e Obesidade e 2 grupos de Hipertensão e Diabetes, com 30 participantes
cada e duração de seis meses. Grupo de Nutrição e Meio Ambiente: trata-se de um grupo de discussão para reflexão
sobre os impactos da produção de alimentos no meio ambiente, na nutrição e saúde humana. Tem havido um crescente
interesse da população em geral pela temática Transgênico X Orgânicos. No entanto, é notável que existe grande dificulda-
de de compreensão sobre o tema, especialmente sobre os impactos à saúde que o agronegócio causa. A APPAI tem atual-
mente uma política de proteção à saúde de seus funcionários com fornecimento de alimentação orgânica, sendo útil estendê-
-la aos associados através do esclarecimento refletido. Grupo de Climatério e Menopausa: grupo criado para associadas
que estejam vivenciando o período do climatério, menopausa ou sofrem com os desconfortos dessa época. O climatério é
um fenômeno natural na vida da mulher que marca o fim do ciclo reprodutivo, o Ministério da Saúde (MS) estabelece o limite
etário para essa fase ente 40 a 65 anos. Após o climatério, segue a menopausa que marca um longo período de intensas
alterações físicas e metabólicas que podem ser responsáveis pela deterioração da qualidade de vida. Por isso, é importante
promover a saúde das mulheres no climatério, considerando as questões emocionais, biológicas, psicológicas e sociais.
Ações na tenda em eventos de Rua com a Participação do Benefício Caminhadas e Corridas: em parceria com o
Benefício Caminhadas e Corridas, o Programa Saúde 10 dispõe de uma tenda para desenvolver suas atividades educativas
e de orientação aos associados que participam das corridas que ocorrem mensalmente no estado do Rio de Janeiro. Os
profissionais fazem aferição da pressão, levantamento de indicadores de saúde através de questionários, divulgação e
inscrição das Rodas de Saúde e Encontros Saúde 10. Na tenda foram realizados 1173 aferições e encaminhamentos para
as atividades internas. Também são desenvolvidas Campanhas de Saúde que são ações educativas que tem por objetivo
orientar os associados divulgando informações para a promoção de saúde e qualidade de vida. Em 2018, foram desenvol-
vidas 08 campanhas com os temas: Fascite Plantar X Esporão de Calcâneo; Como estabelecer metas para a corrida; O que
comer para ajudar na recuperação muscular dos atletas; Aditivos Alimentares; Prevenção do câncer; Como combater o es-
tresse; Plantigrafia (Teste da Pisada); Agendamento para orientação multidisciplinar. Orientação individual com equipe
multidisciplinar: são realizadas ações de saúde aos associados e beneficiários dentro do setor com a equipe multidiscipli-
nar. São orientações sobre alimentação, técnicas para relaxamento e combate ao estresse, realização de bioimpedância e
plantigrafia, aferição de pressão e teste de glicose e triglicerídeos. São orientações feitas somente uma única vez ao asso-
ciado, após essas orientações o mesmo é informado sobre as inscrições nas palestras. No ano de 2018 foram atendidos
1.144 associados. Programa Saúde 10 nas Escolas: em 2018 foram atendidas 41 escolas alcançando um público de 971
profissionais da educação. 05. APPAI como Ente Político Privado - Exercício do Papel de Pessoa Jurídica na Presen-
tação e Representação de Sua Coletividade: Este tópico repristina informação habitual, posto que inerente à natureza
própria da Associação. Nessa realidade, esta Administração se reserva no direito de republicá-lo, reafirmando que a APPAI,
dentro deste contexto, atua dentro da legitimidade prevista no Estatuto Social (e conforme hipótese prognosticada pela
própria Carta Política como garantia fundamental constitucional), salvaguardando as normas estatutárias e regulamentares,
com a presentação dos associados nas celebrações de parcerias, nos contratos em geral com os prestadores, colaborares
etc., sempre na defesa dos interesses legais, legítimos e convergentes dos seus membros. Em outras palavras, a Associação
exerce seu papel de forma efetiva, participativa, pois tem que cumprir suas finalidades associativas, sendo uma delas justa-
mente a de presentar (em vista dos seus integrantes serem os mesmos que formam o Corpo da Instituição) e representar
seus integrantes, cumprindo, seus associados dirigentes eleitos, muito bem esta função, através da celebração de parcerias
e/ou convênios após verificação das melhores condições de contratação, conforme as possibilidades dos filiados, preser-
vando sempre o binômio custo-benefício. Outrossim, oportuno ratificar que a Associação, através de seus dirigentes asso-
ciados (no exercício de suas respectivas funções estatutárias) fazem a defesa dos interesses da coletividade, marcando
presença em audiências públicas, debates em diversos órgãos, em encontros de diversos setores, em seminários, reuniões
relacionadas aos benefícios colocados à disposição do Quadro Associativo, aos assuntos de interesse da classe profissional
etc. Portanto, mais uma vez, a Administração da APPAI reitera que em 2017 este trabalho institucional em prol dos filiados
continuou sendo desenvolvido, inclusive com o apoio de outras Instituições representativas de todas as esferas. 05. Das
Ações Educativas Relacionadas à Preservação Ambiental e à Sustentabilidade do Planeta: Com relação a este as-
pecto, a APPAI faz questão de consignar que também faz parte de sua política privada (em harmonia com a consciência in-
ternacional sobre a matéria) a defesa e salvaguarda da preservação do meio ambiente. Nesse cenário, importante ressaltar
que o processo de trabalho prático e educativo é feito não só com os funcionários/colaboradores internos, mas também com
todos os colaboradores e parceiros externos que celebram relação material com a Entidade. Desta forma, mais uma vez, a
APPAI, através desta Administração, reforça a importância da atuação de toda sociedade no sentido de estimular a mudan-
ça de hábito, especialmente no que tange ao consumo responsável e destinação do lixo através da coleta seletiva (ou seja,
com pré seleção de materiais recicláveis e orgânicos), a fim de preservar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade do
Planeta. A orientação da Associação é sempre no sentido de que todos devem participar, pois esta causa depende do esfor-
ço individual e coletivo. Por conseguinte, também em 2017, a Associação deu continuidade às suas ações e campanhas
voltadas para a orientação educacional de adoção de conduta e comportamento tanto dos cidadãos, pessoas físicas, como
também das pessoas jurídicas no sentido de colaborarem efetivamente com o objetivo de diminuir os impactos provocados
no ambiente pela própria humanidade e, assim sendo, viabilizou diversos eventos com esta finalidade, inclusive com pales-
tras e oficinas que reforçaram a filosofia adotada pela Instituição. Isto é, que é a de dar destinação adequada para seus
acervos, objetos, utensílios, produtos em geral etc., fazer reaproveitamento, reutilização, reciclagem, priorizar o consumo
inteligente e sustentável, direcionar adequadamente os resíduos em geral – domésticos, industriais, orgânicos -, encaminhar
para instituições especializadas em reciclagem todo material que possa ser reaproveitado, orientar para o consumo inteli-
gente e adequado da água, da energia etc.; enfim, como de costume, as ações estão sempre voltadas no sentido de demons-
trar as preocupações e prioridades socioambientais bem como servir de modelo de sustentabilidade, já que este tema já
adquiriu uma relevância social e de importância e atenção mundiais. 06. Atividades e Processos Administrativos: Recur-
sos Humanos - GESTÃO DE PESSOAS. Principais ações realizadas em 2018: • Desenvolvimento de líderes - curso com
a Psicóloga Lucimar Delaroli / Leitura em grupo do livro Administração 3.0 com debates sobre Inovação • Criação e apresen-
tação do Primeiro Concurso de Inovação Appai • Implantação E-social (envio da primeira fase e preparação para as demais)
• Mudanças no Sistema da Folha/ponto, aprovação da marcação do ponto pelo celular (para os funcionários em serviço
externo) com o Sindicato • Informe de Rendimentos disponibilizado no Portal • Café com o RH - espaço de conversas e de-
bates com os funcionários e RH • Participação do RH no Conarh - Congresso Nacional de Recursos Humanos • Incentivo
aos líderes para participação em Congressos e Seminários, bem como administração das apresentações sobre os principais
temas abordados nos eventos • Maior utilização do LinkedIn em Recrutamento e Seleção para busca de candidatos • Digi-
talização dos documentos mais importantes da pasta dos funcionários • Projeto Vida Saudável junto com o Programa Saúde
10 (projeto com objetivo de promoção da qualidade de vida dos funcionários) • Manutenção do projeto de desenvolvimento
de aprendizes com jovens advindos de comunidades (com risco social), possibilidade de contratação • Desenvolvimento
Individual de Carreira • Desenvolvimento de líderes (feito pelo próprio RH) • Sessões de Coaching • Implantação de um sis-
tema de RH • Divulgação de Boas Práticas LinkedIn Appai • Sala de treinamento com computadores • Trilhas de conheci-
mento no Iped • Plano Anual de Treinamento (elaboração) • Agendamento anual de férias • Gestão de Vale Transporte •
Campanha de justificativa de ponto • Início da marcação do ponto pelo celular para serviço externo (com Geolocalização) •
Treinamento online ou chatbot da folha de ponto para os novos funcionários • Acompanhamento da reestruturação do Apoio
• Concurso Inovação: Apoio nos projetos e apresentações • Indicadores de RH. Ajuste nos dados de atualização do Associa-
do (Atualização realizada no sistema). Ajuste na Carteira - Mobile e Carteira via Portal (Problemas na questão de visualização,
já corrigidos). Atualização de Cartas (Rotina anual). Ajuste no Formulário (Melhorar a funcionalidade sistêmica). Ajuste nos
Relatórios de conferência (Adaptações aos campos de dados). Adaptação de pastas na Rede também quanto aos requeri-
mentos. Atualização automática para envio de e-mails que são encaminhados no processo de Aviso de Irregularidade. Ca-
dastral. 07. Perspectivas, Programação e Objetivos para o Ano de 2019: A APPAI, como agente do 3º Setor, reconhecida
e declarada legalmente como Entidade de utilidade pública, constituída como Pessoa Jurídica Sem Fins Econômicos e/ou
Lucrativo, na forma de Associação de Classem, tem que ter um direcionamento estratégico voltado para as finalidades as-
sociativas previstas no seu Estatuto Social. Considerando este fato, é válido reiterar que, para o próximo exercício, a APPAI
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pretende continuar exercendo seu papel de Entidade do 3º Setor não só para o público interno definido mas também para 
atingir a expressiva parcela da população excluída socialmente. As políticas privadas traçadas pela APPAI para que possa 
cumprir sua missão, visão e valores vêm demonstrando que os resultados alcançados são excelentes, realidades fática e 
jurídica que se constatam em todos os exercícios ao longo destas décadas. As atividades e ações da Associação tem sua 
qualidade e relevância atestadas e certificadas não só pelos pares que formam a pessoa jurídica, mas também por diversos 
colaboradores, parceiros, representantes dos órgãos públicos de todas as esferas, inclusive judiciais, haja vista as decisões, 
as certificações, as homenagens, as declarações etc., neste sentido. Nesse cenário, atesta-se que a APPAI pretende opor-
tunizar àqueles cidadãos que, pelo menos em tese, tenham e preencham os requisitos e pressupostos estatutários, neces-
sários e suficientes, para filiação, demonstrando e publicizando para estes interessados que a Instituição quer fazer algo por 
eles, quer participar de seu desenvolvimento pessoal, social e profissional e que conta com todos eles para dar continuidade 
aos trabalhos associativos, posto que depende da relação de mutualismo, associativa celebrada entre os pares. É pela 
junção, união dos pares com interesses comuns, congruentes e convergentes, que a Associação viabiliza todos os seus 
Programas. Em 2019, a Entidade vai prosseguir com o planejamento de inovação e aperfeiçoamento da Beneficência pre-
vista no Estatuto Social, além da prática das atividades de assistência social, pois isso faz com que haja a aproximação 
ainda mais dos integrantes formadores da APPAI, uma vez que são sugeridos e desenvolvidos benefícios sem precificação, 
conforme as necessidades simples e cotidianas da coletividade. Estes benefícios podem não suprir totalmente as suas ca-
rências, mas colaboram para diminuir as impossibilidades e diferenças de acesso aos direitos básicos sociais. Os integran-
tes do Quadro Associativo contam com as atividades desenvolvidas pela APPAI há mais de 03 (três) décadas. Outrossim, a 
APPAI faz questão de reiterar que tão importante quanto o Sistema de Beneficiação, também são os Programas de Projetos, 
de ações assistenciais e de campanhas sociais desenvolvidos pela Instituição. Muitas Entidades e famílias carentes depen-
dem desta atuação efetiva da Associação. Outra estratégia da APPAI, sob a luz das finalidades estatutárias, é a de continu-
ar celebrando parcerias e convênios que possibilitem materializar relações convenientes e necessárias para os filiados, com 
custos razoáveis, adequados e proporcionais às suas condições econômico-financeiras para que possam ter acesso aos 
serviços e produtos do mercado em geral oferecidos pelo 2º Setor. A APPAI tem consciência de que deve exercer a legitimi-
dade que detém como pessoa jurídica para agir em prol, em favor, dos filiados que a compõem. Os resultados vêm sendo 
alcançados e os planejamentos todos cumpridos ao longo de mais de 30 anos de existência da APPAI em razão do envolvi-
mento e dedicação de todos. Para atravessar este novo período de gestão, os integrantes da Administração revelam que 
renovam, nesta oportunidade, o compromisso assumido com os pares e a sociedade de seguir com o trabalho que vem 
sendo efetivamente realizado tendo como alicerce e princípio fundamental as diretrizes e políticas privadas traçadas e acima 
transportadas, precipuamente no que concerne às suas normas estatutárias, posto serem estas suas razões de nascimen-
to e existência. Desta forma, é oportuno reiterar que a preservação dos benefícios integrantes do Sistema de Beneficiação 
é meta certa a ser cumprida, já que materializa o cumprimento das finalidades associativas previstas no Estatuto Social, 
assim também como é certo a adimplência de todos os compromissos e obrigações assumidas com os funcionários, cola-
boradores, parceiros e demais credores e/ou contratados. Esta Administração também ratifica que a destinação dos recursos 
e aprovação de orçamentos e demais despesas são deliberadas e resolvidas, em consonância com as normas estatutárias 
e legais e, como previsto estatutariamente, de acordo com as necessidades essenciais e prioritárias para o desenvolvimen-
to e exercício das atividades associativas, respeitando sempre a suficiência dos recursos existentes disponíveis. A possibi-
lidade de parcela dos recursos ser aplicada financeiramente, desde que dentro dos conceitos de operações de segurança e 
de forma conservadora, vai ser utilizada, considerando ser, de acordo com o Estatuto, uma das fontes de recurso. Sendo 
certo que esta previsão vai ocorrer sempre que houver resultado superavitário e depois de passar pela sequência das prio-

ridades/preferências de direcionamento de recursos, em conformidade com o Estatuto Social. Devendo esta Administração 
ratificar que o produto das aplicações financeiras é destinado para integralização do Patrimônio Associativo para o custeio 
de todas as despesas provenientes das atividades associativas, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade. A 
inovação do conjunto de benefícios também reflete o cumprimento das normas internas institucionais. Em vista deste fato, 
a Associação já vem trabalhando para criação e lançamento de novos benefícios bem como para o melhoramento e desen-
volvimento dos já colocados à disposição do Quadro. A Administração da APPAI aproveita para destacar a importância e 
satisfação do Quadro Associativo com a celebração do Convênio “Academias”, através da GIMPASS e a Parceria com a 
INTERODONTO. 08. Aspectos Finais – Fechamento do Documento: Encerrando este relato, é com muita honra e senso 
de dever cumprido que a Administração da Entidade registra seus mais sinceros e profundos agradecimentos aos pares fi-
liados, beneficiários, funcionários, prestadores, colaboradores em geral, parceiros, divulgadores; enfim, toda sociedade 
fluminense, posto que, direta ou indiretamente, todos cooperam e colaboram com o trabalho desenvolvido bem como com 
a materialização das finalidades associativas e, consequentemente, com a missão da APPAI. Destarte, é com satisfação que 
a autoadministração da APPAI assegura que encerrou mais um exercício com a certeza de ter direcionado as fontes de re-
cursos adequadamente e de forma obediente às suas regras estatutárias e sempre em consonância com as decisões as-
sembleares, mesmo diante de eventuais dificuldades não advindas do grupo fechado. E para corroborar com esta certifica-
ção, esta administração faz remissão aos seus relatórios e/ou demonstrativos financeiros, contábeis e de prestação de 
contas que identificam resultado superavitário. Lembrando que, nos termos do pertinente Estatuto Social (norma fundamen-
tal), eventuais resultados superavitários serão integralizados ao patrimônio associativo para garantir a existência da Asso-
ciação e o cumprimento de todas as suas normas estatutárias, precipuamente as finalidades associativas. Outrossim, a 
Associação, através desta Administração, registra que a sua autoadministração (autogestão) foi, ao longo deste interregno 
temporal com quase 35 anos (como, aliás, ainda é) pautada nos princípios da transparência e publicidade, da conveniência 
e oportunidade, da lealdade e boa-fé; enfim, dentro dos padrões exigidos pelos Conselhos competentes. Frise-se, por opor-
tuno, que todos os documentos demonstram que a autoadministração é inerente ao tipo de Pessoa Jurídica e as condutas 
e atos praticados também consideram o equilíbrio do binômio custo/benefício. Por fim, à vista do presente Relatório da Ad-
ministração, a Entidade ratifica que prosseguirá não medindo esforços para conquistar novos direitos para seu Quadro As-
sociativo e materializar suas beneficências assim como assistências, sempre com o fito de preservar suas especificidades 
(particularidades), principalmente sua natureza jurídica. Em tempo, a APPAI atesta que este documento está sob a égide da 
idoneidade, transparência e legalidade, sendo o mesmo hábil e legítimo para produzir todos os efeitos jurídicos oriundos das 
legislações pertinentes e incidentes ao tipo de Pessoa Jurídica em que a APPAI se enquadra, inclusive, no que tange à 
certificação de utilidade pública bem como a manutenção e continuidade da titularidade atribuída à APPAI pela relevância 
de suas atividades, ações, programas e projetos sociais precipuamente no que diz respeito ao cumprimento do comando 
normativo legal ínsito no artigo 8º, assim como para demonstração de atendimento das condições elencadas no artigo 9º, 
ambos dispositivos da Lei nº 120/79, bem como para as demonstrações suficientes e necessárias exigidas no Decreto-Lei 
nº 179/75. Por outro lado, esta Administração faz saber que este Relatório é peça acessória e complementar, fazendo parte 
integrante dos Relatórios e Demonstrativos financeiros e/ou contábeis apresentados bem como das notas explicativas e 
prestação de contas divulgadas na forma prevista na norma estatutária. Sem mais, a Administração agradece novamente e 
felicita a todos pela participação e cooperação nas conquistas de 2018 para o bom desempenho do exercício em referência, 
registrando a certeza de que 2019 será ainda melhor. Rio de Janeiro, 28/03/2019.

Administração. 
APPAI

2018 2017
Ativo Circulante 279.248.810,40 226.059.742,72
Disponível 28.564.704,05 21.781.212,97
Realizável 250.684.106,35 204.278.529,75
Aplicações Financeiras 241.137.669,99 195.105.083,17
Aplicações Garantidoras 15.687.545,90 14.925.333,21
Aplicações Livres 225.450.124,09 180.179.749,96

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 8.267.508,76 7.901.144,80
Contraprestação Pecuniária a Receber 8.267.508,76 7.901.144,80

Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora 1.105.921,86 1.260.820,11
Bens e Títulos a Receber 173.005,74 11.481,67
Ativo Não Circulante 39.377.194,50 48.635.058,16
Realizável a Longo Prazo 28.932.734,03 39.723.210,74
Aplicações Financeiras 26.341.713,24 37.357.099,52
Aplicações Não Vinculadas 26.341.713,24 37.357.099,52

Depósitos Judiciais e Fiscais 2.591.020,79 2.366.111,22
Imobilizado 9.534.863,61 8.131.610,79
Imóveis de Uso Próprio 8.325.012,09 7.287.612,79
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos 8.325.012,09 7.287.612,79

Imobilizado de Uso Próprio 1.209.851,52 843.998,00
Não Hospitalares / Não Odontológicos 1.209.851,52 843.998,00

Intangível 909.596,86 780.236,63
Total do Ativo 318.626.004,90 274.694.800,88

2018 2017
Passivo Circulante 20.076.509,24 15.434.681,75
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 15.136.617,19 12.002.959,64
Provisões de Contraprestações 6.609.102,55 5.681.182,97
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG 6.609.102,55 5.681.182,97

Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS 15.822,87 10.713,02
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais 4.438.785,88 4.051.942,77
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 4.072.905,89 2.259.120,88
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 6.075,44 47.650,48
Receita Antecipada de Contraprestações 6.075,44 47.650,48

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.114.054,70 991.329,16
Débitos Diversos 3.819.761,91 2.392.742,47

Passivo Não Circulante 31.973.745,65 30.896.545,45
Provisões 31.973.745,65 30.896.545,45
Provisões para Ações Judiciais 31.973.745,65 30.896.545,45

Patrimônio Líquido 266.575.750,01 228.363.573,68
Patrimônio Social 266.575.750,01 228.363.573,68

Total do Passivo 318.626.004,90 274.694.800,88
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)
2018 2017

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 157.161.929,84 134.805.736,43
Receitas com Operações de Assistência à Saúde 157.161.929,84 134.805.736,43
Contraprestações Líquidas 157.161.929,84 134.805.736,43

Eventos Indenizáveis Líquidos (68.800.447,88) (58.036.456,55)
Eventos Conhecidos ou Avisados (66.988.583,75) (57.711.498,49)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (1.811.864,13) (324.958,06)

Resultado com Operações com Planos de Assistência à Saúde 88.361.481,96 76.769.279,88
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora 67.905.217,64 53.645.846,42
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 67.799.920,20 53.645.846,42
Outras Receitas Operacionais 105.297,44 -

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (5.259.036,22) (4.272.256,86)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (27.338,34) (20.938,83)
Provisão para Perdas sobre Créditos (5.231.697,88) (4.251.318,03)

Outras Despesas Oper.Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora (89.903.658,90) (61.251.544,34)
Resultado Bruto 61.104.004,48 64.891.325,10
Despesas Administrativas (35.664.385,30) (33.409.778,58)

Resultado Financeiro Líquido 12.772.557,15 17.741.739,02
Receitas Financeiras 17.256.867,20 21.948.804,73
Despesas Financeiras (4.484.310,05) (4.207.065,71)

Resultado Patrimonial - (160,98)
Despesas Patrimoniais - (160,98)

Resultado Líquido 38.212.176,33 49.223.124,56
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)

2018 2017
Superávit do Exercício 38.212.176,33 49.223.124,56
Resultado Abrangente do Exercício 38.212.176,33 49.223.124,56

Patrimônio Social Superávits Acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 179.140.449,12 - 179.140.449,12
Superávit do Exercício - 49.223.124,56 49.223.124,56
Absorção do Superávit 49.223.124,56 (49.223.124,56) -
Saldos em 31/12/2017 228.363.573,68 - 228.363.573,68
Superávit do Exercício - 38.212.176,33 38.212.176,33
Absorção do Superávit 38.212.176,33 (38.212.176,33) -
Saldos em 31/12/2018 266.575.750,01 - 266.575.750,01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)
Atividades Operacionais 2018 2017
(+) Recebimento de Planos de Saúde 153.381.512,33 131.612.292,11
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 103.270.781,31 44.735.910,18
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 226.514,06 1.850.824,45
(+) Outros Recebimentos Operacionais 68.865.147,83 54.518.131,76
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde (128.754.906,89) (109.084.928,31)
(-) Pagamento de Pessoal (9.595.616,97) (9.260.075,28)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (34.355.513,07) (29.209.947,72)
(-) Pagamento de Tributos (11.191.319,77) (11.000.691,43)
(-) Pagamento de Aluguel (949.016,90) (975.433,47)
(-) Aplicações Financeiras (126.540.634,05) (76.869.817,90)
(-) Outros Pagamentos Operacionais (5.358.325,49) (5.209.617,46)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 8.998.622,39 (8.893.353,07)
Atividades de Investimentos
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (2.199.561,61) (5.667.755,32)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível (15.569,70) (4.540,00)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2.215.131,31) (5.672.295,32)
Variação Líquida do Caixa 6.783.491,08 (14.565.648,39)
Variação Líquida do Caixa 6.783.491,08 (14.565.648,39)
CAIXA - Saldo Inicial 21.781.212,97 36.346.861,36
CAIXA - Saldo Final 28.564.704,05 21.781.212,97

Ativos Livres no Início do Período 239.318.062,45 204.337.529,87
Ativos Livres no Final do Período 280.356.541,38 239.318.062,45
Variação nas Aplicações Financeiras – Recursos Livres 41.038.478,93 34.980.532,58
Observação: Em conformidade com o CPC 03 - do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ITEM 22, deverá constar em 
Notas Explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. (*) Refere-
se ao saldo das contas ´Caixa´ e ´Bancos Conta Depósito´, mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas 
às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Em Reais)
1. Contexto Operacional. A Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio
de Janeiro - APPAI é pessoa jurídica sem fins econômicos e/ou lucrativos, constituída desde 1986 sob a forma de associa-
ção de classe, declarada e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual n° 4.867/2007,nos termos do Decreto-Lei n°
179, de 09/07/1975, e pela Lei Municipal n° 4.245/2005 consolidada pela Lei n° 5.242/2011, §2°, DCLXXVI, nos termos da
Lei Municipal n° 120, de 20/09/1979, cuja finalidade precí pua é disponibilizar para o seu grupo fechado, de forma coletiva e
indivisível, um Sistema de Benefícios, tais como Caminhadas e Corridas, Assistência Jurídica, Dança de Salão, Educação
Continuada, Serviço Social, Médico e Odontológico Am bulatoriais Básicos Coletivos, Boa Viagem, Passeio Cultural, Segu-
ros coletivos di versos (Assistência Flex Domiciliar, Assistência Funeral, Seguro Para Cobertura de Algumas Doenças Gra-
ves, Seguro de Vida em Grupo e de Acidente Pessoal Cole tivo), Revista APPAI Educar, entre outros; estando classificada
na Agência Nacio nal de Saúde Suplementar - ANS, como uma operadora na modalidade de Auto gestão nata (por excelên-
cia, considerando sua natureza jurídica), com segmenta ção exclusivamente ambulatorial, tendo cadastrado seus benefícios
médico e odon tológico ambulatoriais no Sistema de Cadastro de Planos Antigos (SCPA), por de terminação da Agência
Reguladora, não possuindo registro de produto novo e/ou mesmo de qualquer produto que possa ser tecnicamente enqua-
drado no prognós tico da Lei n° 9.656/98 (precipuamente no artigo 1°, inciso I, o qual estabelece: “....Plano Privado de Assis-
tência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabe-
lecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde...”). Ressaltando 
o fato de que, por ser AUTOGESTÃO NATA e por outras peculiaridades inerentes à sua natureza jurídica (ínsitas não só na
CRFB/88 e CCB/02 mas também em seu Estatuto Social - Ato Jurídico Perfeito -, precipua mente as que tratam das suas 
Finalidades Associativas, da sua característica as sistencial) bem como em razão do comando normativo do parágrafo 3° do
artigo 10 da Lei n° 9.656/98, está desobrigada da exigência contida no artigo 10, parágrafo 2°, do mesmo Diploma Legal, do
cognominado Plano-referência. Portanto, por se tratar de uma Entidade Associativa de Classe/Profissional e com caráter
Benefi cente e Assistencial, conforme seu Estatuto Social e leis que declaram a APPAI como Entidade de Utilidade Pública,
goza de privilégios tributários constitucionais e legais previstos para a espécie. Nessa toada, esclarece a APPAI, nesta
oportuni dade, que, tendo em vista ser o rol taxativo de cobertura dos Benefícios médico e odontológico anterior à Lei n°
9.656/98 (e, por isso, diverso do rol estipulado pela ANS), não integram o citado rol as coberturas para exames e procedi-
mentos am bulatoriais não consignados e/ou de média e alta complexidade assim como as coberturas de internação hospi-
talares ou em ambientes hospitalares, inclusive PS, PA, CTI e UTI, afastando, desta forma, a incidência da norma que deter-
mina o res sarcimento ao SUS, considerando decisão do STF. Há que se assentar que tal fato já foi reconhecido e declarado
pela ANS através da expedição de Ofício certificando a exclusão da APPAI do processo de ressarcimento. Sendo certo que,
em Reque rimento protocolizado pela APPAI direcionado à Presidência do Órgão Fiscal, após audiência, foi consignado o
pedido de ratificação da exclusão, em razão da altera ção da norma que, apesar de ter acrescentado coberturas ambulato-
riais que inci dem o ressarcimento, não há qualquer uma que seja integrante do rol de cobertura dos benefícios da Associa-
ção; o quê, por si só, confirma a segurança jurídica e plena vigência do Ofício retro referido, já que este não tem termo final
fixado. Sendo de bom alvitre deixar consignado que a APPAI aguarda o pronunciamento da ANS para excluir, em definitivo,
respeitando a decisão do STF, a Entidade do Sistema de Ressarcimento ao SUS, considerando não ter a Associação regis-
tro de produto no RPS, posto possuir apenas o cadastro no SCPA de 2 dos seus mais de 15 be nefícios integrantes da Bene-
ficência prevista no Estatuto Social da APPAI, já que são ligados ao Setor Saúde, porém seus Regulamentos Coletivos foram
celebrados em fase anterior à vigência da Lei n° 9.656/98. Ato contínuo, pela análise das Demonstrações Contábeis e do
Balanço Patrimonial, verifica-se que a Entidade não dispõe de quaisquer patrocínios financeiros oriundos de órgãos públicos
e/ou privados, sendo sua manutenção e sobrevivência realiza das através de receita originária advinda das contribuições
associativas/aportes, sendo estas vinculadas tão somente à filiação e não a cada um dos benefícios disponibilizados de
forma específica. Cabe ratificar a informação de que as contri buições associativas/aportes são recolhidas única e exclusiva-
mente pelos Associ ados que preenchem os requisitos previstos no Estatuto Social para filiação, posto que são os que
mantêm relação material principal com a Associação. Portanto, não há que se perder de vista que os denominados Benefi-
ciários não recolhem qualquer tipo de valor, mesmo assim usufruem do Sistema de Beneficiação sem precificação disponi-
bilizado pela APPAI. Diante da realidade descrita, torna-se importante evi denciar que a contribuição associativa/aporte não
deve ser confundida com preço pré ou pós estabelecido de cada benefício, mensalidade e/ou contraprestação de plano de
saúde etc. Relevante esclarecer que, tendo em vista a realidade fática e jurídica na qual está inserida a Entidade, a APPAI
também apresentou para ANS questionamento sobre o valor recolhido de taxa de saúde suplementar, posto que tal tributo
é vinculado à intervenção do órgão fiscal no exercício do poder de polícia frente aos abusos das relações mercadológicas
consumeristas praticadas na ex ploração de atividade econômica, sendo que, na APPAI, a relação é associativa, as atinentes
decisões são assembleares, sendo mais da metade do quadro associa tivo formada pelos beneficiários, em sua maioria
idosos, que, como já asseverado, não recolhem qualquer valor. Outro aspecto objeto de definição na ANS são as eventuais
condenações de sanções pecuniárias em procedimentos administrativos que olvidam, pois, que o instituto da sanção pecu-
niária não deve ser aplicado para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, instituídas na forma de associação, posto não ter
como fazer enquadramentos de relação de consumo, de porte, fundamentar a subtração de valor de patrimônio associativo
de Instituição com relevância pú blica, beneficente e assistencial, atribuindo-lhe característica de sociedade empre sarial etc.
Necessário registrar, outrossim, que, por não ter a ANS resolvido de forma definitiva no Procedimento Administrativo de
Autorização de Funcionamento sobre o enquadramento ou não da APPAI como Operadora bem como dos 02 dos mais de
15 benefícios como Produtos (como revela o Ofício n° 1014 expedido pela Agência), o entendimento da Associação é no
sentido de que os Procedimentos Administrativos devem ser suspensos até decisão final do Órgão Regulador, sendo que,
em razão deste fato, foi protocolizado Recurso Administrativo. Nesse cenário, há que se ressaltar que nas hipóteses de
eventuais condenações extrajudiciais que maculem e desrespeitem tais definições exsurgidas de procedimentos admi-
nistrativos, as demandas serão levadas ao crivo do Poder Judiciário, após efetiva ção do respectivo depósito judicial em
garantia (nos termos da legislação incidente), a fim de serem salvaguardados todos os legais e legítimos interesses dos
membros do grupo fechado. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e das Principais Práticas Contábeis
Adotadas. 2.1. Base de Apresentação. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez/2018 foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e que compreendem as normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade - cFc, interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), Resolução
CFC n° 1.409/12 que aprovou a Interpretação Técnica Geral - ITG 2002- “Entidades sem Finalidades de Lucros” e as normas
estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, inobstante o fato de não serem estas últimas incidentes,
no entendimento da Entidade, nas relações associativas com realidades fáticas e jurídicas idênticas às da APPAI. Importan-
te ratificar que a Lei n° 11.638/2007, que alterou, revogou e introduziu novos conceitos à Lei n° 6.404/76, estendeu sua
aplicação às demais sociedades, em especial quanto à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Por outro
lado, cabe frisar que a APPAI não é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade, mas, sim, de Associação e, sendo
assim e conforme entendimento da Instituição, não teria, em tese, a citada norma incidência nas práticas financeiras e con-

tábeis da Entidade de Utilidade Pública. Até porque a ANS não definiu a situação da APPAI e de seus benefícios dentro da 
própria Agência. Em outras palavras, ainda não foi resolvido se pode a APPAI ser enquadrada no conceito de Operadora de 
Saúde, ou mesmo se seus Benefícios Coletivos médico e odontológico básicos, com rol taxativo anterior à lei e sem preço 
pré ou pós estabelecidos, podem ser caracterizados como produtos de saúde, nos moldes do artigo 1°, incisos I e II da Lei 
n° 9.656/98. Valendo a pena memorar que as Sociedades estão previstas no Livro II, que trata do Direito de Empresa, segui-
do pelo Título II, que trata da Sociedade, a partir do artigo 981 e seguintes da Lei Material Civil, sendo certo que as Associa-
ções estão previstas nos artigos 44, inciso I do Capítulo I e 53 ao 61 do Capítulo II, todos tratados no LIVRO I - Título II do 
Código Civil Brasileiro. Portanto, não está evidenciada a possibilidade de incidência destas leis específicas na administração 
das Entidades que praticam a autoadministração. Porém, conforme determinação da ANS, a APPAI vem cumprindo, nos li-
mites do exequível e com as devidas notas explicativas, a apresentação de suas demonstrações dentro deste padrão exigi-
do. Há que se consignar que, inobstante o fato de haver normas próprias contábeis aplicáveis às pessoas jurídicas sem fins 
econômicos e/ou lucrativos constituídas na forma de associação de utilidade pública (3° Setor), bem como normas 
constitucio nais e legais que reconhecem a especificidade deste padrão de administração (au togestão) com previsão própria 
em dispositivos diversos daqueles (considerando a natureza jurídica destas Entidades, inclusive no Setor da Saúde, em 
razão do co mando do artigo 8°, parágrafo 1° da Lei n° 9.656/98, que dispensa as Entidades de Autogestão da obrigatorieda-
de de demonstração da viabilidade econômico-finan- ceira para o funcionamento), a APPAI apresenta seus demonstrativos 
e relatórios da forma exigida pelo Órgão Regulador - ANS, corroborada pelas orientações da auditoria externa independen-
te, incluindo apenas as adequações autorizadas. A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de 
acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto está demonstrada na nota 
explicativa n° 15. 2.2. Principais Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis adotadas pela Associação, por exi-
gência da ANS, estão descritas a seguir: 2.2.1. Apuração do Resultado. a) Receita: O resultado das transações é apurado 
pelo regime de competência dos exercícios. Sendo oportuno ressaltar o fato de estar a denominada contribuição as sociativa/
aporte vinculada tão somente à filiação, não representando, pois, preço pré ou pós estabelecido e/ou contraprestação de 
cada um dos benefícios, inclusive dos Benefícios Coletivos médico e odontológico, ambos ambulatoriais, já que estes tam-
bém integram um conjunto de benefícios disponibilizados pela Associação desde 1986, não se perdendo de vista (como já 
dito) o fato de que somente os associados recolhem a contribuição associativa/aporte; ou seja, menos da metade do quadro 
associativo. Não obstante a obviedade esposada, em estrito cumpri mento de exigência da ANS, na presente elaboração 
documentária haverá a apli cação da analogia tão somente para o referido aporte ser equiparado à contrapres tação, inde-
pendentemente da inexistência de preço para cada benefício e do não recolhimento de contribuições pelos Beneficiários dos 
Associados (pai, mãe, filhos, cônjuge, tutelado, curatelado etc. - que, aliás, representam a maioria dos integran tes do Qua-
dro).Assim sendo, passaram a ser apropriadas pelo valor correspon dente ao rateio diário do período de cobertura dos asso-
ciados e beneficiários de cada proposta de solicitação de filiação e anuência dos regulamentos, conside rando a ausência da 
relação de consumo e a inexistência de celebração de contrato entre os associados (para utilização dos mais de 15 benefí-
cios, todos integrantes do Sistema de Beneficiação, sem precificação, disponibilizados pelo e para o grupo associativo). Há 
que se memorar, por oportuno, que todos os instrumentos jurídicos da APPAI foram celebrados em fase pretérita à lei espe-
cífica (sendo, portanto, ca racterizados como ato jurídico perfeito); não se perdendo de vista o fato de que o recolhimento da 
contribuição associativa/aporte relativo aos dias do período que os benefícios estiveram disponíveis referente ao mês sub-
sequente passou a ser con tabilizado na rubrica Provisão de Contraprestação Não Ganha. b) Despesa: Os eventos indeni-
záveis são constituídos com base no valor das fa turas apresentadas pelo quadro de profissionais colaboradores (relação 
material também formalizada desde 1986 com instrumentos jurídicos padronizados e apro vados, em conformidade com o 
ordenamento jurídico vigente à época e em conso nância com a Norma Estatutária da Entidade). Como parte dessas faturas 
não é apresentada dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante 
constituição de provisão técnica. 2.2.2. Estimativas Contábeis. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premis-
sas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de deter-
minados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, es timativas da vida útil de determinados ativos e outras 
similares. Os resultados efe tivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. Importante ratificar den tro deste 
aspecto também, que as relações associativas não se esgotam, se limitam na disponibilidade dos Benefícios ligados à 
saúde; como é cediço, a APPAI dispo nibiliza um sistema de beneficiação, além de praticar atividades beneficentes e de 
assistência social, considerando, inclusive, sua relevância pública atribuída pelas leis municipais e estaduais que reconhe-
ceram e declararam a Associação como Entidade de utilidade pública. 2.2.3 Disponível. Incluem os saldos de caixa e os 
saldos positivos em conta bancária de livre movi mento. 2.2.4. Aplicações Financeiras. As aplicações financeiras estão 
classificadas na categoria de aplicações, reconhe cidas contabilmente pelo seu valor justo. 2.2.5. Contraprestação Pecu-
niária a Receber. Contribuições Associativas/Aporte a Receber. São registradas e mantidas no balanço pelo valor no-
minal dos títulos representati vos desses créditos e apropriadas, atendendo as normas expedidas pela ANS, à conta de re-
sultado de contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde (contribuição associativa/aporte que integra o 
patrimônio associativo e viabiliza o custeio das finalidades sociais, associativas, posto que a APPAI não celebra con trato 
para vender produto e/ou serviço, não vende plano de saúde com preço pré ou pós estabelecido, até porque não tem regis-
tro de produto na ANS, pois os pro ponentes que preencherem os requisitos estatutários e obtiverem o deferimento da filiação 
requerida vão ter disponíveis todos os benefícios e não só os ligados à saúde), pelo seu período de disponibilização dos 
benefícios. A provisão para per das sobre créditos de contribuição efetiva é constituída sobre valores a serem re colhidos do 
associado colaborador na ausência de recolhimento da contribuição associativa vencido há mais de 90 dias. A administração 
da associação revisa periodicamente, em conformidade com o Es tatuto Social, o critério de constituição. 2.2.6. Imobilizado. 
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e ajustado por depreci ações calculadas pelo método linear com 
base na vida útil estimada dos bens. 2.2.7. Intangível. Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no 
reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumu lada e perdas do valor 
recuperável, quando aplicável. 2.2.8. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes. Um ativo é reconhecido 
no balanço patrimonial quando for provável que seus be nefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a associação possui uma obri-
gação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja reque-
rido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorri-
das. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Oportuno lembrar que as 
deliberações são assembleares, em conformidade com as normas estatutárias e, eventualmente, ocorre insatisfação mino-
ritária que forçam extra ou judicialmente a satisfação indi vidual em prejuízo da coletividade e da soberania da Assembleia. 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.9. Provisões Técnicas de Operações 
de Assistência à Saúde. São calculadas com base em metodologia atuarial definida por atuário legalmente habilitado em 
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NTAP excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de 
assistência à saúde efetiva mente recebida pela operadora. Cabendo novamente assentar que a APPAI não vende plano de 
saúde e nem qualquer outro produto e/ou serviço. Apenas disponi biliza todo seu Sistema de Beneficiação sem precificação, 
previsto no artigo 40 do seu Estatuto Social e em conformidade com suas Finalidades Associativas, para o Quadro Associa-
tivo composto pelos Associados e seus respectivos Beneficiários. 2.2.10 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações 
Legais. a) Ativos Contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 
transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; b) Passi-
vos Contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente se gurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados 
em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados; c) 
Obrigações Legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de pro-
cessos em que a entidade questionou a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de tributos. 
3. Aplicações Financeiras. 3.1. Aplicações Garantidoras Exercícios

2018 2017
Banco do Brasil - Fundo Dedicado à Saúde - ANS 15.687.545,90 14.925.333,21
Total 15.687.545,90 14.925.333,21
A entidade (autogestão nata) constituiu ativos garantidores com aplicações finan ceiras que lastreiam provisões técnicas, 
cuja movimentação segue regras estabe lecidas pela ANS, por conta dos benefícios coletivos ligados à saúde cadastrados 
no SCPA (médico e odontológico ambulatoriais coletivos básicos anteriores à Lei n° 9.656/98 sem preços pré ou pós estabe-
lecidos). Neste aspecto, é válido, mais uma vez, ratificar que a APPAI disponibiliza para todo o quadro associativo, mesmo 
para os que não recolhem qualquer valor de contribuição associativa/aporte (estes representando mais de 140.000 - cento 
e quarenta mil), beneficiários com relação acessória com a APPAI, não só os benefícios vinculados à saúde, pois estes inte-
gram o sistema de beneficiação que é, por sua vez, composto de vários outros benefícios (mais de 15) relacionados aos 
direitos sociais fundamentais e/ou à as sistência social. Considerando esta realidade, resta evidenciado que a Associação 
não precifica cada um dos benefícios. A contribuição/aporte é originária, valor indi visível e recolhida apenas pelos 70.000 
(setenta mil) associados colaboradores que são os que têm relação principal com a APPAI. Destarte, saindo o associado, 
o beneficiário perderá o vínculo com a Entidade. Valendo lembrar que a Associação não tem como finalidade associativa
vender plano de saúde e/ou qualquer outro produto e/ou serviço; não explorando, portanto, qualquer atividade econômica
no mercado, considerando a inexistência de interesse lucrativo e a de distribuição de valores e/ou resultados.
3.2. Aplicações Livres Exercícios
Aplicações - Curto Prazo 2018 2017
Banco Bradesco 59.523.814,25 33.686.473,42
Banco Itaú 104.593.804,94 99.220.780,32
Banco do Brasil 991.793,15 947.304,09
Caixa Econômica Federal 60.340.711,75 46.325.192,13
Subtotal 225.450.124,09 180.179.749,96
Aplicações - Longo Prazo
Banco Bradesco - 10.387.265,79
Banco do Brasil 26.341.713,24 25.619.106,58
Banco Itau - 1.350.727,15
Subtotal 26.341.713,24 37.357.099,52
Total 251.791.837,33 217.536.849,48
4. Contraprestações Pecuniárias a Receber. Contribuição Associativa a Receber. O saldo desse grupo de contas
refere-se a valores a receber dos associados cola boradores referentes à contribuição associativa/aporte que custeia as
finalidades sociais previstas no Estatuto da entidade, conforme segue:

Exercícios
2018 2017

Contribuição Associativa/Aportes a Receber 8.434.401,67 8.103.732,57
Provisão para Perdas Sobre Créditos (166.892,91) (202.587,77)
Total 8.267.508,76 7.901.144,80
5. Imobilizado Exercícios

2018 2017
Custo Depreciação Líquido Líquido

Imóveis 9.455.947,31 (1.130.935,22) 8.325.012,09 7.287.612,79
Instalações 193.036,79 (147.305,95) 45.730,84 47.309,51
Máquinas Equipam. 761.688,63 (550.293,70) 211.394,93 180.383,23
Informática 2.567.934,32 (2.078.592,85) 489.341,47 437.638,04
Móveis e Utensílios 879.726,55 (416.342,27) 463.384,28 178.667,22
Veículos 30.100,00 (30.100,00) - -
Total 13.888.433,60 (4.353.659,99) 9.534.863,61 8.131.610,79
6. Intangível Exercícios

2018 2017
Custo Amortização Líquido Líquido

Software 2.795.440,68 (1.885.843,82) 909.596,86 780.236,63
Total 2.795.440,68 (1.885.843,82) 909.596,86 780.236,63
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Exercícios

2018 2017
Provisão para Contraprest. Não Ganhas - PPCNG (i) 6.609.102,55 5.681.182,97
Provisão para Eventos a Liquidar - SUS 15.822,87 10.713,02
Provisão de Eventos a Liquidar (ii) 4.438.785,88 4.051.942,77
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (iii) 4.072.905,89 2.259.120,88
Total 15.136.617,19 12.002.959,64
i) A contabilização da receita a ser apropriada de acordo com o período de cobertura é feita de acordo com a regra do
PPCNG, em conta própria de Provisões Técnicas, cujo registro ocorre pelo início de cobertura do plano (lembrando que
não há início de cobertura de plano, mas, sim, deferida a filiação do proponente e a inclusão dos respectivos beneficiários,
os mesmos passam a usufruir dos benefí cios, em conformidade com os prazos dos regulamentos de cada benefício)
e re vertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de prêmio
ou contraprestação ganha, de acordo com o re gime de competência contábil; ii) Provisão para garantia de eventos já
ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. As RN’s n° 209/2009 e 393/2015 determinam a constituição
desta provisão desde 01/jan/2010, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador, ou seja,
prestador de serviços ou profissional colabora dor, no momento da apresentação das cobranças à associação, podendo ter
o Pro fissional Colaborador que faz o atendimento dos benefícios ligados à saúde, redu ção pelo valor glosado após análise
das faturas apresentadas. Há também a ne cessidade de registrar que a APPAI, na qualidade de tomadora dos serviços,
repre sentando seus filiados, tem outros prestadores de serviços, em razão do exercício das atividades associativas em
geral e dos outros benefícios disponibilizados que, como dito, não se encerram com os médico e odontológico ambula-
toriais anteriores à Lei n° 9.656/98. iii) Provisão para cobertura dos eventos que já tenham ocorrido, em atendimen tos
junto aos profissionais colaboradores contratados e que não tenham sido avi sados à APPAI, constituída com base em
metodologia atuarial definida por atuário legalmente habilitado em NTAP. Importante deixar evidenciado neste item que
a relação material celebrada entre a APPAI (presentada por seus Associados dirigen tes no exercício de suas funções
estatutárias), na qualidade de Contratante (toma dora dos serviços em favor dos seus integrantes) e os Profissionais
Colaboradores (Contratados) caracteriza-se, notadamente, pela circunstância de que tais profissi onais (antes e durante
a vigência da atinente relação) têm pleno conhecimento das atividades e programas assistenciais da Entidade, concor-
dando bem como se com prometendo, destarte, com o atendimento dos integrantes do Quadro Associativo dentro da
realidade da Associação (ou seja, considerando o equilíbrio do binômio custo-benefício previsto na Norma Estatutária),
à vista da constatação e reconhe cimento de que a realidade fática e jurídica da Associação é totalmente diversa a das
Operadoras comerciais que vendem planos de saúde (a começar pela inexis tência de atribuição de preço nos mais de
15 dos benefícios disponibilizados, inclu sive os ligados à saúde que estão à disposição dos Filiados desde 1986). Nesse
cenário, há que se ressaltar que os Profissionais que atendem os Filiados e seus respectivos Beneficiários sabem, já
que público e notório, que mais da metade do Quadro Associativo, representada pelos Beneficiários dos Associados, não
recolhe nem mesmo o aporte para usufruir de todos os benefícios que formam o Sistema de Beneficiação da APPAI. Neste
sentido, observa-se que esses profissionais têm inequívoca ciência dessa realidade, sendo que, no ato da celebração
da relação, manifestam suas concordâncias com relação ao fato de não ter a ApPAI condições de adotar as práticas
empresariais mercadológicas no período de uma negociação de preços e reajustes, considerando que, em razão da
inexistência de precificação e administração dos riscos feitas pelas operadoras comerciais no momento da atri buição dos
valores cobrados por serviços ou vendas de produtos (inclusive com os repasses dos acréscimos nas despesas para o
consumidor), não havendo a possi bilidade de a Entidade arcar com os elevados custos, posto serem suas caracterís ticas
a beneficência e o assistencialismo, sendo certo que em suas finalidades as sociativas não está contemplada a venda
de qualquer produto e/ou serviço. A dife rença nesta relação está na possibilidade de atendimento de mais de 200.000
pes soas e a permanência no Quadro de Profissionais Colaboradores, já que não há interesse da Entidade de perder seus
parceiros e compromitentes, na realidade de que, dentro deste contexto, os mesmos colaboram para a manutenção das
ativida des assistenciais assim como com os Programas Sociais desenvolvidos pela AP PAI.
8. Tributos e Encargos Sociais a Recolher Exercícios
Tributos e Contribuições 2018 2017
Contribuição Previdenciária 438.592,82 432.312,31
FGTS 110.078,97 107.277,96
PIS s/Folha 18.154,23 17.632,86
Outros - 135,12
Subtotal 566.826,02 557.358,25
Retenções
IRRF - Funcionários 169.966,27 104.839,44
IRRF - Terceiros 64.020,93 53.635,59
ISS 151.809,19 135.188,32
PIS/Cofins 54.884,51 49.754,51
Contribuição Previdenciária 2.425,14 10.362,08
Outros 104.122,64 80.190,97
Subtotal 547.228,68 433.970,91
Total 1.114.054,70 991.329,16
9. Débitos Diversos Exercícios

2018 2017
Obrigações com Pessoal 2.060.003,57 1.931.004,63
Fornecedores (i) 1.665.027,56 384.269,34
Outros Débitos a Pagar 94.730,78 77.468,50
Total 3.819.761,91 2.392.742,47
(i) Representado por contas a pagar por serviços diversos (publicização, manu tenção, limpeza, alimentação e outros) e
aquisição de ativo imobilizado. 10. Provisões Judiciais. 10.1. Contingências com Risco de Perda Provável. A Entidade
provisionou a totalidade dos processos classificados com risco de perda provável, a qual considera suficiente para cobrir
eventuais perdas processuais.
Os saldos provisionados estão demonstrados a seguir: Exercícios

2018 2017
Provisão para Ações Tributárias (i) 31.973.745,65 30.896.545,45
Total 31.973.745,65 30.896.545,45
(i) O montante refere-se às seguintes ações: Provisão para Contingência Tributária. (a) ISSQN. A associação rece-
beu o auto de infração de n° 123771, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, datado de 31/out/2006, no valor original
de R$ 7.357.858,69, que atualizado para 31/dez/2018 é de R$ 29.899.139,23, tendo por objeto a alegação de falta de 
recolhimento de ISS sobre a prestação de serviços de planos de saúde durante o período/10/2001 a dezembro de 2005. 
Tendo a Entidade as severado que sua atividade não é de prestação de serviços de plano de saúde e, sim, associativa bem 
como está vinculada, indissoluvelmente, com o cumprimento das finalidades associativas, beneficentes e de assistência 
social e não está sujeita à tributação de ISS pelo fato de gozar de isenção tributária ex vi legis, conforme lei tributária 
municipal assim como aplicáveis na hipótese concreta os institutos da não incidência e da imunidade, nos termos do 
CNT e da CRFB/88, circunstância reco nhecida pelo Conselho de Contribuintes da cidade do Rio de Janeiro bem como 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo STJ e em definitivo pelo STF, considerando que os recursos 
especial e extraordinário do município não foram admitidos. Como afirmado, a entidade sustenta(sendo certo que esta 
sustentação foi ratificada pelos julgadores na decisão) que a sua atividade não está sujeita à tributação do ISSQN, posto 
não ser sua atividade exploração econômica de venda de planos de saúde bem como serem aplicáveis à sua realidade 
fática e jurídica os fenômenos da não incidência, da imunidade e da isenção tributária e, ainda, por não ser empresa 
comercial prestadora de serviço de saúde, não estabelecer preço pré ou pós estabelecido para cada um dos benefícios 
disponibilizados, inclusive os ligados à saúde, sendo a contribuição associativa/aporte vinculada à filiação e recolhida 
apenas pelos associados que representam menos da metade do número total de integrantes do Corpo Associa tivo, 
pois os Beneficiários não fazem qualquer tipo de pagamento em favor da As sociação e usufruem da mesma forma dos 
benefícios disponibilizados, sem preci- ficação. Em suma, a tese defendida pela APPAI foi acolhida integralmente, não 
cabendo mais possibilidade de recurso. Portanto, com o trânsito em julgado da decisão, a provisão será retirada. Ajuste no 
saldo provisionado do auto de infração de acordo com a UFIR-RJ, fixada para o exercício de 2018 no valor de R$3,2939. 
(b) INSS. Em 01/nov/2011, a entidade foi autuada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo emitidos 03 (três)
autos de infração, conforme demonstramos:
Documento Período Número Data Valor
AI 01/2008 a 12/2008 373210132 01/nov./2011 194.284,94
AI 01/2008 a 12/2008 373210124 01/nov./2011 258.317,73
AI 11/2011 510037330 01/nov./2011 15.244,14
Total 467.846,81
Em 29/maio/2014, a entidade recebeu o Mandado de Citação, Constatação e Intimação para pagamento da dívida (AI nos 

- 373210132 / 373210124), no montante de R$ 515.455,33, mais (+) multa e encargos legais (data da dívida 15/mar./2014).
Este valor foi depositado em garantia judicialmente em 06/jun./2014. Importante registrar que a APPAI já obteve sentença
favorável em seus Embargos à Execução, anulando o auto de infração, confirmando ser a cobrança indevida e esta decisão
já foi confirmada no TRF e demais Instâncias Superiores e Especiais, não cabendo mais possibilidade de recurso. Portanto,
com o trânsito em julgado da decisão, esta provisão também será retirada. (c) Multas ANS - sanção pecuniária. São as
eventuais condenações de sanções pecuniárias em procedimentos admi nistrativos, inobstante ser cediço que o instituto da
sanção pecuniária não deve ser aplicado para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, instituídas na forma de as sociação,
posto não ter como fazer enquadramentos de relação de consumo, porte, retiradas de valor de patrimônio associativo de
Instituição do 3° Setor com relevân cia pública, beneficente e assistencial, atribuindo-lhe característica empresarial etc. Com
isso, eventuais condenações extrajudiciais que venham a macular bem como subverter os princípios, conceitos e normas
específicos da relação jurídica subs tantiva na qual a Entidade está inserida, serão levadas ao crivo do Poder Judiciário, após
efetivação do respectivo depósito judicial em garantia, nos termos da lei e para a salvaguarda dos legais e legítimos interes-
ses dos membros formadores do grupo fechado. A entidade possui o montante de R$2.074.606,42, no que tange às sanções
pecu niárias (multas) em Procedimentos Administrativos em trâmite na ANS, já com de pósitos em contas judiciais em garan-
tia do Juízo/da Execução efetuados. Outrossim, sobre eventuais procedimentos administrativos instaurados na ANS, cabe
ressaltar que, em reunião com a Presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS com entrega de petição
dirigida ao Diretor Presidente do órgão e Diretoria específica e ao Setor de emissão e cobrança de títulos (considerando a
não incidência de aplicação e/ou impossibilidade de enquadramento do instituto da multa nas Pessoas Jurídicas sem fins
econômicos e/ou lucrativos, em razão da natureza jurídica das Entidades de utilidade pública do 3° Setor, da inexistência de
precificação, da impossibilidade de caracterização do “porte da Empresa” - mesmo porque a APPAI não é Empresa -, tendo
em vista que este só pode ser atribuído às Sociedades, pessoas jurídicas com fins econômicos, do 2° Setor como também
está atrelado ao alcance financeiro percebido pela exploração de atividade econô mica e pela caracterização da relação de
consumo, além de outros fundamentos específicos fáticos, legais e constitucionais), os representantes da ANS ficaram de
examinar os fundamentos e o enquadramento ou não da APPAI (tendo em vista, outrossim, a ausência de decisão a partir
das respostas da Associação Classista ao Ofício n° 1014 - que trata da análise técnica para definição do enquadramento ou
não dos Benefícios ligados à saúde da APPAI no conceito de produto - encami nhado pela ANS para APPAI bem como no
Recurso Administrativo já protocolizado em razão das decisões monocráticas abusivas e contrárias às leis específicas). Por
esta razão, persiste a possibilidade de modificação da decisão ainda em âmbito administrativo e, se for o caso, a cobrança
deverá ser definida em sede judicial com garantia do juízo, através de depósito em conta judicial. Portanto, por ter sido con-
siderada improvável a caracterização do respectivo débito, a Associação aguarda os ulteriores atos oficiais para nova toma-
da de decisão e verificação de necessi dade ou não de provisionamento futuro. Outro ponto relevante a ser consignado nas
presentes Notas é que a ANS, inde pendentemente da ausência de decisão terminativa após realização de várias reu niões
junto à Presidência e às diversas Diretorias e Gerências específicas do citado Órgão bem como da protocolização das várias
petições nos Procedimentos Admi nistrativos (impugnações, recursos, interlocutórias etc.), com o intuito de definir a neces-
sidade ou não de registro com a autorização de funcionamento deferido pela ANS bem como com o fito de resolver de forma
definitiva sobre o enquadramento ou não da APPAI como Operadora de Plano de Saúde e, ainda, a respeito dos 02 dos mais
de 15 Benefícios disponibilizados pela Associação e integrantes da Be neficiação prevista no artigo 40 do Estatuto Social da
Entidade, poderem ou não ser considerados produtos nos moldes do artigo 1°, inciso II, da Lei n° 9.656/98, preferiu ajuizar
ação de execução em face da APPAI no Poder Judiciário a partir de títulos executivos extrajudiciais com base em sanção
pecuniária proveniente de procedimentos administrativos que, no entender da Entidade, carecem efetiva mente de certeza,
liquidez, veracidade e legitimidade. Portanto, considerando o en tendimento dos membros da Entidade, dos técnicos inter-
nos e assessorias exter nas, a ANS, por não ter dado ciência de forma inequívoca e expressa de eventual decisão definitiva
em âmbito administrativo, haja vista expedição e envio do Ofício n° 1014, não deveria (já que caracterizaria ato e/ou condu-
ta ilegal e abusiva de Autoridade) ter ajuizado ação de execução sem ter título certo e líquido. E, mesmo adentrando no
mérito das execuções, as cobranças afiguram-se absolutamente in devidas, com a consequente caracterização da nulidade
do auto de infração, posto tratar, a maioria, de condenações em procedimentos administrativos por negativa de coberturas,
as quais, por sua vez, não estão e nunca estiveram previstas no rol taxativo do Regulamento Coletivo (celebrado em fase
pretérita à vigência da lei e nascimento da ANS) do Benefício ligado à saúde. Dentro deste contexto, para a APPAI não hou-
ve outra alternativa senão a de, em cumprimento à Lei n° 6.830/80, depositar os valores em contas judiciais específicas para
garantir à execução e possibilitar a oposição de Embargos à Execução na esfera judicial; inclusive, com matérias de pré-
-executividade para demonstrar a nulidade dos procedimentos ad ministrativos e, por consequência, das execuções judiciais
encetadas pela Agência Reguladora. Nesse cenário, torna-se oportuno trazer à colação alguns dos comandos previstos na 
citada Lei, desta forma: Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos - LEI No 6.830, DE 
22/09/1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. Art. 2° - Cons-
titui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n° 4.320, de 17/03/1964, com as 
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balan-
ços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 8° - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de 
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Art. 3° 
- A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se
refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. 
Art. 9° - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 
Ativa, o executado poderá: I -efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que as-
segure atualização monetária; Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I -do depó-
sito; § 1° -Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. § 2° -Após o trânsito em julgado da 
decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante 
ordem do Juízo competente. Art. 33 - O Juízo, do Oficio, comunicará à repartição competente da Fazenda Pública, para fins 
de averbação no Registro da Dívida Ativa, a decisão final transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total 
ou parcialmente. Destaques nossos. Deve ser consignado, posto que relevante, que a APPAI obteve êxito em mais de um 
de seus Embargos à Execução, nos quais o c. Magistrado, em sua decisão, revelou seu absoluto convencimento com rela-
ção aos fundamentos e dispositivos da defesa da Associação, tendo julgado procedentes os pedidos requeridos nos embar-
gos, anulando o auto de infração autuado pela ANS. Em vista destas razões, torna-se crível e razoável a análise dos técni-
cos, especializados e operadores do Direito, quando afirmam, inspirados no exercício do reconhecimento do bom direito e 
na certeza da boa atuação e competência dos juristas do Poder Judiciário, ser remota a possibilidade de perda para a Asso-
ciação de Classe. 11. Patrimônio Líquido. O patrimônio social/associativo da entidade representa os valores dos resulta-
dos superavitários e deficitários de sua atividade associativa. Eventuais superávits, via de ilação, incorporam e se integram 
ao patrimônio da entidade assim como déficits são suportados pelo patrimônio associativo, à vista dos princípios do mutua-
lismo, solidariedade e autogestão na espécie de pessoa jurídica. Sendo de bom alvitre deixar consignado que a Entidade 
não foi instituída com objetivos e interesses de exploração de atividade econômica, de lucratividade e de distribuição de 
valores e/ou resultados. Em 31/dez/2018 o saldo é R$ 266.575.750,01(2017 - R$ 228.363.573,68). 12. Despesas Adminis-
trativas. (inclusas as despesas para o funcionamento de todas as atividades operacionais que viabilizam a execução das 
atividades associativas para o atendimento dos fili ados, beneficiários e demais assistidos na totalidade do sistema de bene-
ficiação sem precificação, não só os ligados à saúde)

Exercícios
2018 2017

Pessoal 21.125.937,04 19.360.457,78
Serviços de Terceiros (i) 4.146.554,78 3.660.141,50
Localização e Funcionamento (ii) 5.230.924,93 4.275.526,19
Propaganda e Publicização (iii) 55.448,37 62.001,59
Despesas com Tributos (iv) 1.322.557,17 1.160.085,00
Multas Administrativas 223.950,53 -
Despesas Administrativas Diversas 3.559.012,48 4.891.566,52
Total 35.664.385,30 33.409.778,58
(i) Serviços Advocatícios e de Consultoria, entre outros; (ii) Utilização e Manutenção das Instalações da Entidade, como:
luz, água, servi ços de manutenção, segurança etc.; (iii) Tecnicamente, a atividade ou o exercício de divulgação das
ações, projetos e realizações da espécie de pessoa jurídica traduz tão somente o ato de torná-los públicos, acessíveis
ergaomnes; ou seja, ato inerente ao fenômeno da pu- blicização; portanto, semiologicamente, a expressão “publicidade”
não há que ser empregada na hipótese concreta em exame; (iv) Impostos e Contribuições, exceto aqueles diretamente
calculados sobre o fa turamento. 13. Outras Receitas e Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Re-
lacionadas com “Planos de Saúde” (Benefícios coletivos ligados à saúde). (a bem da verdade, neste item é impor-
tante esclarecer que a ANS intitula os Bene fícios ligados à saúde de “planos de saúde”, mas a APPAI não tem registro
de pro duto na Agência, apenas, atendeu a determinação do Órgão Fiscal e cadastrou no SCPA 02 dos seus mais de 15
benefícios, sem preço pré ou pós estabelecido, que integram o Sistema de Beneficiação, que são disponibilizados para
todo o seu Qua dro Associativo).
Despesas com parcerias e/ou convênios

Exercícios
2018 2017

Outras Despesas
Despesas com Plano Coletivo de Prestação de Serviços
 à Saúde fornecido pela operadora contratada
NotreDame Intermédica (i) (89.903.658,90) (61.251.544,34)
Provisão para Perdas Sobre Créditos (5.231.697,88) -
Outras Despesas Operacionais (27.338,34) -
Subtotal (95.162.695,12) (61.251.544,34)
Outras Receitas
Receita (recolhimento para repasse) com Prestação de Serviços à Saúde fornecido 
pela operadora contratada NotreDame Intermédica (i) 67.799.920,20 53.645.846,42
Outras Receitas Operacionais 105.297,44 --Subtotal 67.905.217,64 53.645.846,42
Total (27.257.477,48) (7.605.697,92)
(i) Basicamente refere-se à transferência/repasse para a Intermédica Serviços de Saúde S.A., hodiernamente com de-
nominação alterada para Notre Dame Inter médica, operadora contratada pelo grupo como parceria opcional de planos
coleti vos hospitalar com obstetrícia e ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, reembol sos, devolução ou auxílios a as-
sociados e seguros coletivos em favor dos filiados. Importante consignar que os valores recolhidos referentes aos Planos
Coletivos Ambulatoriais/Hospitalares (parcerias opcionais) são para integralizar o paga mento, através de repasse, do
valor da fatura coletiva emitida pela contratada, pres tadora dos serviços. Sendo certo que nesta relação a APPAI figura na
qualidade de Contratante, tomadora dos serviços, presentando os filiados optantes, em confor midade com a RN n° 195
da ANS. Merece destaque a informação de que a APPAI custeia também, na qualidade de empregadora, as despesas,
pelas coberturas dos Benefícios médico e odontológico disponibilizados pela Associação, dos funcionários bem como
as do Plano Coletivo Hospitalar fornecido pela Operadora Intermédica. Outrossim, há que ser consignado que todas as
despesas/custos dos benefícios, dos Programas de Projetos e das atividades assistenciais são custeados através da
receita originária e indivisível que integraliza o Patrimônio Associativo, receita esta que é composta pelo recolhimento,
efetivado apenas pelos associados, da contribuição associativa/aporte, já que, como dito, os beneficiários não fazem
pa gamento de qualquer valor. Ainda cabe registrar que existem despesas custeadas pela Associação vinculadas a even-
tuais atendimentos não cobertos pelo rol de co bertura dos benefícios, inclusive dos ligados à saúde, fora da cobertura
prevista, por mera benevolência, faculdade, e após decisão dos Conselhos, em vista do es tado de pobreza declarado pelos
filiados e seus respectivos beneficiários em cum primento das finalidades associativas, beneficentes e assistenciais da
APPAI. A importância dos mencionados registros se justifica pela flagrante descaraterização da Instituição, no que tange
precipuamente à demonstração dos seus relatórios financeiros e contábeis por conta da obrigatoriedade de adoção dos
padrões exigi dos pela ANS, pois são utilizadas rubricas, nomenclaturas, formas de alocação que não se coadunam com a
natureza jurídica da APPAI e acabam não transmitindo suas realidades funcional, operacional e, pior de tudo, institucional.
14. Resultado Financeiro Exercícios

2018 2017
Despesas de Encargos sobre Tributos (853.249,67) (1.793.639,73)
Despesas com Impostos e Contribuições (3.631.060,38) (2.413.229,06)
Despesas Financeiras Diversas - (196,92)
Subtotal (4.484.310,05) (4.207.065,71)
Receitas de Aplicações Financeiras 15.378.406,25 20.152.599,10
Outras Receitas Financeiras 1.878.460,95 1.796.205,63
Subtotal 17.256.867,20 21.948.804,73
Total 12.772.557,15 17.741.739,02
15. Conciliação do Fluxo de Caixa - Método Indireto. Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar, as operado ras de plano de saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto. A legislação
vigente determina à entidade que apresentar a De monstração do Fluxo de Caixa pelo método direto destaque a conciliação
do lucro líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. Conciliação do Fluxo de Caixa
das Atividades Operacionais

Exercícios
2018 2017

Resultado do Exercício 38.212.176,33 49.223.124,56
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do caixa
gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e Amortizações 758.645,75 649.808,66
Provisão (reversão) Perdas (14.467,38) (67.971,89)
Provisões Técnicas 1.813.785,01 (8.778.085,01)
Provisão (reversão) Contingências 1.077.200,20 3.290.547,02
Soma 3.635.163,58 (4.905.701,22)
Variação nos ativos e passivos operacionais
Redução (aumento) em contas do ativo operacional (35.600.632,51) (52.985.027,37)
(Diminuição) aumento em contas do passivo operacional 2.751.914,99 (225.749,04)
Caixa Gerado de Atividades Operacionais 8.998.622,39 (8.893.353,07)

Julio Cesar da Costa - Diretor Presidente
 Técnico em Contabilidade - Fernando Loureiro Stavale CRC RJ-043446/O-1
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Associados da
APPAI - Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da APPAI - Associação Beneficente dos Professores Públicos 
Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da APPAI - Associação Beneficente dos Professores 
Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos dc caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 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 “Respon-
sabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis’’. Somos independentes cm relação à entidade, dc 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal dc Contabilidade, c cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor. A administração da 
entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão dc auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, 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 contábeis ou com o nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no relatório da administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis. A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo eom as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Nossos objetivos são obter seguran-
ça razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas cm conjunto, estejam 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 as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando, individualmente ou cm conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas eom base nas referidas demons-
trações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos 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 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 entidade; • 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 dc auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 15/03/2019.
Grunitzky - Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 4552/O-5 S/RJ

Ricardo Luiz Martins - CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/RJ

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais)

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 
da Vital Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela confiança em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019. A Diretoria.

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ������������������������������������ 68.391 120.616
Contas a receber de clientes �������������������������������������� 93.685 234.174
Impostos a recuperar �������������������������������������������������� 13.877 9.799
Partes relacionada ������������������������������������������������������ 41.314 56.638
Outros créditos ������������������������������������������������������������ 18.495 14.057

235.762 435.284
Não Circulante

Realizável a longo prazo 
Títulos e valores mobiliários ������������������������������������� - 51.000
Contas a receber de clientes ������������������������������������ 95.263 -
Outros créditos ��������������������������������������������������������� 4.307 8.380

99.570 59.380
Investimentos

Controladas e coligadas ��������������������������������������������� 360.577 278.459
Outros investimentos �������������������������������������������������� 1 1

360.578 278.460
Imobilizado �������������������������������������������������������������������� 43.872 52.129
Intangível ����������������������������������������������������������������������� 929 933

504.949 390.902
740.711 826.186

Passivo 2018 2017
Circulante

Fornecedores ���������������������������������������������������������������� 22.954 23.286
Empréstimos e financiamentos ������������������������������������� 26.579 32.275
Obrigações tributárias ��������������������������������������������������� 6.737 5.063
Tributos diferidos ���������������������������������������������������������� 16.589 16.668
Partes relacionadas ������������������������������������������������������ 6.748 18.533
Obrigações com pessoal ���������������������������������������������� 33.232 29.523
Outras contas a pagar �������������������������������������������������� 1.010 2.387

113.849 127.735
Não Circulante

Empréstimos e financiamentos ������������������������������������� 41.203 106.974
Provisão para contingências ����������������������������������������� 15.693 6.093
Provisão para desmobilização de aterros ��������������������� 3.073 -
Tributos diferidos ���������������������������������������������������������� 6.648 6.351

66.617 119.418
Patrimônio líquido

Capital social   ��������������������������������������������������������������� 196.203 245.506
Reserva de capital �������������������������������������������������������� 21.566 21.566
Reservas de lucros   ����������������������������������������������������� 295.698 265.183
Ajuste de avaliação patrimonial ������������������������������������ 46.778 46.778

560.245 579.033
740.711 826.186

2018 2017
Receita operacional líquida ������������������������������������������� 407.302 429.200

Custos dos serviços prestados ����������������������������������� (335.581) (332.447)
Lucro bruto �������������������������������������������������������������������� 71.721 96.753
Despesas (receitas) operacionais

Administrativas e gerais ���������������������������������������������� (47.931) (49.473)
Resultado de equivalência patrimonial ����������������������� 105.490 86.465
Outras receitas (despesas) operacionais ������������������� (34.812) 6.603

22.747 43.595
Receitas financeiras ���������������������������������������������������� 9.013 14.639
Despesas financeiras �������������������������������������������������� (12.048) (23.403)

(3.035) (8.764)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição 

social ��������������������������������������������������������������������������� 91.433 131.584
Contribuição social ������������������������������������������������������ (2.874) (4.061)
Imposto de renda �������������������������������������������������������� (7.747) (10.933)
IRPJ e CSLL diferidos ������������������������������������������������� (297) (1.947)

(10.918) (16.941)
Lucro líquido do exercício���������������������������������������������� 80.515 114.643
Lucro líquido do exercício por ação do capital social ���� 7,30 10,40

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017
Lucro líquido do exercício������������������������������������������������ 80.515 114.643
Ajustes por:

Depreciação ������������������������������������������������������������������ 16.238 22.255
Renda de investimento (equivalência patrimonial) ������� (105.490) (86.465)
Valor residual do imobilizado baixado �������������������������� (8.313) (2.291)
Valor residual do investimento baixado ������������������������ - (5.083)
Provisão para contingências trabalhistas, tributárias e 

cíveis �������������������������������������������������������������������������� 9.600 858
Provisão para desmobilização de aterros ��������������������� 3.073 -
Provisão para devedores duvidosos ����������������������������� 35.016 -
Resultado financeiro líquido ������������������������������������������ 3.035 8.764

Lucro Ajustado����������������������������������������������������������������� 33.674 52.681
Variações nos ativos e passivos:

Aumento (diminuição) em contas a receber ����������������� 10.210 (36.457)
Aumento (diminuição) em impostos a compensar �������� (4.078) (560)
Aumento (diminuição) em outras contas a receber ������ (365) (10.787)
Aumento (diminuição) em fornecedores ����������������������� (332) 5.245
Aumento (diminuição) em salários, encargos e 

obrigações fiscais a pagar ������������������������������������������ 5.383 16.112
Aumento (diminuição) em partes relacionadas ������������� 3.539 9.394
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar ��������� (1.377) (23.358)

Caixa proveniente das operações ����������������������������������� 46.654 12.270
(-) Juros pagos ���������������������������������������������������������������� (12.048) (23.403)
Aumento de imposto de renda e contribuição social 

diferidos ������������������������������������������������������������������������ 218 1.947
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades 

operacionais ������������������������������������������������������������������ 34.824 (9.186)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:

Aquisição de ativo imobilizado e intangível ������������������ 336 9.134
Operação com controladas ������������������������������������������� 23.372 74.611
Baixa em títulos e valores mobiliários ��������������������������� 51.000 -
Juros recebidos ������������������������������������������������������������� 9.013 14.639

Recursos líquidos gerados nas atividades de 
investimento ������������������������������������������������������������������ 83.721 98.384

Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Contratação (pagamento) de empréstimo e 

financiamento ������������������������������������������������������������� (71.467) 2.244
Redução do capital social ��������������������������������������������� (49.303) -
Dividendos  ������������������������������������������������������������������� (50.000) (20.000)

Recursos líquidos usados nas atividades do financiamento (170.770) (17.756)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa ����� (52.225) 71.442

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ��� 120.616 49.174
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ������� 68.391 120.616

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa ����� (52.225) 71.442

Reserva de 
Capital Reservas de lucros

Ajuste 
de ava-

liação 
patrimo-

nial
Capital 
social

Ágio na 
emissão de 

ações

Re-
serva  
legal

Reserva 
de lucros 
a realizar Total

Resulta-
dos  acu-
mulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ���������������������������������������� 245.506 21.566 23.642 146.898 170.540 - 46.778 484.390
Distribuição de dividendos����������������������������������������������������������� - - - (20.000) (20.000) - - (20.000)
Lucro líquido do exercício������������������������������������������������������������ - - - - - 114.643 - 114.643
Destinação do resultado:

Constituição de reserva legal ���������������������������������������������������� - - 5.732 - 5.732 (5.732) - -
Apropriação à reserva de lucros a realizar ������������������������������� - - - 108.911 108.911 (108.911) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ���������������������������������������� 245.506 21.566 29.374 235.809 265.183 - 46.778 579.033
Distribuição de dividendos����������������������������������������������������������� - - - (50.000) (50.000) - - (50.000)
Lucro líquido do exercício������������������������������������������������������������ - - - - - 80.515 - 80.515
Redução do Capital Social através de cisão parcial, aprovado 

na AGE de 26/10/2018 ������������������������������������������������������������� (49.303) - - - - - - (49.303)
Destinação do resultado:

Constituição de reserva legal ���������������������������������������������������� - - 4.026 - 4.026 (4.026) - -
Apropriação à reserva de lucros a realizar ������������������������������� - - - 76.489 76.489 (76.489) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ���������������������������������������� 196.203 21.566 33.400 262.298 295.698 - 46.778 560.245

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas da Vital Engenharia Ambiental 
S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião sem ressalva: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Vital Engenharia Ambiental S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vital Engenharia Ambiental 
S.A., em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil�  Base para opinião sem
ressalva: 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 contábeis”.
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores:
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 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 Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito�  Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis� Responsabilidades dos 
auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis:

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes.  As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis.   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 contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante 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. • Obtivemos 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 adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.  Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos�

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.

CRC-RJ-2026-O/5

Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ 60.611/O Contador - CRC-RJ 036.737-0

DIRETORIA
Antônio Carlos Ferrari Salmeron
Hudson Bonno
Castriciano Coelho Neto
Ricardo Mota de Farias

CONTADOR
Walter Luiz da Silva Junior 
CRC-RJ 093.575/O-7

“As notas explicativas completas e as Demonstrações Contábeis 
estão à disposição para consulta na sede da empresa.”



Monitor Mercantil  n Financeiro15Quarta e quinta-feira, 1º e 2 de maio de 2019

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ
CNPJ 33.525.221/0001-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.866.607

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2018
Senhores Acionistas.
Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
Os reflexos da crise financeira no estado do Rio de Janeiro, iniciada em 2016, e a consequente restrição recorrente de investimentos e custeio desde então, aliada à falta de credibilidade das empresas e instituições estaduais junto a 
fornecedores de bens e serviços, face ao não cumprimento de grande parte dos compromissos financeiros assumidos, comprometeu em demasia o alcance das ações para redução do déficit habitacional e o atendimento à demanda 
por habitação da população de baixa renda.
1. SÍNTESE DE INVESTIMENTOS E RESUMO DA ATUAÇÃO EM 2018
Diante do quadro restritivo de recursos, a Companhia não teve, outra alternativa que não fosse manter, minimamente, o funcionamento da empresa e revisar os contratos de obras em vigência, especialmente aqueles que os contratados
não tinham mais interesse na continuidade da prestação de serviços seja pelo não recebimento dos pagamentos devidos, seja pela insolvência da própria empresa contratada.
A sede da CEHAB-RJ passou a ter novo endereço, em próprio estadual, com condições ainda pouco satisfatórias para o funcionamento da empresa, inclusive com o comprometimento das atividades logísticas essenciais, tais como:
aluguel de carros para vistorias de obras, serviço de limpeza, telefonia móvel, e ainda, contratação de serviços fundamentais para o bom funcionamento da empresa, tais como de consultoria tributária, de arquivistas, de estagiários, de
cadastradores, etc.
Em 2015, época de pleno funcionamento da empresa, a CEHAB-RJ executou, em ordem de grandeza, cerca de oito milhões e oitocentos mil reais em contratos de apoio logístico e técnico. Em 2016, cerca de um milhão e meio de reais;
em 2017, quatrocentos e vinte mil reais e, em 2018, duzentos e oitenta e três mil reais. Tal decréscimo foi resultado do contingenciamento dos recursos financeiros e do cumprimento dos Decretos 45.109 de 05/01/15, e 45.680 de 08/06/16.
Na gestão de pessoas, cerca de 335 pessoas, entre requisitados, comissionados e efetivos, a Companhia não obteve recursos para o ressarcimento aos funcionários das despesas ocorridas nos anos de 2016 e 2017, relativas ao vale-
transporte e vale-refeição, apesar das diversas solicitações firmadas junto à Secretaria de Obras e Habitação e à Fazenda Estadual.
O total devido de vale-transporte é de R$ 394.968,33 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) e de vale-refeição, incluindo 2018, monta R$ 5.336.557,87 (cinco milhões, trezentos e
trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), em valores nominais. Além desse passivo, há ainda os dissídios não pagos de 2006 a 2018, dos quais, os de 2007 e 2008, já transitados em julgado, em
fase de execução, estando os demais exercícios, em fase de tramitação judicial, contudo foram concedidos aumentos espontâneos pelo Governo do Estado em 2010 e 2014, nos percentuais, respectivamente, de 7,5% e 25%, a serem
compensados em indenizações das ações em curso.
Os investimentos em produção, recuperação e melhorias de unidades habitacionais estiveram muito aquém das metas estimadas, devido a rescisões de contratos e licitações desertas, pelos motivos já descritos anteriormente.
No QUADRO 01 – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS POR PROGRAMA, pode ser verificado que houve o comprometimento no atendimento de cerca de 10.000 famílias.
No Programa de Produção de Habitação de Interesse Social, com recursos do FEHIS, foram entregues 72 unidades habitacionais do empreendimento Estrada Silveira da Mota, distrito da Posse, no município de Petrópolis.
Ainda com recursos do FEHIS, todos os demais investimentos em infraestrutura, reforma de conjuntos e construção de unidades habitacionais ficaram prejudicados por falta de recursos financeiros, conforme detalhado no QUADRO 01.
Das muitas operações realizadas nos últimos anos pela CEHAB-RJ com recursos federais, provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, chegamos em 2018 com demandas em apenas 4 (quatro), sendo que
uma dessas é relativa ao Empreendimento Preventório, no Morro do Preventório, no município de Niterói, cujas obras foram totalmente concluídas, tendo recebido várias premiações, dependendo apenas da regularização fundiária que
ainda se encontra em andamento, a cargo do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ITERJ, e cuja vigência do respectivo contrato foi prorrogada pela CEHAB-RJ para 30/12/2019. Outra operação, com recursos
do FNHIS, que teve seus recursos devolvidos foi referente ao empreendimento Parque Guandu, no município de Japeri. Esta obra se encontrava praticamente concluída, restando apenas por fazer as ligações domiciliares, mas sua
conclusão não foi possível porque o conjunto foi invadido por traficantes, hostis ao acesso para a efetivação dessas ligações. Assim, a Caixa não considerou o objeto alcançado, mesmo com o empreendimento totalmente habitado, já
que as famílias não eram aquelas cadastradas inicialmente, e assim, requereu a devolução dos recursos. As outras duas operações com recursos do FNHIS, Nova Conquista (Itatiaia) e Vargem Alegre I (Barra do Piraí), ambas objeto de
paralisações sucessivas pelo descompasso de liberação financeira, devido ao atraso das medições por parte da Caixa e posteriormente, pela falta de recursos para liberação da contrapartida, em função da crise financeira do Estado, e
ainda, ambas objeto de invasões, ocorrências alheias à vontade e além das possibilidades de atuação da companhia, não puderam ter suas obras concluídas nos prazos estipulados pelas Portarias 348 de 2016  e 135/2018 do Ministério
das Cidades, e assim tiveram seus recursos devolvidos ao Governo Federal por requisição do mesmo.

QUADRO 01 – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS POR PROGRAMA

Situação do 
Contrato/ 
Programa

RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UHS PRODUÇÃO DE UH COM RECURSOS 
DO FEHIS

PRODUÇÃO DE UH RECURSOS DO 
FEHIS PARA INSFRAESTRUTURA PROJETO HABITACIONAL COM FNHIS TOTAL

N° de
Conjuntos 

Habitacionais

N° de 
Famílias 

Atendidas
Custo Total ($)

N° de
Conjuntos 

Habitacionais
N° de

Unidades Custo Total ($)
N° de 

Conjuntos 
Habitacionais

N° de
Unidades Custo Total ($)

N° de 
Conjuntos 

Habitacionais
N° de 

Unidades
Custo Total 

($)
N° de 

Unidades Custo Total ($)

Contratos 
Rescindidos 12 4.210 34.203.442,13 6 329 26.138.820,84 ITABORAÍ 2.341 110.343.750,30

Nova 
Conquista – 

Itatiaia
50 311.822,68 6.930 170.997.835,95

Contratos em 
processo de  

Rescisão
3 1.921 10.624.338,70 5 8.474.112,39

Parque 
Guandu - 

Japeri
64 2.004.730,65 2.116 21.103.181,74

Contratos 
Aguardando 

Aceite
3 1.532 43.369.711,99 1.532 43.369.711,99

Contratos 
de Obras 

Embargadas 
Judicialmente

1 532 1.998.026,30 532 1.998.026,30

Obra 
Concluida 1 72 5.880.654,40 72 5.880.654,40

Na área de desenvolvimento social, os Programas e Projetos Sociais são realizados em parceria com diversos agentes públicos, com objetivo de atender às demandas das comunidades beneficiadas na execução e elaboração de 
Projetos de Trabalho Técnico Social e Termos de Referência. 
No QUADRO 02- DESENVOLVIMENTO SOCIAL estão relacionadas às principais atividades desenvolvidas em 2018.

QUADRO 02 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREEND. POPULAÇÃO ATENDIDA UH ATIVIDADE

PROJETO 
EMERGENCIAL Petrópolis

Conjunto 
Residencial da 

Posse
296 pessoas 74 Contatos e assessoria ao município, em conjunto com a 03-CTF, nos encontros, visitas, reuniões e na solenidade 

de entrega das chaves, com vistas à ocupação conjunto habitacional.

PAC/FNHIS/2007
Barra do Piraí Vargem alegre I 324 pessoas 81 - A partir do parecer técnico da Caixa de funcionalidade e aceitação do trabalho social, foi encaminhado o

Relatório Final de Avaliação sendo este, aprovado.Itatiaia Nova 
Conquista 176 pessoas 44

Área de 
Ocupação 
Irregular

Rio de 
Janeiro

Pça Tiradentes 
nº 37/ Centro 40 pessoas 10 - Em atendimento ao Ministério Público Estadual/ Processo E-17/009/015/2018 – apresentação de Relatório do

estudo socioeconômico das famílias ocupantes do imóvel.

- Elaboração de TRs dos empreendimentos e suas readequações, em cumprimento às novas diretrizes
estabelecidas, considerando a macro área e, ainda, devido ao tempo decorrido; 

- Decreto nº 46.425 de 19 de setembro de 2018 - cabe a CEHAB/RJ, gerir, licitar e executar o Trabalho Social;

- Assinatura de Convênio para Execução do Trabalho Social entre Governo Estadual e Caixa, no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida/FAR, em 21 de novembro de 2018, sem contrapartida do estado.

- Recursos: Haroldo de Andrade I; II; III e IV - R$931.945,01; Presidente Itamar Franco I; II e III - R$861.518,96;
Conjunto Residencial Zé Keti e Ismael Silva - R$943.049,76.

Haroldo de 
Andrade I, II, 

III e IV
5.040 pessoas 1.260

** PMCMV Rio de 
Janeiro

Presidente 
Itamar Franco 

I, II e III;
3.984 pessoas 996

Zé Keti 
Ismael Silva 3.992 pessoas 998

2. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DA CEHAB-RJ
No QUADRO 03 – CRÉDITOS FINANCEIROS em 2018 se observa o contingenciamento que a Companhia sofreu em suas despesas correntes e de capital.
QUADRO 03 - CRÉDITOS FINANCEIROS EM 2018

PREVISTO 2018 REALIZADO 2018 % REALIZAÇÃO

CUSTEIO 9.781.160,54 9.075.664,27 92,79
INVESTIMENTO 44.913.973,78 859.668,64 19,14

NO QUADRO 04 - DÍVIDAS RELACIONADAS DE NOTAS PATRIMONIAIS 
CUSTEIO 

2016

2017

2018

9.514.384,91

8.793.965,40

4.398.456,83
SUBTOTAL 22.706.807,14
INVESTIMENTO
2016 13.504,63
TOTAL GERAL 22.720.311,77

Os valores acima, QUADRO 04, representam as despesas sem prévio empenho, principalmente, com o aluguel da Sede da empresa e com os vales- transporte e de refeição dos empregados, reconhecidas através de Notas 
Patrimoniais, em função dos contratos existentes, à época, anteriores ao Decreto 45.692, de 17/06/16, referente ao Estado de Calamidade Pública, no âmbito da Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro.
No QUADRO 05, são apresentadas as despesas empenhadas e liquidadas, com Programação de Desembolso emitidas e não pagas pelo TESOURO ESTADUAL.
QUADRO 05 – DÍVIDAS RELACIONADAS DE RESTOS A PAGAR

1) CUSTEIO
2014 27.170,80
2015 4.259.008,34
2016 1.791.836,88
2017 2.369.785,98
2018 4.059.798,46

SubTotal 12.507.600,46

2) INVESTIMENTO
2014 10.072,08
2015 14.161,23
2016 1.322.273,55
2017 178.348,32
2018 431.586,46

SubTotal 1.956.441,64

TOTAL GERAL 14.464.042,10

NO QUADRO 06 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA POR FONTE 12/2018,  os valores totais referem-se ao Superavit Financeiro de recursos próprios, que não foram utilizados por negativa de autorização por parte do 
TESOURO, oriundos do arresto judicial na Conta Única do Estado, relativos a:
  Indenização (desapropriação) do imóvel na Avenida dos Campeões, em 2016, R$3.255.080,73, (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitenta reais e setenta e três centavos), valor não liberado até a presente data, doc.

2016NP06609, de 29/04/2016;
 Arrecadação de mutuários, exceto contratos Sistema Financeiro da Habitação -SFH;
 R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) da  devolução de armas da CEHAB-RJ à Secretaria de Segurança Pública.
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QUADRO 06 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA POR FONTE 12/2018

Consulta - fonte Disponibilidade 
financeira bruta (A)

OBRIGAÇÕES A PAGAR (B) Disponibilidade 
financeira para 
inscrição de RP 

(C) =
(A) - (B)

Disponibilidade 
financeira líquida 

(E) = 
(C) - (D)

Emepnhos 
liquidados a 
pagar

Retenções/ 
consignações

2300000000 - 
Recursos próprios 
(111122001 - limite 
de saque com 
vinculação de 
pagamento)

2300000000 - 
Recursos próprios 
(111122002 - limite 
de saque sujeito 
a programação 
financeira) 
arrecadação

766.172,98 355.657,61 45.430,95 365.084,42 365.084,42

2330000000 - 
Alienação de bens 
(111122002 - limite 
de saque sujeito 
a programação 
financeira)

3.256.130,73 3.256.130,73 3.256.130,73

TOTAL 4.022.303,71 355.657,61 45.430,95 3.621.215,15 3.621.215,15

3. AVANÇOS INSTITUCIONAIS
3.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA – LEI 13.303/16 E DECRETO 46.188/17
No ano de 2018, os acionistas da CEHAB-RJ aprovaram, em assembleia, realizada em 14/09/2018, o novo estatuto
da Companhia com a revisão de competências em concordância com o estabelecido nos instrumentos legais
pertinentes. Assim, passaram a integrar o Estatuto da CEHAB-RJ o Comitê de Elegibilidade; o Comitê de Auditoria
Estatutária e a Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.
Nesta nova configuração evidencia-se uma estrutura de governança e uma estrutura de gestão, sendo a interseção
entre ambas, a Presidência da Companhia, conforme pode ser observado abaixo, no Organograma da Administração
Superior. A objetividade, transparência e equidade nas relações institucionais internas e externas têm contribuído,
significativamente, para a efetividade da governança da Companhia.
Em reuniões frequentes, as diretorias da CEHAB-RJ buscaram com seus pares e com seus colaboradores
disseminar todos os tipos de informações e demandas, sejam financeiras, de auditoria, gerenciais, de outras
instituições ou da sociedade.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ
ORGANOGRAMA - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

LEI 13.303/2016 - DECRETO 46.188/2017

Comitê de Auditoria
Comitê de Conformidade 

e Gerenciamento de 
Riscos

Auditoria
Independente
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3.2 TRANSPARÊNCIA E ÉTICA
A Ouvidoria da CEHAB-RJ vem desempenhando o papel de canal de comunicação com  a sociedade na busca da 
melhoria dos serviços prestados, tendo efetuado em 2018, 559  atendimentos através de diversas mídias. 
Houve 33.295 atendimentos nas agências, distribuídos conforme gráfico a seguir:

ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS NAS AGÊNCIAS

53%

12%

24%

11%

CAPITAL

BAIXADA

NITERÓI E PERIFERIA

INTERIOR

No mesmo ano, a Companhia elaborou seu CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE, o NOVO REGULAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS e, em atendimento ao DECRETO 46.475 DE 25/10/2018, iniciou entendimentos 
com o PRODERJ para que o novo sítio eletrônico fosse amigável e capaz de disponibilizar  todas as informações 
para os cidadãos. Tal processo só deve estar concluído em meados de 2019.
3.3 GESTÃO DE RISCOS
3.3.1 REDUÇÃO DO PASSIVO
A situação de um patrimônio líquido negativo de R$ 129.375.114,77, em 31/12/2018, devido à redução no contrato 
de confissão, assunção e ressarcimento de dívida com o Estado do Rio de Janeiro foi revertida pelo aumento de 
capital de R$ 228.066.288,04, na assembleia extraordinária de 17/12/2018, revertendo o PL para o valor positivo de 
R$ 98.691.173,27, no final do exercício. Entretanto, para que não haja o consumo destes valores, torna-se mister 
o aumento de receita da companhia, bem como a construção de um plano de ação para o próximo exercício com o
objetivo de dar fundamentação a novos aumentos de capital, explicitando e quantificando os subsídios que foram
autorizados quando da comercialização dos conjuntos habitacionais, de forma a separar o montante relativo às
prestações, efetivamente, e de outros mecanismos de governo.
Do total de 340 conjuntos habitacionais, 36% estão legalizados e correspondem a 58% do total de unidades habita-
cionais comercializadas. A regularização e legalização dos imóveis com a consequente escritura definitiva em nome
do mutuário eliminará significativo passivo tributário da CEHAB-RJ.  EM 2018, foi criado grupo de trabalho para
agilizar os procedimentos de regularização e legalização junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Importante neste
contexto é a definição pela pertinência da ação, por parte do STF, instância em que se encontra o processo de
imunidade tributária recíproca da CEHAB-RJ.
3.3.2 RECEITA PRÓPRIA – MECANISMOS DE INCREMENTO
A receita própria da Companhia é composta basicamente pelo pagamento de prestações por mutuários e por alu-
guéis e alienação de áreas próprias.
Com a crise na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, as localidades aonde se encontram os conjuntos
habitacionais também foram afetadas, comprometendo o serviço de correios e a visita do orientador habitacional.
A impossibilidade da cobrança efetiva, sendo o recebimento apenas de demanda espontânea, gera incerteza para
o planejamento de tais recursos.
No ano de 2018, houve depuração de contratos para saneamento da Carteira Imobiliária da CAIXA cujo resultado
ainda não teve expressiva revisão, diante da necessidade de uma equipe de trabalho voltada apenas para esta
tarefa ou da contratação de uma empresa prestadora de serviços, ambos sem possibilidade diante das restrições
financeiras.
Na organização das áreas próprias foi desenvolvido estudo denominado Instrumento de Avaliação Patrimonial
– Matriz de Restrições para que fossem evidenciadas as restrições de diversas ordens para comercialização de
áreas. A partir deste estudo, podem ser hierarquizadas as áreas de maior potencial, sob a ótica de legalização,
proximidade de serviços públicos, ocupação, dentre outros atributos, bem como uma avaliação de cada bem imóvel
capaz de gerar receitas para a CEHAB-RJ.
3.3.3 DÉBITOS DE SEGUROS E FUNDO DE COMPENSAÇÃO DAS VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS
No exercício de 2018 houve a continuidade da depuração dos contratos com reconhecimento de sinistros de morte
e invalidez permanente visando equalizar os valores a pagar de prêmios para a seguradora e de indenizações a
receber. No QUADRO 07, apresentamos o demonstrativo de prêmios e indenizações, cujos valores até dezembro
de 2000 poderão ser quitados com recursos do FCVS quando da Novação de Dívidas.

NO QUADRO 07 – DEMONSTRAÇÃO DE PRÊMIOS E INDENIZAÇÕES DE SEGUROS

SEGUROS DEZ/18

Seguradora Estipulante Nome do 
estipulante

Total da 
inadimplencia 

incluso os valores 
de todas as 
seguradoras 

gerenciados pela 
caixa

Sinistros 
represados Resultado a pagar

Sul America cia.
Nacional
de Seguros

4
Cehab RJ-

cia.Est.Hab.
Rj

Cia. Excelsior
de Seguros 4

Cehab RJ-
cia.Est.Hab.

Rj

Caixa
Administradora 4

Cehab RJ-
cia.Est.Hab.

Rj

TOTAL 194.673.024,19 111.551.874,52 83.121.149,67

Considerando que as dívidas com o FCVS, apresentadas no QUADRO 08- DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS DE 
FCVS, poderão ser quitadas com recursos advindos do próprio Fundo, (vide total QUADRO 09), foi dinamizado o 
envio de dossiês para análise, bem como de recursos à CAIXA, referentes aos contratos habilitados e com negativa 
de cobertura dos saldos devedores. Estima-se que tal medida reduzirá o número de contratos não reconhecidos 
pela CAIXA-FCVS e possibilitará a novação das dívidas entre o agente financeiro e o FCVS.
NO QUADRO 08 – DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS DE FCVS

2018

Mensal 92.106,81

Trimestral 34.229.619,94

Sifcvs/Recursos 338.717,25

TOTAL 34.660.444,00

Para que ocorra a Novação das Dívidas com o FCVS, quando os créditos serão convertidos em Títulos, se faz 
necessário que os contratos habilitados àquele Fundo sejam validados e auditados (RCV) pela CAIXA, o que 
representará o montante de R$418.847.064,44 (valor total do QUADRO 09, exceto os Encerrados e Liquidados).
NO QUADRO 09 – DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO FCVS

2018

Habilitados c/ RCV homologados c/ valor 22.901.286,36

Auditados 17.736.321,43

Não Auditados 5.164.964,93

Encerrados e Liquidados 24.000,00

Habilitados em análise na CAIXA 307.733.713,64

A Habilitar 88.212.064,44

TOTAL 418.871.064,44

Considerando as enormes dificuldades enfrentadas devido aos problemas logísticos e, principalmente, em função 
da continuidade das restrições financeiras, face à recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, entendemos que 
logramos êxito em minimizar as despesas da companhia com a mudança das instalações para um prédio próprio do 
Estado, atendendo a todos os decretos estabelecidos pelo Governo do Estado, evitando a inclusão do Estado do Rio 
de Janeiro nos cadastros restritivos do Governo Federal e revertendo o patrimônio líquido da empresa de negativo de 
R$ 129.375.114,77 para o valor positivo de R$ 98.691.173,27, conforme nota explicativa ao balanço nº 31.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.
A Diretoria

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇAO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em Milhares de Reais)

ATIVO Nota 2018 2017

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa 04 5.412 5.195 

Créditos a Receber

  Contas a Receber 05 152 137 

  Cessão de Servidores 06 2.023 1.949 

  (-)Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 06  (1.213)  (1.213)

  Adiantamentos a Empregados 164 180 

  Indenizações de SeguroHabitacional  a Receber 07 111.552 105.868 

  Cotas Financeiras a Receber 08 20.836 22.402 

  Outros Recebíveis 09 48 48 

  Empréstimos e Financiamentos 10 168.394 167.390 

  Outros Depósitos 11 1.320 1.319 

Estoques 3.04 118 116 

Devedores por Responsabilidade 153 153 

Total do Ativo Circulante 308.959 303.544 

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

  Vendas Compromissadas 15 13.709 14.427 

  FCVS a Receber 16 418.871 418.288 

  Imóveis para Venda NEII 56.399 56.399 

  Recursos Vinculados - Depósitos Judiciais 17 15.052 26.295 

Total do Realizável a Longo Prazo 504.031 515.409 

Investimentos 12 38 38 

Imobilizado 13 1.677 1.904 

Intangível 14 22 51 

Total do Ativo Não Circulante 505.768 517.402 

TOTAL DO ATIVO 814.727 820.946 

Governança

Gestão
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ
CNPJ 33.525.221/0001-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.866.607

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇAO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2018

MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

2018 2017
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do Exercício  (4.981)  (9.721)
Ajustes:
Ajuste de Exercícios Anteriores  460  (14)
Depreciação e Amortização  225  (1.546)
Atualização de Dívidas  795  4.884 
Atualização Monetária e Multas sobre Empréstimos com Mutuários  10.660  (1.553)

Lucro Líquido do Exercício Ajustado  7.159  (7.950)

Créditos a Receber  (15.720)  (3.799)
Estoques  (2)  (6)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo  (15.722)  (3.805)

Fornecedores  1.420  8.176 
Obrigações Sociais e Tributárias  (16.901)  (5.812)
Outras Contas a Pagar  13.209  10.977 
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos  (221)  (635)
Subvenção Governamental  -  (4.181)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo  (2.493)  8.525 

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais  (11.056)  (3.230)

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Depósitos Bancários Vinculados  11.242  (3.018)
Baixa de Ativo Imobilizado  31  6.210 
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento  11.273  3.192 

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  217  (38)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  5.195  5.233 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  5.412  5.195 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇAO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2018

(Em  Milhares de Reais)

PASSIVO Nota 2018 2017

CIRCULANTE

Fornecedores a Pagar 18  28.314  26.894 
Pessoal a Pagar  11.473  9.612 
Pensão Alimentícia  21  21 
Encargos Sociais a Recolher  1.202  1.601 
INSS a Recolher  1.831  4.937 
IRRF a Recolher  678  1.657 
Impostos e Contribuições  1.053  1.062 
Outras Obrigações 21  4.128  4.834 
Seguros a Pagar 19  194.673  187.408 
FCVS a Pagar 20  34.660  32.720 

Total do Passivo Circulante  278.033  270.746 

NÃO CIRCULANTE

Outras Obrigações  - Parcelamento REFIS IV/PERT 21  19.292  13.787 
Dívidas Assumidas pelo Estado 22  586.774  586.996 
Provisões - Indenizações Trabalhistas 24  50.848  65.116 
Outras Provisões 24  9.155  9.155 

Total do Passivo Não Circulante  666.069  675.054 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 25/31  14.102  14.102 
Reservas de Reavaliação  28.478  28.478 
Prejuízos Acumulados 26  (171.955)  (167.434)

Total do Patrimônio Líquido  (129.375)  (124.854)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  814.727  820.946 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em Milhares de Reais)

Nota 2018 2017

RECEITAS OPERACIONAIS  69.748  72.757 

Receitas Governamentais DR-1  61.587  63.949 
Receitas  de Comercialização e Administração de 
Créditos

DR-2  8.161  8.808 

(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  (222)  (276)
De Produção DR-4  (222)  (265)
De Comercialização e Administração de Créditos DR-5  -  (11)

(=) Lucro/Prejuízo Bruto  69.526  72.481 

Receitas (Despesas) Operacionais  (67.411)  (75.298)
Pessoal e Encargos DR-6  (52.655)  (54.120)
Despesas com Materiais DR-7  (35)  (9)
Despesas de Serviços DR-8  (10.674)  (16.855)
Despesas Tributárias DR-9  (4.047)  (4.314)

Resultado Financeiros Líquidos  (1.941)  (2.780)
Despesas Financeiras DR-10  (1.941)  (2.780)
Receitas Financeiras DR-3  -  - 

(=) RESULTADO OPERACIONAL  174  (5.597)

Outras Receitas / Despesas Operacionais DR-11  (5.155)  (4.124)

LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO  (4.981)  (9.721)

Prejuízo por Ação  (0,0256)  (0,0500)

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇAO DO RIO DE JANEIRO
MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em Milhares de Reais)

Capital
Social

Doações
Subvenções

Reserva
Legal

Reserva de
Reavaliação

Dividendos
Não distribuidos

Lucro 
(Prejuízos)

Acumulados

Patrimônio 
Líquido

Total

Em 31 de 
dezembro 
de 2016 14.102  -  -  28.478  -  (157.699)  (115.119)

Ajuste de 
Exercícios 
Anteriores

 (14)  (14)

Ingresso  -  - 

Lucro ou 
Prejuízo do 
Exercício

 (9.721)  (9.721)

Em 31 de 
dezembro 
de 2017 14.102  -  -  28.478  -  (167.434)  (124.854)

Ajuste de 
Exercícios 
Anteriores

 460  460 

Ingresso  - 

Lucro ou 
Prejuízo do 
Exercício

 (4.981)  (4.981)

Em 31 de 
dezembro 
2018

14.102  -  -  28.478  -  (171.955)  (129.375)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em Milhares de Reais

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB – RJ é uma sociedade anônima de economia mis-
ta, órgão da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 263, de 24 de dezembro 
de 1962, com a denominação social de Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara – COHAB – GB.
Em 1975, por força dos artigos 5, 6,7 e 8 do Decreto Lei Estadual nº 39, de 24/03/1975, a COHAB-GB incorporou 
a Companhia de Habitação Popular do Estado do Rio de Janeiro – COHAB-RJ, alterando, por consequência, a sua 
razão social para Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB-RJ, que permanece até esta data.
A CEHAB tem como objetivo:
I _  Prover o direito à moradia adequada de interesse social nas áreas urbanas e rural do Estado do Rio de Janeiro.
II – Planejamento global e setorial, produção e comercialização de unidades habitacionais de interesse social, obe-
decido os critérios e normas estabelecidas pelo Governo do Estado e pela legislação federal;
III – Aquisição, urbanização e venda de terrenos;
IV – Exercício de atividades de construção civil, para si ou para terceiros;
V – Apoio a programas e projetos de desenvolvimento comunitários;
VI – Atuar como agente financeiro e promotor do Sistema Financeiro da Habitação, ou outro que o substitua, em 
todo território do Estado do Rio de Janeiro;
VII - Recuperações e infraestrutura no âmbito de áreas deterioradas no Estado do Rio de Janeiro.
NOTA 2 – PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 
alteradas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e está se 
adaptando aos reflexos produzidos pelos pronunciamentos, interpretações e orientações publicados pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, para reconhecimento em sua integralidade, bem como pela Lei 13.303/16 
– Que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e decreto estadual
46.188/17 que o regulamenta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.01 Classificação de Itens Circulantes e Não - Circulantes
No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12
meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização supe-
rior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.
3.02 Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários de livre movimentação, aplicações financeiras de curto
prazo e de alta liquidez, pertencentes a terceiros, oriundas de cauções e retenções contratuais, com o objetivo de
garantir a integridade do contrato e valores à Disposição do Tesouro do Estado, oriundos de recursos próprios –
Fonte 230.
• Bancos Conta Movimento e Vinculada a Convênios

Refere-se aos pagamentos das obrigações contraídas pela CEHAB-RJ para o desenvolvimento de suas atividades,
custeados pelo Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, em obediência ao Orçamento Estadual, e em conformidade
com a decisão do Governo do Estado. Àquelas obrigações relativas a investimentos em obras foram custeadas pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com a participação do Governo do Estado, através de Convênios assumidos entre
as partes do Programa Federal do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social - FNHIS e com a participação
do Estado, através do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS.
• Aplicações Financeiras

Referem-se às aplicações financeiras dos recursos de terceiros, relativas a retenções contratuais sobre faturamen-
tos de obras, contratos, em sua grande maioria anterior a 2001.
• Limite de Saque com Vinculação de Pagamento

Conta que substituiu a antiga Conta Depósitos à Disposição no Tesouro, relativa aos valores recebidos pela Com-
panhia - Fontes Própria/Estado e depositados no Tesouro Estadual, oriundos de arrecadação de mutuários, de
recursos de terceiros relativos às retenções contratuais de obras em espécie, acrescentando-se os recursos de
obras do FEHIS de responsabilidade exclusiva do Estado, aplicados em Recuperação de Conjuntos Habitacionais,
Construção e Urbanização.
3.03 Prestações a Receber
Corresponde, no Ativo Circulante, ao valor das prestações mensais vencidas e não pagas dos contratos de financia-
mentos concedidos a mutuários da CEHAB – RJ, os demais valores referentes ao saldo devedor.
As prestações a receber de mutuários, inicialmente, são reconhecidas pelo valor do contrato de financiamento.
Os trabalhos de depuração dos contratos de financiamentos, ora desenvolvidos na empresa, objetivando a cor-
reção de distorções na Carteira Imobiliária, e consequentemente a apuração das diferenças e seus reflexos serão
objeto a posteriori de ajustes contábeis e de valor justo.
3.04 Estoques
Os estoques foram valorados ao custo de aquisição.
3.05 Outros Ativos
Os demais ativos estão apresentados ao custo de aquisição atualizado conforme disposições legais ou contratuais.
3.06 Imóveis para Venda
Referem-se ao estoque de unidades habitacionais destinadas à venda ou para inserção em Programas de Interess-
es Sociais em atendimento a população de baixa renda.
3.07 Investimentos
Os investimentos avaliados pelo método de custo estão apresentados ao custo de aquisição.
3.08 Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações que são calculadas com base no método linear e
avaliação, conforme legislação vigente, vide Nota 13.
3.09 Fornecedores a Pagar
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornece-
dores no curso ordinário das atividades e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor de contrato.
3.10 Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes
Outros passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base “pro-rata die”.
3.11 Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios,
tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas. Porém no exercício de 2018, em função da Rotina
estabelecida no SIAFE-RIO, as Despesas de Exercícios Anteriores Pagas foram contabilizadas no Resultado de
Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

          2018 2017
Banco conta movimento 59 98

Aplicações financeiras 1.189 1.142

Limite de Saque com Vinculação de Pagamento 4.164 3.955

5.412 5.195

4.2 O Saldo das aplicações Financeiras, correspondem a duas situações específicas: a) A conta de poupança 
104019990000338-9, relativa a repasse de obras – Vargem Alegre/Barra do Piraí, no valor de 1,089 milhão, 
devolvido ao Ministério das Cidades, recurso do FNHIS, porém sem registro orçamentário e consequentemente 
contábil, face as alterações solicitadas, relativos a contingenciamentos do PT 5517 e não concluídas no SIAFE-RIO, 
a ser regularizada em 2019; b) Contas de Poupança, relativas a retenções contratuais, anteriores a 2001, cujos 
valores foram parte bloqueados para depósitos judiciais. 
4.3 O Saldo da Conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento, corresponde basicamente, a indenização 
por desapropriação de imóvel na Av. dos Campeões, em 2017, no valor de R$ 3,256 milhões, que sofreu arresto 
judicial, tendo como consequência a não quitação de diversos compromissos com fornecedores de serviços, bem 
como valores não utilizados no Exercício Fonte 230.
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB-RJ
CNPJ 33.525.221/0001-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.866.607

2018 2017
Fonte 081 Recursos Não Orçamentários- Rec. Terceiros 140 140

Fonte 100 Recursos do Estado – Provenientes de Impostos 2 2

Fonte 230 Recursos Próprios - Arrecadação 766 557

Fonte 233 Recursos Próprios – Alienação de Bens 3.256 3.256

4.164 3.955

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

2018 2017
Aluguéis a Receber 152 137

152 137

Referem-se a prestação do aluguel de dez/17 de um terreno locado a Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – PUC/RJ, cujo vencimento é 10/jan/19.
NOTA 6 – CESSÃO DE SERVIDORES
Referem-se aos funcionários da CEHAB-RJ, à disposição de órgãos municipais, estaduais e federais, sem ônus 
para o Estado, cujo ressarcimento é efetuado pelos órgãos requisitantes. 
No exercício de 2014 foi constituída a “Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa”, tendo em vista que ao longo 
de mais de 10 anos a cobrança administrativa não logrou êxito. Os demais créditos vêm sendo ressarcidos, via 
emissão de Guia de Recolhimento do Estado – GRE.

2018 2017

Cessão de Servidores 2.023 1.949

(-) Prov.p/Cred.Liq.Duvidosa (1.213) (1.213)

810 736
NOTA 7– INDENIZAÇÕES DE SEGURO HABITACIONAL A RECEBER

2018 2017

Indenizações a Receber 111.552 105.868        

111.552 105.868        

Referem-se às indenizações represadas pelas Companhias de Seguro Habitacional, correspondentes aos sinistros 
por morte ou invalidez permanente ocorridos de 1989 ao exercício de 2018. 
As negociações entre as partes interessadas estão suspensas, face às divergências entre débitos (Prêmios de 
Seguros a Pagar) e créditos, que estão sendo apurados, para questionamento com a CAIXA e a consequente 
negociação -  encontro de contas com os Prêmios de Seguros em Atraso e pagamento. 
NOTA 8 – COTAS FINANCEIRAS A RECEBER

2018 2017

Cotas Financeiras a Receber 20.836 22.402

20.836 22.402

Referem-se a valores a serem liberados pelo Governo do Estado de compromissos assumidos no exercício de 2018 
e anteriores.

NOTA 9 - OUTROS RECEBÍVEIS

2018 2017

Taxas e Multas a Receber 14 14

 Impostos a Recuperar 34 34

48 48

Referem-se a valores de alguns recebíveis de obras e tributários a compensar.
NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (PRESTAÇÕES A RECEBER)

2018 2017
Financiamentos Concedidos 79.193 78.697
Seguros a Faturar 2.389 1.881
FCVS a Faturar (56) (56)
Financiamentos Repassados RIOURBE 86.868 86.868

168.394 167.390

Correspondem, ao valor das prestações mensais vencidas e não pagas dos contratos de financiamentos concedidos 
a mutuários da CEHAB – RJ, dos seus acessórios de seguro habitacional e FCVS, bem como do financiamento 
repassado a RIOURBE, relativos aos empreendimentos Bangu I e Bangu II, cujas prestações dos contratos estão 
vencidas e não pagas, com taxa de juros de 9% a.a.
Nos exercícios de 2017 e 2018, em operação conjunta entre a CEHAB e a Secretaria de Obras e Habitação – 
SEOBRAS, foram feitas tratativas para a Cobrança da Dívida, daquela empresa com a CEHAB-RJ, bem como 
ajustes de valores nos contratos respectivos. Sem lograr êxito nas negociações, a empresa impetrou ação judicial 
sob o nº 0321100-03.2018.8.19.0001.
NOTA 11 - OUTROS DEPÓSITOS
Referem-se aos valores bloqueados judicialmente em contas correntes e de poupança da CEHAB-RJ e de terceiros.
NOTA 12 - INVESTIMENTOS
Referem-se às participações da CEHAB-RJ no capital de empresas do Estado e Concessionária de Serviços 
Públicos.
NOTA 13 – IMOBILIZADO

2018 2017

DISCRIMINAÇÃO CUSTO
CORRIGIDO

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA AQUISIÇÕES BAIXAS DEPRECIAÇÃO

ANUAL
VALOR

RESIDUAL
VALOR

RESIDUAL

Bens Imóveis 527 (447) - 80 80

Bens Móveis 2.266 (442) - (31) (196) 1.597 1.824

TOTAL 2.793 (889) (31) (196) 1.677 1.904

A taxa de depreciação para bens móveis é de 10% a.a. 

NOTA 14 - INTANGÍVEL
Refere-se as aquisições de SOFTWARE, efetuadas no exercício anterior, para o desenvolvimento das atividades 
da empresa.
NOTA 15 - DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS
Correspondem as prestações vincendas dos contratos de financiamentos concedidos a mutuários da CEHAB-RJ. 
Os valores, ainda não estão, totalmente, conciliados. Estes contratos, encontram-se em fase de depuração, visando 
a apuração de diferenças e os consequentes ajustes contábeis.
NOTA 16 - FCVS A RECEBER
Referem-se a contratos de financiamentos concedidos aos mutuários com cláusulas de cobertura do FCVS que 
tiveram seus respectivos prazos contratuais encerrados e que estão em processo de habilitação e homologação, 
junto à Administradora do FCVS/CAIXA, cuja situação da documentação em análise, em 31/12/2018 e na CEHAB-
RJ, é a que se segue:

          2018     2017

Habilitados c/ RCV homologados c/ valor 22.901 27.258

Auditados 17.736 16.517

Não Auditados 5.165 10.741

Encerrados e Liquidados 24 24

Habilitados em análise na CAIXA 307.734 303.377

A Habilitar 88.212 87.629

418.871         418.288

NOTA 17 - RECURSOS VINCULADOS – DEPÓSITOS JUDICIAIS
Refere-se aos depósitos judiciais recursais, que, atualmente, encontra-se em fase de pesquisa e análise contábil, 
para futura conciliação com a Coordenadoria Jurídica.
Em dezembro/2018, face decisão judicial proferida na ação trabalhista 0113000-33.1995.5.01.0023, foram sacados 
R$ 14,268 milhões, como parte da dívida.

2018 2017

Recursos Vinculados 15.052 26.295

NOTA 18 - FORNECEDORES A PAGAR
Face a promulgação do Decreto 45.692/2016 e, atualmente, a Lei 8.272/18,  que tratam da situação de calamidade 
pública e falimentar do ESTADO e a sua Recuperação Fiscal, foram suspensos de pagamentos, a maioria dos 
compromissos da empresa, constantes das propostas orçamentárias aprovadas nos exercícios 2016 a 2018, sem 

liberação financeira correspondente, que se seguem:

2018 2017

Restos a Pagar 9.407 9.999

Demais 18.907 16.895

28.314 26.894

NOTA 19 – SEGUROS A PAGAR

2018 2017

Seguros a Pagar 194.673 187.408

Referem-se aos valores constantes das faturas emitidas pelas Companhias Seguradoras relativas aos prêmios do 
seguro habitacional de cada unidade comercializada pela CEHAB-RJ. 
As Indenizações de Sinistros Represadas serão objeto de encontro de contas com os Prêmios de Seguros em 
Atraso.
Os pagamentos mensais dos prêmios faturados de 2001 a 2010, estão suspensos, aguardando estudo, quanto ao 
parcelamento com a CAIXA e a CEHAB-RJ, enquanto que as dívidas até 2000, poderão ser quitadas com Recursos 
a Receber do FCVS, quando da novação das dívidas. 
NOTA 20 – FCVS A PAGAR

2018 2017

Mensal 92 32.323

Trimestral 34.229 88

Sifcvs/Recursos 339 309

34.660 32.720

20.1  Trimestral 
Contribuição trimestral dos agentes financeiros sobre os saldos devedores dos contratos de financiamentos com 
cobertura do FCVS, a partir de 4º trim. /1984 até o 4º trim. /2000. Os custos incidentes trimestrais sobre a dívida 
são: mora 0,033 ao dia e multa de 2% a.m, cumulativamente. As cobranças foram encerradas com a edição da Lei 
10.150/2000. Não ocorreu nenhuma Contribuição Trimestral até a presente data. 
20.2  Mensal 
Contribuição mensal de 3% sobre (A+J) das prestações dos mutuários. Existe uma diferença de dívida, relativas as 
Contribuições Mensais ao FCVS, relativos aos exercícios de 1991 a jun/2005, meses intercalados. 
Os custos incidentes mensais sobre a dívida são: mora 0,033 % ao dia e multa de 2% a.m, cumulativamente. 
20.3  Multa por Não Apresentação de Recursos 
A medida que os agentes financeiros perdem seus prazos para recursos exigidos de documentação e informações, 
relativos aos contratos com cláusula de FCVS habilitados e em fase de análise da documentação, é cobrada multa 
mensal de R$ 0,38 + TR sobre cada contrato de financiamento, que vai se acumulando, assim se constituindo em 
dívidas financeiras. 
NOTA 21 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Referem-se aos valores de contribuições e tributos, correspondentes a ADESÃO ao Programa de Recuperação 
Fiscal do Governo Federal - REFIS em 2009, e ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, ocorrido 
em 2017
NOTA 22 – DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO ESTADO

2018  2017

Não Circulante 586.774 586.996

586.774 586.996

Contrato de Confissão, Assunção e Ressarcimento de Dívida, com base na Lei Estadual nº 2.002, de 05 de maio de 
1992, firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB- 
RJ, através do qual essa Companhia se comprometeu a entregar ao Estado, como forma de ressarcimento, o 
somatório das receitas recebidas da totalidade de seus mutuários, corrigida mensalmente pela UPR.

Em 11.07.2005, a Lei 4.572/05, autorizou a CEHAB a quitar os saldos devedores remanescentes de financiamentos 
habitacionais e as prestações vencidas e não pagas pelos seus mutuários com e sem cobertura do FCVS, sem, no 
entanto, reduzir o passivo em valor correspondente, o que vem impactando os resultados anuais da CEHAB com 
encargos financeiros, e cujo valor em 2018 foi de R$ 228,066 milhões.  

A partir de 2017, através do PA E-04/083/5/2018, em operação conjunta entre a CEHAB-RJ e a SEOBRAS, este 
assunto foi tratado na SEFAZ, objetivando a redução e ajuste do passivo e os consequentes encargos, o que 
após atendidas todas as formalidades legais, em 17/12/2018, a Assembleia Geral Extraordinária – AGO, deliberou 
converter a dívida por aumento de capital.

Assim a dívida da CEHAB com o ESTADO passa de R$ 586,774 milhões para R$ 358,708 milhões, cujos reflexos 
dos registros nos seus respectivos Balanços da CEHAB e do ESTADO, ocorrerão em 2019.
NOTA 23 – PROCEDIMENTO DA RFB
Em 22 de dezembro de 2012, foi lavrado o Procedimento Fiscal nº 07110800.2010.01301, Processo 12448.731.339-
2012-23, pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, contendo 04 (quatro) tributos, correspondentes 
ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido; Contribuição Para o 
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Para o PIS/PASEP, referente à data-base de 31 de dezembro 
de 2008. O presente Auto de Infração resultou na constituição de créditos tributários pela DRF nos seguintes 
valores, em 31/12/2018:

Milhares R$

Tributos 2012 2018

IRPJ - Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica 5.456 9.717

CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido 1.982 3.531

COFINS - Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social 10.785 19.130

PIS - Contribuição Para o PIS/PASEP. 2.341 4.153

TOTAL 20.564 36.531

Em 22 de Janeiro de 2013, a Companhia interpôs recurso administrativo, junto à Delegacia da Receita Federal 
do Rio de Janeiro, visando, a impugnação do Auto de Infração. Os valores não foram contabilizados na data-base 
de 31 de dezembro de 2012/2013, porque ainda estavam em fase de defesa, na esfera administrativa, e agora, 
através do Processo Judicial nº 0207307-56.2017.4.02.5101, a CEHAB ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal por 
dependência à Execução Fiscal 0162475-69.2016.4.02.5101, alegando prescrição das Certidões de Dívida Ativa 
- DAs nºs 70609006706-59 e 70609006698-04 e nulidade de todos os demais débitos objetos da execução fiscal.

NOTA 24 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
Referem-se a provisões para indenizações trabalhistas R$ 50,848 milhões e provisões para causas cíveis R$ 9,155 
milhões.

Conforme informações recebidas da Coordenadoria Jurídica da Entidade em 30 de dezembro de 2013, os processos 
trabalhistas identificados e quantificados deduzidos das reversões ocorridas em 2015 e 2016 totalizam o seguinte 
montante:

Contingências Trabalhistas R$
Provável 50.848
Possível  173 
Total  51.021 

Salienta-se que o valor informado pela Coordenadoria Jurídica não representa a totalidade dos processos 
trabalhistas existentes, mas, tão somente aqueles conciliados, identificados e quantificados no exercício de 2013. 
No momento, estão sendo feitas tratativas entre a Coordenadoria Jurídica da CEHAB e a Procuradoria Geral do 
Estado para levantar as 3 principais demandas coletivas, cuja gestão é da PGE/RJ.
Em dezembro de 2018, por decisão judicial foram liberados saques dos Depósitos Judiciais, na ação trabalhista 
0113000-33.1995.5.01.0023.
As provisões para Contingências Cíveis não foram mensuradas pela Coordenadoria Jurídica da CEHAB-RJ, 
portanto, não há como atestar que os valores provisionados contabilmente são suficientes para cobrir eventuais 
perdas com estes processos.
NOTA 25 – CAPITAL SOCIAL
O Capital Social da Companhia é representado por 194.459.224 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente 
integralizado, sendo o Governo do Estado do Rio de Janeiro o acionista majoritário. 
NOTA 26 – PREJUÍZOS ACUMULADOS

Resultado Exercício Societário

Prejuízo Acumulado Exercícios Anteriores (167.434)

Ajustes de Exercícios Anteriores em 2018 460

Prejuízo do Exercício de 2018 (4.981)

Prejuízo Acumulado Exercício 2018 (171.955)

Neste exercício, a CEHAB – RJ apresentou um prejuízo contábil de R$ 4,981 milhões, decorrente das operações 
da Companhia, vide impactos Nota 30.
NOTA 27 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ABRANGENTE 
A Companhia elaborou sua Demonstração de Resultados de forma a abranger todas as suas operações normais 
bem como as eventuais e atípicas, de forma a dispensar a elaboração de demonstração, em separado.
As Demonstrações Contábeis da Companhia, encerradas em 31 de dezembro de 2018, serão apreciadas pelos 
membros da Assembleia Geral Ordinária, até 30/04/2019.
NOTA 28 – DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
A Companhia adquiriu bens móveis para serem utilizados na nova Sede e para tal, desenvolveu um Novo Sistema 
de Controle de Bens Móveis, que permitiu o controle, avaliação e depreciação dos bens em concordância com 
a legislação vigente. Com relação aos móveis antigos, foi constituída Comissão de Inventário, Avaliação e Baixa 
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de Bens Móveis – Portaria 122 de 25/11/2015, objetivando o levantamento, a avaliação e baixas dos mesmos, via 
disponibilização por transferência, alienação ou doação. Esta Comissão apresentou trabalho, com sugestões para 
o ajuste destes bens, PA E-17/008/241/16, com a finalidade de dar paridade entre os valores físicos e contábeis,
além de sua reavaliação, em concordância com as: Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nºs 1.136/08
e suas alterações, ambas de 21/11/08, que aprovam NBC T 16.9 (Depreciação, Amortização e Exaustão) e 16.10
(Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público), cujos procedimentos operacionais
foram previstos, via Decreto 44.489 de 25/11/13 e Portaria CGE 179 de 27/03/14 e os efeitos foram considerados
no início do exercício de 2017, com registro efetuado em nov/17, conforme abaixo:.

2018 2017

Bens Móveis c/ Depreciação 1.495 1.792

NOTA 29 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS
A Secretaria de Fazenda, criou Nota Técnica 018/2016 para registro de Apuração de Responsabilidade, com 
relação aos compromissos assumidos pelos Órgãos do Estado, face a aprovação da LOA de 18/01/16 e a não 
quitação, dos mesmos, face a decretação da situação falimentar do Estado, no exercício 2017 e 2018. Todos os 
processos abertos, analisados pela Auditoria Interna e referendados pela Coordenadoria Jurídica evidenciaram a 
não responsabilidade do ordenador de despesas, pela não quitação dos pagamentos, principalmente o relativos as 
Despesas de Condomínio e Aluguel na Rua do Ouvidor 80 – Endereço anterior sede da empresa .
NOTA 30 – FATO RELEVANTE

IMPACTO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2018 2017

Ass. Dívida - (3.132)

Seg. a Pagar (6.663) (8.312)

Despesa Sem Prévio Empenho (2.629) (8.807)

FCVS a Pagar (1.941) (2.455)

Ajuste de depósito judicial - (540)

Atual. Encargos RIOURBE - 515

Receita – RCV 583 658

Receita - Pessoal Cedido - 61

Receita Ind. a Receber 5.684 5.680

Receita Alienação de Bens - -

Receita Aluguel PUC/ Arrecadação 1.691 1.664

Atualização Depósito Judicial 1.289 1.882

Baixa do Refis - 1.870

Atualização /Ajuste Cons. PERT (3.852) -

Reversão Prov. Ind. Trabalhista 60 -

Ajuste de Prestações a Receber 1.168 -

Demais Receitas e Despesas (371) 1.195

Impacto Anual (4.981) (9.721)

O maior impacto no Resultado dos Exercícios foi Seguros a Pagar, atualmente em fase de depuração de 8.000 
contratos, seguido da Atualização dos Ajustes na Consolidação do PERT e mais as despesas de Prévio Empenho, 
oriundas do Aluguel do Imóvel e aquelas que necessitam de Depuração de Cadastro de Financiamentos de 
Mutuários.
EFEITOS SUBSEQUENTES
NOTA 31 – AUMENTO DE CAPITAL 
Devido a limitação do SIAFE-RIO, que não permitiu o lançamento em data tempestiva, do Aumento de Capital, 
aprovado na AGE de 17/12/2018, registrado na JUCERJA sob o nº 00003496908, decorrente da conversão da 
dívida Contrato de Confissão, Assunção e Ressarcimento de Dívida com o Estado, em participação acionária, a qual 
passaria a apresentar o Capital Social e consequente o Patrimônio Líquido, conforme adiante.

Patrimônio Liquido Após Antes

Capital Social 242.168 14.102

Reserva de Reavaliação 28.478 28.478

Prejuízos Acumulados Exercícios Anteriores (167.434) (167.434)

Ajustes de exercícios Anteriores a 2018 460 460

Prejuízo do Exercício (4.981) (4.981)

98.691 (129.375)

NOTAS ESPECIAIS
I) Exigibilidades Contingentes
Existem contingências de natureza passiva nas áreas trabalhistas, cível e tributária de estimativa elevada que 
afetam a posição patrimonial da Empresa, porém ainda não foi possível a total mensuração pelo setor jurídico.
II) Bens Imóveis para Vendas
O módulo de Cadastro Imobiliário faz parte do Sistema Integrado de Gestão Imobiliária – SIGI e está sendo 
desenvolvido e depurado pela CEHAB-RJ, pela Diretoria de Operações Imobiliárias, quando então será possível a 
realização de ajuste operacional e contábil.
III) Adesão a Lei 11.941/09 - REFIS e Lei 13.496/17 - PERT
Em Junho de 2011 foi efetivada a adesão a Lei. 11.941/09 com o parcelamento de até 180 cotas, cujos reflexos 
contábeis, vêm ocorrendo nas Contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante e na Conta de Resultados 
com dotações orçamentárias na Fonte 100. Em Agosto de 2017 a CEHAB fez adesão a Lei 13.496/17 – PERT, cujas 
quitações vem sendo garantidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo o valor da dívida no exercício 
de 19,259 milhões de reais. 
IIII) Adoção das Novas Normas Contábeis
A CEHAB-RJ sempre buscou atender as práticas contábeis adotadas no Brasil e inclusive com  ênfase aos CPC´s 
editados, no entanto, face ao grau de complexidade na aplicação de certos itens das normas, a empresa pretende 
atendê-los de forma fidedigna no decorrer dos exercícios subsequentes.
Abaixo apresentamos os assuntos importantes de Contabilidade e Auditoria que      pretendemos implementar na 
Empresa.
CPC 01 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS – A CEHAB-RJ, através da Portaria 122 de 
25/11/2015, providenciou os cálculos dos procedimentos de teste de impairment. Este trabalho foi concluído em 
2016 e registrado em início 2017 e será continuado em cada exercício dos anos subsequentes, sempre no mesmo 
período, visando os ajustes contábeis necessários e face ao Manual de Ajustes e Depreciação dos Bens Móveis, 
elaborado pela Contadoria do Estado. 
CPC 03 (R2) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Desde a vigência da Lei 11.638/07 a CEHAB tem 
adotado essa demonstração.
CPC 04 – ATIVO INTANGÍVEL – A Companhia desenvolveu sistema informatizado próprio e encontra-se em pleno 
funcionamento. 
CPC 12 – AJUSTE A VALOR PRESENTE – Os ativos e passivos não circulantes estão sendo apresentados pelos 
valores presentes de realização.
CPC 16 - ESTOQUES -  Os estoques estão registrados pelo seu valor original, sem que se tenha estimada a 
probabilidade de perda com os mesmos.
CPC 25 – PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES – As provisões não estão em conformidade a 
esse pronunciamento, conforme nota explicativa 24.
CPC 26 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Já foram concluídos os trabalhos e 
adequação às normas internacionais deste pronunciamento, apresentando o Balanço Patrimonial, as Demonstrações 
de Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa.
CPC 27 – ATIVO IMOBILIZADO – Conforme mencionado no CPC 01, após diagnóstico do trabalho realizado pelo 
Grupo de Trabalho, constituído pela Portaria nº 103 de 30 de dezembro de 2014, e efetuado os ajustes necessários 
para observação desta norma em nov/ 2017.
OBSERVAÇÃO: A presente numeração das Notas Explicativas, que de NOTA 1 a 31 mais as NOTAS ESPECIAIS 
de I a IV, refere-se, exclusivamente, às Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, publicadas em conjunto 
com as de 2017, para simples atendimento à legislação pertinente.
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Prezados Senhores,
I - OPINIÃO COM RESSALVA
1.1 Escopo 
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – 
CEHAB/RJ (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
1.2 Opinião com Ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para Opinião 
com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 
– CEHAB/RJ em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
II – BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA
2.1) Indenizações de Seguro Habitacional

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO

31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)
Indenizações 
de Seguro 
Habitacional a 
Receber

07 111.552 13,69% 105.868 12,90% 5.684 5,37%

(AV%) = Análise Vertical        (AH%) = Análise Horizontal

Conforme mencionado na nota explicativa nº 07, o saldo acima demonstrado se refere às indenizações represadas 
pelas Companhias de Seguro Habitacional, correspondentes aos sinistros por morte ou invalidez permanente ocorridos 
até 31/12/2018, cujas negociações entre as partes interessadas estão suspensas, face às divergências entre débitos 
(Prêmios de Seguros a Pagar) e créditos, que estão sendo apurados para questionamento com as Seguradoras. 
Os controles internos existentes são insuficientes para evidenciar com exatidão o saldo supramencionado, e os 
procedimentos alternativos que aplicamos não viabilizaram a validação do mesmo, consequentemente, ficamos 
impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas 
por sinistros não cobertos ou reconhecidos pelas Seguradoras, bem como dos consequentes efeitos de contra 
partidas de eventuais ajustes em contas de resultado do exercício, ou de resultado de exercícios anteriores e dos 
reflexos que podem impactar diretamente o Patrimônio Líquido da Companhia. 
2.2) Empréstimos e Financiamentos

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO

31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)
Empréstimos e 
Financiamentos 10 168.394 20,67% 167.390 20,39% 1.004 0,60%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

A nota explicativa n° 10, esclarece acerca dos Empréstimos e Financiamentos cujo saldo de R$ 168.394 milhões, 
sobre o qual pesam incertezas de liquidez, não reconhecidas em perdas prováveis para retificar o saldo de 
R$ 79.193 milhões, correspondente ao valor das prestações mensais vencidas e não pagas dos contratos de 
financiamentos concedidos a mutuários da CEHAB – RJ, dos seus encargos acessórios de seguro habitacional e 
FCVS, tais valores não foram conciliados contabilmente por se encontrarem em fase de depuração por parte  da 
Diretoria de Operações Imobiliárias e Coordenadoria de Informática,  sendo que até o presente momento nenhuma 
informação foi disponibilizada à Contabilidade para o ajuste e posterior conciliação dos saldos. Outra parcela 
preponderante na composição de aludido saldo é o financiamento repassado a RIOURBE, de R$ 86.868 milhões 
relativos aos empreendimentos Bangú I e Bangú II, cujas prestações dos contratos estão vencidas e não pagas, 
com taxa de juros de 9% a.a. Essa perda provável também não foi contabilizada para retificar mencionado saldo. 
Os procedimentos para a validação e evidenciação de retro mencionados saldos não logrou-se êxito pela ausência 
de confirmação por fonte externa, inviabilizando a validação de tais saldos e de eventuais reflexos em contas de 
resultados do exercício ou de ajustes de exercícios anteriores que podem impactar diretamente no Patrimônio 
Líquido da Companhia, tolhendo-nos, portanto, de opinarmos acerca de sua exatidão, como de fato não opinamos.
2.3) FCVS a Receber

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO

31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)

FCVS a Receber 16 418.871 51,41% 418.288 50,95% 583 0,14%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

Depreende-se da nota explicativa nº 16, que os saldos registrados nessa conta refere-se a contratos de 
financiamentos concedidos aos mutuários com cláusulas de cobertura do Fundo de Compensação das Variações 
Salariais – FCVS, que tiveram seus respectivos prazos contratuais encerrados e que estão em processo de 
habilitação e homologação, junto à Administradora do FCVS/CEF, cuja situação da documentação em análise, em 
31/12/2018 e na CEHAB-RJ, é a que se segue:

2018 2017

Habilitados c/ RCV homologados c/ valor 22.901 27.258

Auditados 17.736 16.517

Não Auditados 5.165 10.741

Encerrados e Liquidados 24 24

Habilitados em análise na CAIXA 307.734 303.377

A Habilitar 88.212 87.629

418.871         418.288

Tais valores não foram conciliados contabilmente por se encontrarem em fase de depuração por parte  da Diretoria de 
Operações Imobiliárias e Coordenadoria de Informática,  sendo que até o presente momento nenhuma informação 
foi disponibilizada à Contabilidade para o ajuste e posterior conciliação, inviabilizando a validação de tais saldos 
e de eventuais reflexos em contas de resultados do exercício ou de ajustes de exercícios anteriores que podem 
eventualmente impactar diretamente no Patrimônio Líquido da Companhia, tolhendo-nos, consequentemente, de 
opinarmos acerca de sua exatidão, como de fato não opinamos.
2.4) Imóveis para Venda

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO

31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)

Imóveis para 
Venda NEII 56.399 6,92% 56.399 6,87% - 0,00%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

O saldo é formado por imóveis registrados com valores históricos bastante antigos, principalmente terrenos da 
Companhia, mantidos para negociação ou futura incorporação, cujos controles internos mantidos no setor de 
patrimônio são suficientes e adequados para sua validação, todavia, não estão alinhados com o ICPC 10 e a NBC 
TG 28, já que não estão avaliados pelo “método do justo valor” preconizado naquele arcabouço normativo aprovado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. A adoção plena de supracitadas normas, implicará em ajustes 
contábeis retroativos ao exercício de 2010, cujos valores somente serão conhecidos após o levantamento de “laudos 
de avaliação” individualizados mas consistentes em critérios e metodologia, na forma da legislação, que levaram 
em consideração os pré-requisitos de Propriedade, Posse e Potencialidade para a manutenção e continuidade 
de seu registro contábil, procedimentos esses, que terão reflexos nos saldos dos próprios bens, em contrapartida 
de contas que poderão impactar diretamente no saldo do patrimônio líquido da Companhia em montante que não 
conseguimos precisar, impedindo-nos portanto de opinarmos, como de fato não opinamos acerca da exatidão de 
aludidos saldos.
2.5) Seguros a Pagar

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO

31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)

Seguros a Pagar 19 194.673 23,89% 187.408 22,83% 7.265 3,88%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

A nota explicativa nº19 que se refere aos valores constantes das faturas emitidas pelas Companhias Seguradoras 
relativas aos prêmios do seguro habitacional de cada unidade comercializada pela CEHAB-RJ, enfatiza que os 
pagamentos mensais dos prêmios faturados até 2010 estão suspensos aguardando estudo quanto ao parcelamento 
com a Seguradora e a CEHAB-RJ, relativos aos exercícios de 2001 a 2010, enquanto que a dívida anterior a 
estes exercícios será objeto de encontro de contas com os valores a receber das Indenizações de Sinistros, por 
morte ou invalidez permanente, ocorridos até o término do presente exercício, e com os créditos do FCVS, junto 
a Administradora do FCVS/CAIXA. Informamos ainda que as negociações entre as partes interessadas estão 
suspensas, face às divergências entre débitos e créditos, que estão sendo apuradas e/os questionamentos com 
a Seguradora. Constatamos que os controles internos existentes são insuficientes para evidenciar com exatidão 
do saldo supramencionado, e os procedimentos alternativos que aplicamos não viabilizaram a validação do 
mesmo, consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o 
reconhecimento de possíveis ajustes por sinistros não cobertos ou reconhecidos pelas Companhias, bem como dos 
consequentes efeitos de contra partidas de tais eventuais acertos de contas, entre as partes e consequentemente 
das alterações em contas de resultado do exercício, ou de resultado de exercícios anteriores e dos reflexos que 
podem impactar diretamente o Patrimônio Líquido da Companhia.
2.6) Provisão para Contingências Judiciais – NBC TG 25

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO
31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)

Provisões – Indenizações 
Trabalhistas

24
50.848 6,24% 65.116 7,93% (14.268) -21,91%

Outras Provisões 9.155 1,12% 9.155 1,12% - 0,00%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

Até a data de conclusão de nosso trabalho em campo, não nos foi apresentado o Relatório de qualificação, 
quantificação e classificação das Contingências Judiciais, composto de ações judiciais em curso, nas quais 
figure a Companhia em polo ativo ou passivo, conforme o caso, como preconizado na NBC TG 25. Tal relatório é 
portanto obrigatório para que a contabilidade proceda ao registro de “Provisões - passivos e ativos contingentes”, 
consequentemente neste exercício pode não haver o sido apropriado o correto provisionamento de valores que 
sejam suficientes para cobertura dos litígios que por ventura lhe aflijam, haja vista que os controles existentes não 
atendem aos critérios definidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, sendo pois insuficientes ou 
inexistentes, devido a ausência do aludido relatório firmado por seus assessores jurídicos, arrolando e classificando 
as contingências segundo o seu grau de risco e expectativa de um desfecho desfavorável, como: (i) prováveis, para 
as quais são constituídas provisões; (ii) possíveis, que somente são divulgadas em nota explicativas sem que sejam 
provisionadas; e (iii) remotas, que não requerem provisão nem divulgação. Isto posto ficamos impossibilitados 
de opinar, como de fato não opinamos sobre o saldo de R$60.003 milhões que remonta a informações parciais 
recebidas em 31 de dezembro de 2013 relativo aos Processos Judiciais daquele exercício e de sua contrapartida, 
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assim como seus efeitos em contas de resultado do exercício e consequentemente no Patrimônio Líquido.
2.7) Imobilizado - Imóveis

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO
31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)

Imobilizado 13 1.677 0,21% 1.904 0,23% (227) -11,92%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

2.7.1) Teste de Recuperabilidade do Imobilizado Técnico -  Resolução CFC nº 1.292/2010.
Com relação ao Imobilizado concluímos que Companhia não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus 
Imóveis conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC TG 01 (R2) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
correspondente ao Pronunciamento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela 
Resolução nº 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos impossibilitados 
de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da 
aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do 
Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.

III – BASE PARA ÊNFASES

3.1) Cotas Financeiras a Receber

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO SALDO

31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)
Cotas Financeiras a 
Receber 08 20.836 2,56% 22.402 2,73% (1.566) -6,99%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

Sem nenhuma alteração na opinião já exarada com ressalvas, enfatizamos que a nota explicativa nº 08 define 
o saldo acima demonstrado por valores gravados no orçamento da Companhia a serem liberados pelo Governo
do Estado de compromissos assumidos em exercícios anteriores, havendo uma maior concentração de cotas a
receber no exercício de 2016 perfazendo R$ 18.978 milhões equivalentes a 76,1%, o exercício anterior de 2015
perfaz R$ 5.347 milhões equivalendo a 21,4% e um período mais primitivo iniciado em 2008 até 2014 que totaliza
R$ 611 mil equivalentes a 2,45%, a concentração da parcela inadimplida coincide com o período financeiramente
nebuloso e crítico pelo qual passou e ainda passa o Estado do Rio de Janeiro. Tal cenário intui analisar de modo
conservador expurgando aludido saldo de R$22.402 milhões das equações para a apuração dos quocientes de
liquidez.

3.2)  Auto de Infração decorrente de Procedimento Fiscal nº 07110800.2010.01301
Processo 12448.731.339-2012-23

Permanecendo inalterada nossa opinião com ressalvas, enfatizamos que em Nota Explicativa de n° 23, consta que 
em 22 de dezembro de 2012, foi lavrado o Procedimento Fiscal nº 07110800.2010.01301, Processo 12448.731.339-
2012-23, pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, contendo 04 (quatro) tributos, correspondentes 
ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, Contribuição Para o 
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Para o PIS/PASEP, referente à data-base de 31 de dezembro 
de 2008. O presente Auto de Infração resultou na constituição de créditos tributários pela DRF nos seguintes 
valores, em 31/12/2018:

Milhares R$

Tributos 2012 2018

IRPJ - Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica 5.456 9.717

CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido 1.982 3.531

COFINS - Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social 10.785 19.130

PIS - Contribuição Para o PIS/PASEP. 2.341 4.153

TOTAL 20.564 36.531

Em 22 de Janeiro de 2013, a Companhia interpôs recurso administrativo, junto à Delegacia da Receita Federal 
do Rio de Janeiro, visando, a impugnação do Auto de Infração. Os valores não foram contabilizados na data-base 
de 31 de dezembro de 2012/2013, porque ainda estavam em fase de defesa, na esfera administrativa, e agora, 
através do Processo Judicial nº 0207307-56.2017.4.02.5101, a CEHAB ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal por 
dependência à Execução Fiscal 0162475-69.2016.4.02.5101, alegando prescrição das Certidões de Dívida Ativa 
- DAs nºs 70609006706-59 e 70609006698-04 e nulidade de todos os demais débitos objetos da execução fiscal.

3.3) Passivo a Descoberto

NOMECLATURA NOTA
SALDO DA CONTA EM MILHARES DE REAIS VARIAÇÃO DO 

SALDO

31/12/2018 (A/V) 31/12/2017 (A/V) 2018 x 2017 (A/H)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -129.375 -15,88% -124.854 -15,21% (4.521) 3,62%

Capital Social 25/31 14.102 1,73% 14,102 1,72% - 0,00%
Reservas de Reavaliação 28.478 3,50% 28.478 3,47% - 0,00%

Prejuízos Acumulados 26 (171.955) -21,11% (167.434) -20,40% (4.521) 2,70%

(AV%) = Análise Vertical (AH%) = Análise Horizontal

Sem modificar nossa opinião com ressalvas, enfatizamos que as presentes demonstrações contábeis sob nosso 
exame, foram preparadas pressupondo-se a continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, um 
cenário formado por contínuos e reiterados prejuízos, decorrentes da deficiência de capital de giro e da elevação 
da participação de capital de terceiros, vem consumindo o “capital próprio” aumentando recorrentemente a cada 
ano os prejuízos acumulados até consumir totalmente Patrimônio Líquido, passando a apresentar um “passivo a 
descoberto” (patrimônio líquido negativo), no montante de  -R$129.375 milhões em 2018 (-R$ 124.854 milhões. em 2017).
Enfatizamos ainda, conforme nota explicativa nº 31 que em decorrencia de limitação do SIAFE-RIO, o qual não 
permitiu o lançamento em data tempestiva, do Aumento de Capital, aprovado na AGE de 17/12/2018, registrado 
na JUCERJA sob nº 00003496908, decorrente da conversão da obrigação assumida no Contrato de Confissão, 
Assunção e Ressarcimento de Dívida com o Estado, em Participação Acionária do Estado, mediante aumento de Capital 

e consequentemente saneamento do passivo a descoberto, passando a registrar o seguinte Patrimônio Líquido:

Patrimônio Liquido Após Antes

Capital Social 242.168 14.102

Reserva de Reavaliação 28.478 28.478

Prejuízos Acumulados Exercícios Anteriores (167.434) (167.434)

Ajustes de exercícios Anteriores a 2018 460 460

Prejuízo do Exercício (4.981) (4.981)

98.691 (129.375)

IV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA PELAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Responsabilidade da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 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 demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
V – RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Responsabilidades do Auditor Independente pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante 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.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
VI – OUTROS ASSUNTOS – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da Companhia é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 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 contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto com as demonstrações contábeis
e notas explicativas está, de forma relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário
econômico-financeiro observado 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 Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Neste sentido nada temos a relatar.
VII – AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas exclusivamente para
fins de comparabilidade, foram examinadas por nossos auditores, cujo Relatório de Auditoria, foi emitido em 08
de fevereiro de 2018, com modificação de opinião contendo as mesmas Ressalvas e Ênfases que constam no
presente relatório.
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Quase mil cidades podem ter  
surto de dengue, zika e chikungunya

Novecentos e noventa e 
quatro municípios brasileiros 
apresentam alto índice de in-
festação pelo mosquito Aedes 
aegypti e podem registrar sur-
tos de dengue, zika e chikungu-
nya. O número, de acordo com 
informações do Ministério da 
Saúde, representa 20% das 
5.214 cidades que realizaram 
algum tipo de estudo que clas-
sifica o risco do aumento de 
doenças causadas pelo vetor.

O primeiro Levantamento 
Rápido de Índices de Infesta-
ção pelo Aedes aegypti (LI-
RAa) de 2019 revela que a in-
cidência de casos de dengue 
no país entre janeiro e março 
subiu 339,9% em relação 
ao mesmo período de 2018. 
Além da situação de risco, o 
estudo identificou 2.160 mu-
nicípios em situação de alerta 
e 1.804 com índices consid-
erados satisfatórios.

O Ministério alertou para a 
necessidade de fortalecer ações 
de combate ao mosquito, mas 
avaliou que, mesmo com o au-
mento de casos de dengue, a 

taxa de incidência está dentro 
do esperado para o período e 
o país não está em situação 
de epidemia. O Ministério da 
Saúde admite, entretanto, que 
podem haver epidemias local-
izadas de dengue em alguns 
municípios.

Capitais

Cinco capitais estão com 

índice de infestação con-
siderado satisfatório: Boa 
Vista, João Pessoa, São 
Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. Cuiabá está clas-
sificada como em risco e 
outras 16 capitais estão em 
alerta. São elas: Fortaleza, 
Porto Velho, Palmas, Salva-
dor, Teresina, Recife, Belo 
Horizonte, Campo Grande, 
Vitória, São Luís, Belém, 

Macapá, Manaus, Maceió, 
Aracaju e Goiânia.

Natal, Porto Alegre e 
Curitiba realizaram le-
vantamento por meio de 
metodologia diferente (ar-
madilha), enquanto Flori-
anópolis e Rio Branco não 
enviaram informações ao 
ministério sobre o índice 
de infestação ao Governo 
Federal. (ABr)

Pastoral repudia ideia de 
licença para fazendeiro matar

Em nota divulgada nesta 
quarta-feira, a Comissão Pas-
toral da Terra repudiou a fala 
do presidente Jair Bolsonaro 
na Agrishow, em Ribeirão Pre-
to, quando anunciou a inten-
ção de enviar Projeto de Lei 
à Câmara Federal, para que 
fazendeiros que atirarem em 
sem-terra não sejam punidos.

Segundo a CPT, na reali-
dade, seria mais uma licença 
para matar: “É um Projeto 
de Lei que será enviado para 
Câmara, vai dar o que falar, 
mas é uma maneira de ajudar 
a violência no campo. É faz-
er com que, ao se defender 
sua propriedade privada ou 
sua vida, o ‘cidadão de bem’ 
entre no excludente de ilici-
tude, ou seja, ele responde, 
mas não tem punição”.

“Na sua fala, o presidente 
reafirma mais de uma vez 
que a propriedade é sagrada, 
sem se atentar para a ‘função 
social da propriedade’, como 
dita a Constituição Federal 
(arts. 185 e 186). Deixa de 
lado, também, a forma como 
foram constituídas tais ‘pro-
priedades’, muitas delas fru-
tos de esbulho e violências 

contra os povos tradicio-
nalmente ocupantes dessas 
terras, e outras tantas oriun-
das de grilagem”, lembra a 
comissão.

“A fala irresponsável do 
presidente dá carta branca a 
quem historicamente tem usa-
do da violência contra os po-
vos e comunidades do campo 
e trabalhadores do setor agrí-
cola. Os registros da Comissão 
Pastoral da Terra dão conta de 
que de 1985 a 2018, 1.938 
trabalhadores e trabalhadoras 
foram assassinados em confli-
tos no campo, em 1.466 ocor-
rências. Destas ocorrências 
somente 117 responsáveis pe-
los assassinatos foram a julga-
mento, tendo sido condenados 
apenas 101 executores e 33 
mandantes. Por estes números 
vê-se que o ‘excludente de 
ilicitude’ já existe na prática.”

De acordo com o texto assi-
nado pela Diretoria e Coorde-
nação Nacional da Comissão, 
“como disse com suas própri-
as palavras, ‘é uma maneira de 
ajudar a violência no campo’. 
Mas, como sempre, alguém 
precisa traduzir o que ele que-
ria dizer. 
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