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Sem renda,
favela corre
risco de
convulsão social
Um em cada 3
moradores não terão
como comprar comida
dentro de 1 semana
Sete em cada dez famílias brasileiras que vivem em favelas tiveram a renda reduzida devido à crise
causada pela pandemia do coronavírus, segundo pesquisa divulgada
pelo Instituto Locomotiva/Data
Favela. O estudo ouviu 1,14 mil
pessoas em 262 comunidades em
todos os estados do país.
Quase a metade (47%) das pessoas que vive nessas áreas trabalha
por conta própria, seja como autônomo ou profissional liberal. O índice de quem tem carteira assinada
é de apenas 19%; há 10% que está
desempregado.
Sem renda, as pessoas dizem
que o próprio cuidado com a saúde
pode ficar prejudicado. A grande
maioria, 72%, disse que não tem
economias às quais possa recorrer,
enquanto 15% têm poupança para
um mês. Por isso, 86% das famílias teriam dificuldades para comprar comida dentro de um prazo de

até um mês se tiverem que ficar
em casa, sendo que 32% já preveem que será complicado comprar
alimentos em uma semana.
Para se preparar para os reflexos que a crise tem trazido para a
economia doméstica, 79% disse
que já cortou gastos dentro de casa.
Porém, para 84% das famílias que
têm filhos, os gastos aumentaram
agora que as crianças deixaram de
ir à escola.
“Por mais que isso soe alarmista, esse quadro pode indicar uma
situação de convulsão social num
futuro próximo”, alerta o presidente do Instituto Locomotiva, Renato
Meirelles. Para ele, são necessárias
políticas que mantenham o padrão
de vida dessa população.
“Cesta básica ajuda, mas é, de
novo, um morador da cidade dizendo para o morador da favela o que
ele tem direito. Mais efetivo seria
transferir renda diretamente para
que eles pudessem comprar o que
precisam”, enfatiza em entrevista à
Agência Brasil.
Os riscos à saúde trazidos
pelo novo coronavírus são uma
grande preocupação para 66%
dessa população. Ao mesmo
tempo, a apreensão em relação
a perda de renda desse período
é uma grande preocupação para

Queda na atividade
mundial é recorde
Os sete países mais industrializados do Ocidente se comprometeram a ampliar as ações fiscais e
monetárias para tentar restaurar o
crescimento e a confiança diante
de uma recessão cada vez mais
concreta, agravada pelas medidas
de combate à crise do coronavírus.
O G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão
e Reino Unido) afirmou em comunicado divulgado após reunião dos
ministros das Finanças e Economia: “Faremos o que for necessário
para restaurar a confiança e o crescimento econômico e proteger empregos, negócios e a resiliência do
sistema financeiro. Também prometemos promover o comércio e o
investimento globais para sustentar
a prosperidade.”
A declaração vem quando o
mundo enfrenta o maior impacto
na atividade econômica em todos
os tempos. Analistas falam em uma
crise pior que a Grande Depressão de 1929, agravada pela maior
conexão entre os países. Os números mostram que o atual momento
é pior do que a crise financeira de
2008. O índice do setor de serviços
do Reino Unido (PMI), que representa cerca de 80% da economia

britânica, caiu para 35,7 (abaixo de
50 representa contração). É pior do
que em 2008-09.
Os EUA seguem na mesma toada. A atividade do setor privado
se contraiu ao ritmo mais rápido
desde 2009. Na Zona do Euro, a
atividade teve a maior queda já
registrada pela empresa de dados
IHS Markit. Alemanha e França
mergulharam em recordes mínimos. Recorde negativo também
no Japão. Neste caso, economistas ressaltam que, além do fechamento das escolas, não houve
grandes bloqueios no estilo europeu, indicando que o colapso da
atividade na Europa poderia piorar nas próximas semanas.
No Brasil, a crise vem em um
momento em que o país não se recuperou da recessão iniciada em
2015. O PIB brasileiro a preços de
mercado no final de 2018 era de R$
6,88 trilhões. “Se a economia brasileira tivesse retornado à sua trajetória de longo prazo no final de 2018,
o PIB a preços de mercado seria de
R$ 8,6 trilhões, ou seja, um valor
R$ 1,72 trilhão mais elevado”, destaca José Luis da Costa Oreiro, professor associado do Departamento
de Economia da Universidade de
Brasília.
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75% dos moradores de favelas.
O instituto estima que 13,6 milhões de pessoas vivam em favelas

no Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a pesquisa,
13% da população vive nesse tipo

de comunidade. Em São Paulo,
7%; em Pernambuco, 10%; e no
Pará, 17%.

PT propõe seguro-quarentena de um mínimo para 100 milhões
O Partido dos Trabalhadores
(PT) lançou um projeto de Seguro
Básico Emergencial para garantir
um salário mínimo à metade da população brasileira durante o enfrentamento à pandemia do coronavírus
(Covid-19) que já infectou quase
duas mil pessoas no país.
De acordo com a proposta, o
Governo Federal deve garantir R$
1.045 de renda a 100 milhões de
brasileiros que precisam permanecer em casa para diminuir a disseminação da doença.
Pela proposta do PT, o Seguro
Quarentena deverá atender os beneficiários do Bolsa Família, as
pessoas inscritas no Cadastro Único e a todos os trabalhadores informais e de baixa renda.
“Quem pode bancar a conta é o

Estado brasileiro. É para esse tipo
de emergência que o governo deve
atuar”, diz Tereza Campello, exministra do Desenvolvimento Social do Governo Dilma Rousseff.
“Está é a hora de ajudar a todos.
Todo mundo importa”.
O Núcleo de Políticas Publicas
do PT está detalhando a proposta do
Seguro Quarentena e buscando trabalhar em conjunto com uma ampla
frente democrática para salvar vidas.
Tereza lembra que a emergência sanitária atinge de forma desigual a população de baixa renda, em especial
os pobres e extremamente pobres.
“A proposta apresentada pelo
Governo Bolsonaro de conceder
abono de R$ 200 para o público do
Cadastro Único é um acinte. Mostra que eles desconhecem o Brasil”,

alerta a ex-ministra. “Precisamos
dar dinheiro às famílias para mantê-las seguras dentro de casa e em
segurança alimentar. Pagar para
que elas parem”, justificou.
Para a presidente do PT, Gleisi
Hoffman, o Governo Federal atua
de maneira tímida e perversa, como
no caso da Medida Provisória (MP)
nº 927, que suspendia os contratos
de trabalho por até 120 dias, sem
pagamento de salários. Depois da
pressão da CUT, parlamentares e
da sociedade, o governo recuou e
tirou da MP este item, mas manteve outros que representam uma reforma Trabalhista que, novamente,
prejudica os trabalhadores. A CUT
e demais centrais pedem que Congresso devolva MP ao governo sem
nem analisar.

Restrição de transporte pode parar indústria do Rio
A decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro de restringir
o transporte coletivo intermunicipal desde o último sábado traz
uma preocupação para a indústria
fluminense. Pelo decreto, estão
autorizados a circular pela Região Metropolitana apenas trabalhadores de serviços considerados
essenciais.
“Quando você fala em indústria, você não pode esquecer o encadeamento produtivo. Nenhuma
indústria é verticalizada, quando
ela produz todas as etapas. Isso

não é assim há anos e anos. A indústria compra insumos de uma
outra indústria, compra embalagens de uma terceira, componentes dos equipamentos ou que vão
levar ao produto final de outra”,
adverte a presidente do Sindicato
das Indústrias do setor Metalmecânico do Rio de Janeiro (Simme), Erica Machado de Melo, que
também é conselheira da Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan).
A conselheira da Firjan explica que o setor industrial funcio-

OPINIÃO
ONU faz apelo para
imediato cessarfogo mundial

EMPRESA-CIDADÃ
Governo ‘uberiza’
a Atenção
Primária à Saúde

António
Guterres,
página 2

Paulo
Márcio de
Mello,
página 4

na em cadeias e se uma atividade
parar, pode paralisar a produção
das demais. “Quando você fala
de equipamentos hospitalares,
por exemplo, uma indústria que
fabrica macas e camas hospitalares. Mas a de colchão, uma
coisa simples, não pode funcionar. E não tem cama hospitalar
sem colchão. Parafusos, porcas,
molas, arruelas, revestimento
que vão compor essas macas, é
outro setor da indústria que vai
fornecer e não está contemplado”, adverte Erica.
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Líderes nacionalistas: Houari Boumédiène
Houari
Boumédiène
(1932–1978) foi presidente
da Argélia entre 1965 e 1978,
após ter sido a principal liderança militar da revolução de
independência argelina. Seu
governo consolidou essa revolução. A principal preocupação de Boumedienne foi a
de construir a soberania política, econômica e cultural
da Argélia, de modo a que o
país superasse o subdesenvolvimento.
Desde o início sua preocupação era a de edificar
o Estado argelino, o centro
coordenador supremo da
Nação. Ele considerava que,
sem um Estado nacional, seria impossível avançar em
outras frentes. O Estado,
para ser nacional, deveria
ser a representação política
da sociedade. Por isso, seu
governo criou assembleias
populares comunitárias, municipais e regionais, regidas
pela democracia direta para
aumentar a participação popular na condução da política em todo o país.
A orientação socialista do
seu governo não significou
adesão ao bloco soviético,
pois era um socialismo nacional e nacionalista. O socialismo estaria subordinado
à soberania da Argélia e não
o contrário.
Assim, ele manteve relações pragmáticas com a
URSS. A Argélia, durante
seu governo, só não manteve
relações com França e Israel,
e foi um dos países que mais
se destacaram no Movimen-

to dos Não-Alinhados, que
agrupava países do Terceiro
Mundo fora da órbita tanto
dos EUA quanto da URSS.
Ele mesmo foi secretário-geral do movimento entre 1973
e 1976.
O novo Estado, ao passo
que era construído, assumia
funções de liderança do desenvolvimento econômico e
social. Ele considerava que,
sem industrialização, o padrão material de vida dos
argelinos não poderia ser
elevado.
Porém, na ausência de
um empresariado nativo, ele
defendia que o Estado e os
trabalhadores deveriam liderar a industrialização. Por
isso, seu governo incentivou
a participação dos trabalhadores na direção das estatais
e a formação de cooperativas
industriais e agrícolas autogestionadas.
Logo no início do seu governo, Boumédiène instituiu
o Conselho Nacional Econômico e Social para planejar
a industrialização. Também
estatizou os bancos franceses e criou o Banco Nacional, um banco público voltado para financiar a indústria,
a agricultura e o bem-estar
social.
No meio rural, ele avançou a reforma agrária para
abolir a propriedade privada
no campo, criando cooperativas agrícolas para aumentar e diversificar a produção
de alimentos, o que foi essencial para um país que se
urbanizava e industrializava.

ampliando a proteção à infância para aumentar a população da Argélia. Em sua
concepção, um país forte
precisava ter uma grande população.
Ao mesmo tempo, proibiu
a poligamia e os casamentos
precoces, para que as mulheres pudessem ter filhos
só depois de completar seus
estudos e começarem a trabalhar. O natalismo não esteve associado, portanto, ao
patriarcalismo.
Além disso, seu governo
implementou uma política
cultural nacionalista, voltada para o compartilhamento
de valores que defendessem
a integridade, a unidade e o
desenvolvimento do país.
Combateu os separatismos
tribais que assolavam a Argélia e solidificou um sentimento unificado de identidade nacional, usando a língua
árabe como fator de coesão
social.
Pouco antes de morrer de
câncer, em 1976, estabeleceu uma Constituição nacionalista e socialista para
a Argélia. Foi sucedido por
Chadli Benjedid, também da
FLN, que manteve as linhas
mestras do seu governo, embora tenha feito reformas
liberais na política e na economia cujas consequências
distanciaram o país do socialismo nacional preconizado
por Boumédiène.

Boumédiène deu especial
atenção ao petróleo, principal recurso natural argelino,
cujas receitas financiaram
os investimentos públicos.
Em 1971, todo o petróleo
do país foi estatizado. A Sonatrach, a petroleira estatal
argelina criada em 1963, foi
bastante expandida durante
o governo de Boumédiène.
Essa empresa construiu gigantescas refinarias e complexos petroquímicos para
industrializar o país.
O Estado argelino também
edificou grandes siderúrgicas e parques têxteis. Em
1967, foi criada a Sociedade Nacional de Construção
Mecânica, uma estatal de
fabricação de carros, ônibus
e tratores que existe até hoje.
Também implementou várias obras de infraestrutura,
como rodovias e ferrovias,
para integrar, desenvolver e
povoar todo o país.
Boumédiène também empreendeu a construção de um
Estado de bem-estar social e
pela igualdade social às mulheres. Ele criou um sistema
nacional de saúde e outro de
previdência pública, construiu habitações populares,
criou escolas e tornou o ensino básico obrigatório para
todas as crianças e adolescentes, inclusive as meninas.
O analfabetismo foi reduzido em mais da metade durante seu governo.
No bojo da seguridade
social, ele criou uma política natalista, estabelecendo
incentivos à maternidade e

q Felipe Quintas
Doutorando na Universidade
Federal Fluminense.

própria, já que a parcela
do financiamento seria
muito maior.
Atualmente, o retorno
de investimentos conservadores diminuíram consideravelmente, e parcelas de um financiamento
imobiliário também. Para
efeito ilustrativo, há alguns anos, com a taxa
Selic mais alta, a média
do valor da parcela inicial de um comprador de
imóvel – com intuito de
financiar R$ 200 mil em
30 anos – era de R$ 2.560.
Atualmente, o mesmo
consumidor pode conseguir uma parcela mensal
de R$ 1.580. Ou seja, há
o comprometimento menor da renda, o que traz
novos consumidores ao
setor, possibilitando que
pessoas com rendas mais
baixas sejam capazes de
financiar maiores valores
para adquirir a casa própria.
Diante disso, o mercado de compra de imóveis
está aquecido. Em janeiro
de 2020, houve um crescimento de aproximadamente 39% no número de

Tenho certeza que, com
pequenos esforços, sugestões e muita compaixão,
podemos ser úteis para salvar as pessoas. Queremos
sobreviver, mas é preciso
ajudar aos outros. Minhas
sugestões:

imóveis financiados, frente ao mesmo mês de 2019,
de acordo com dados da
Associação
Brasileira
das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança
(Abecip). Enquanto os valores de locação tiveram
alta de cerca de 4,2% no
ano de 2019, de acordo
com o índice Fipezap.

1 – Acelerar a formação
de médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem que
estão em fase de conclusão
de curso;
2 – Transformar estádios
e hotéis em hospitais com
as adequações rápidas necessárias;
3 – Não descontar parcelas de empréstimos consignados nos próximos quatro
meses;
4 – Descontinuar as ligações telefônicas para aposentados do INSS oferecendo empréstimos;
5 – Criar um fundo para
aquisição de álcool gel para
comunidades mais carentes
com o aporte de pessoas físicas e jurídicas;
6 – Incentivar contatos
com as pessoas de grupos
mais vulneráveis que estão
em casa muitas vezes sozinhas com mensagens positivas;
7 – Criar rotinas criativas

Por isso, esta é a melhor hora para refazer
as contas sobre comprar
um imóvel ou continuar
pagando aluguel, levando
em consideração diversos
fatores: o valor que seria
usado de entrada, qual o
rendimento mensal dessa
quantia investida, o aluguel pago atualmente e,
por fim, comparar qual
seria o valor da parcela
do financiamento do imóvel próprio em todos os
bancos, informação que
pode ser obtida por meio
da Credihome, inteiramente online, com alguns
dados, ao simular o financiamento.

q Bruno Gama
CEO da CrediHome.
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O mundo enfrenta hoje
um inimigo comum: a Covid-19. O vírus ameaçanos a todos, independentemente de nacionalidades,
etnias, credos ou posicionamentos políticos. É um
vírus implacável!
Ao mesmo tempo, em
vários pontos do globo,
persistem ou intensificamse conflitos armados brutais. Os mais vulneráveis
– as mulheres e as crianças, as pessoas com deficiência, os marginalizados
e os deslocados – pagam o
preço mais elevado. E, atualmente, correm também
um risco sério e devastador devido à Covid-19.
Tenhamos presente que,
nos países assolados pela
guerra, os sistemas de
saúde colapsaram, e os já
escassos profissionais de
saúde são frequentemente
atacados. Por sua vez, os
refugiados e as pessoas
deslocadas por conflitos
violentos
encontram-se
numa situação de dupla
vulnerabilidade.
A fúria do vírus põe
em evidência a loucura
da guerra, de uma forma
muito clara. É, por isso,
que hoje, apelo a um cessar-fogo mundial e imediato, em todas as regiões
do mundo. É tempo de
acabar com os conflitos

armados e de, em conjunto, focarmo-nos na
verdadeira batalha das
nossas vidas.
Deste modo, dirijo-me
às partes em conflito para
que: acabem com as hostilidades; ponham de lado a
desconfiança e a animosidade; silenciem as armas,
parem a artilharia, acabem
com os ataques aéreos.
Isto é crucial… Para
ajudar a criar corredores
humanitários que salvam
vidas; para abrir janelas
preciosas para a diplomacia; para trazer esperança aos que são mais vulneráveis à Covid-19.
Deixemo-nos inspirar
pelos casos, que lentamente vemos surgir, de
entendimento e diálogo
entre facões rivais na busca de estratégias conjuntas
de combate à Covid-19.
Mas precisamos de muito
mais. Precisamos por fim
à doença da guerra e combater a doença que está a
devastar o nosso mundo.
Comecemos por parar
as hostilidades. Agora. Em
todo os pontos do globo. É
isso que a nossa família –
a família humana – necessita. Agora, mais do que
nunca.

q António Guterres
Secretário-geral da ONU.

20 sugestões de um não especialista
para minimizar impactos da Covid

Comprar ou alugar? Mudança de
cenário econômico refaz as contas
O ano de 2020 começou com mais cortes na
taxa básica de juros,
deixando a Selic no menor valor da história, de
3,75%, o que provoca
uma transformação geral no cenário econômico, pois investimentos
conservadores em renda
fixa estão cada vez menos rentáveis.
Com os consecutivos
cortes na Selic, as taxas de
juros para financiamentos imobiliários também
caíram e tornaram o ambiente mais atrativo para
quem deseja comprar o
imóvel próprio. Além disso, novas modalidades de
financiamento, como o
atrelado ao IPCA e com
juro pré-fixado, oferecido pela Caixa, trouxeram
ainda mais dúvidas para
a cabeça do consumidor.
Há alguns anos, deixar
o valor correspondente ao
da entrada de um imóvel
em um investimento de
renda fixa gerava, muitas
vezes, um valor mensal
suficiente para pagar o
aluguel, fazendo o consumidor abrir mão da casa

Apelo a um
cessar-fogo mundial

que permitam otimizar seu
tempo e nunca trocar a noite
pelo dia;
8 – Conversar com os que
estão a sua volta oferecendo solidariedade, trocando
opiniões;
9 – Sempre que possível
fazer compras pelo delivery,
higienizando todos os produtos recebidos. Dar prioridade
ao pagamento em débito ou
por meio de cartão nos aplicativos;
10 – Tentar incentivar os
heróis que ainda trabalham
em seus condomínios, nas
ruas e nos hospitais não só
com palavras de incentivo
mas com ações de ajuda;
11 – Criar linhas de incentivo para pequenos empresários e autônomos da
cadeia produtiva do turismo
que precisam sobreviver;
12 – Abrir o acesso a todos os jornais e revistas online com todas as matérias
de utilidade pública;
13 – Criar uma tarifa única de luz, gás e água para os
que podem pagar e isentar
todos os demais durante os
próximos quatro meses;
14 – Criar, oferecer e indicar atividades gratuitas que
podem descontrair as pessoas confinadas;
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15 – Evitar discussões
inócuas e posicionamentos
extremistas para evitar discussões que fragilizem as
pessoas em tempos de incerteza;
16 – Criar gabinetes por
meio de vídeoconferência
com especialistas do mundo
inteiro para compartilhar
boas práticas e avanços;
17 – Ler muito, ouvir
música, exercitar, repousar,
amar muito a humanidade e
ter muita solidariedade com
os nossos cidadãos e os do
mundo;
18 – Evitar postar remédios milagrosos e notícias
que não tenham fundamento;
19 – Unir nossos esforços,
independente de posições
religiosas e políticas, e focarmos juntos no processo
democrático e da diversidade cuja riqueza sempre
moveu e moverá o mundo a
buscar soluções;
20 – Esquecer o “eu” e entender o “nós”.

q Bayard Do
Coutto Boiteux
Professor, é vice-presidente
executivo da Associação dos
Embaixadores de Turismo
do RJ e presidente do site
Consultoria em Turismo.
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Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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Propostas do comércio e
trabalhadores para combater a crise
UGT e Facesp
enviam propostas
a Paulo Guedes

Jogo dos 7 erros
no combate à crise
Com a crise econômica se desenrolando ao som da
crise de saúde, vão aqui alguns palpites sobre os principais erros na condução do problema:
1 – Jair Bolsonaro
2 – Voo livre – Só na quinta-feira passada (19) o ministro Moro se deu conta de que o contágio se deu através
de quem chega de avião. Determinou o fechamento da
entrada para voos de alguns países, mas só a partir desta segunda (23), quase 1 mês após ter sido detectado o
primeiro caso no Brasil. Ainda assim, seguem frouxos
os controles da chegada de brasileiros. Igualmente só
nesta segunda, a Secretaria de Estado de Saúde do RJ
iniciou ação contra o coronavírus no aeroporto internacional, assumindo um papel que o Governo Federal
desempenhou mal, como comprovam depoimentos de
brasileiros que voltaram de viagem, inclusive a Milão,
foco da crise na Itália, sem sequer serem orientados sobre a doença.
3 – Fora de foco – Os mapas de contaminados
mostram forte concentração em São Paulo e na Zona
Sul e Barra, no Rio, em bairros de classe média alta ou
emergente. Em vez de uma atuação voltada para conter
esses focos, optou-se – por falta de coordenação federal
– por um salve-se quem puder. Medida simples seria
a proibição de trabalhos domésticos (a primeira morte
confirmada no Rio foi de uma empregada doméstica,
que provavelmente se contaminou na casa da patroa,
que regressara de viagem). Como São Paulo concentra
40% dos casos confirmados e 90% das mortes, uma alternativa poderia ser fechar totalmente o estado, ou ao
menos a capital, como a China fez em Hubei.
4 – Pensamento único – Ao deixar para médicos o comando que deveria ser exercido por uma equipe multidisciplinar de saúde e especialistas em gestão pública,
optou-se por um caminho único. Os profissionais de
saúde se dedicam bravamente, colocando suas vidas em
risco, para combater o vírus. Mas, como lembra texto
que circula na internet, os médicos, do Ocidente, de
forma geral, se concentram em combater a doença, com
remédios de laboratórios, exames caros e procedimentos
hospitalares; deixam a desejar na promoção da saúde. As
campanhas de alerta priorizaram lavar as mãos, ignorando que boa parte da população não tem saneamento e que
os trabalhadores das categorias menos remuneradas não
têm onde lavar as mãos com frequência, nem dinheiro
para o álcool gel. A pregação de home office também
deixou de fora empregados de setores expostos a clientes, dinheiro e produtos que podem estar transmitindo o
vírus.
5 – Testes – O Governo Federal, antes tarde que nunca,
aprendeu que os países com maior sucesso no combate
ao coronavírus fizeram exames à exaustão. Estima-se
que 2/3 dos contaminados contraíram o vírus de pessoas
assintomáticas.
6 – Bastão – Sem coordenação e com lideranças
fracas e inseguras, o combate virou uma disputa para
ver quem tem o maior bastão: “Mandei fechar bares
e restaurantes”; “Pois eu fechei o comércio e as praias”; “Decretei quarentena”. Enquanto isso, só no dia
20 passado, três semanas após o primeiro caso confirmado, a Secretaria de Saúde de São Paulo determinou
que os hospitais públicos e privados informem os casos
de contaminação e morte por coronavírus. E só fez isto
após descobrir que um hospital privado estava se tornando uma fábrica de doentes, com as primeiras mortes
no estado. Na cidade do Rio de Janeiro, até sexta (20),
os fluxos de atendimento da rede pública municipal ainda estavam sendo elaborados, e os profissionais não
tinham recebido treinamento, elevando os riscos para
os profissionais de saúde e para a população. Mais fácil
jogar os encargos nos ombros dos cidadãos, “que não
colaboram ficando em confinamento e evitando o contato social”.
7 – Austericídio – Em meio à crise sanitária que
catalisou a recessão já vislumbrada no mundo e à questionável opção pela paralisação da economia, manter a
política de fanatismo fiscal e monetário é garantir uma
profunda depressão, ainda mais no Brasil, que vem de
cinco anos de recessão e estagnação. Sem garantia de
emprego, auxílio no pagamento de salários, dinheiro
para os trabalhadores informais, suspensão (não adiamento) de obrigações fiscais e outras despesas das empresas, a quebradeira será geral, e uma convulsão social
não está fora do horizonte.

Senzala
Nas portarias dos condomínios de luxo, segue o entra
e sai de empregadas domésticas. Sinhazinha usa muito
álcool gel, máscara e luvas quando vai às compras, mas
não dispensa a presença da mucama em casa.

A urgente aprovação de
oito medidas para combater
os efeitos da crise econômica provocada pelo coronavírus (Covid-19) com a finalidade de evitar o fechamento
de muitas empresas - cujo
faturamento cairá a zero - e
conter demissões preventivas que já vêm sendo anunciadas, fazem parte da carte
enviada ao ministro da Economia Paulo Guedes pela
União Geral dos Trabalhadores (UGT), e pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp).
No documento as entidades ressaltam que, na situação atual e nas perspectivas
futuras a curto prazo, sem a
intervenção governamental
não haverá o recolhimento
dos tributos e nem a retomada da economia.
Na carta mostram “preo-

cupação das entidades com
os reflexos das medidas restritivas que estão sendo necessárias para controle do
Covid-19, que inclui a paralisação das atividades das
empresas comerciais e de
serviços, que embora necessárias, afetarão a receita das
empresas, e sua capacidade
para manter o quadro de funcionários.
“A profundidade das restrições e a incerteza quanto à
sua duração provocam temor
nos empresários e insegurança nos trabalhadores, que
somente podem ser contidos,
ou pelo menos minimizados,
com a perspectiva de que o
governo agirá prontamente
para impedir a desestruturação da economia.
Para muitas atividades o
faturamento cairá para zero,
inviabilizando seu funcionamento e, se não forem
adotadas medidas de apoio
com urgência por parte do
governo, não terão condições de sobreviver a curto
prazo.”
Por entenderem como um
mínimo necessário para permitir que as empresas pos-

sam manter seu quadro de
funcionários, as entidades
solicitam:
1 - Garantir renda aos trabalhadores com o aumento
do número de parcelas do
seguro-desemprego para os
trabalhadores demitidos;
2 - Usar recursos do Seguro-Desemprego para pagar parte dos salários dos
trabalhadores passiveis de
demissão devido à queda ou
falta de atividade da empresa
através do pagamento de parte dos salários dos que estão
empregados, para não serem
demitidos e as atividades das
empresas continuarem;
3 - Isenção de parte da
carga tributária da atividade
para que possa ser enfrentado o momento de restrição
da demanda;
4 - Postergação do recolhimento das contribuições
sobre a folha, tanto patronal como dos trabalhadores,
com carência e parcelamento posterior;
5 - Facilidades de crédito com condições e prazos
compatíveis com as dificuldades do momento;
6 - Montar com urgência

um programa de investimentos públicos em infraestrutura e construção civil que alcança as grandes empresas, e
a retomada das obras (Temos
mais de 4 mil que estão paralisadas). Divulgar e criar
expectativas com um cronograma que comece logo em
junho/julho ou julho/agosto
de acordo com a curva de
contaminação pelo surto,
fornecida pelo Ministério da
Saúde, iniciando já, imediatamente, com a apresentação
de propostas das empresas e
realização de licitações;
7 - Suspender/diferir/
isentar o recolhimento de
impostos das pequenas e
médias empresas que são as
que mais empregam e que
em não tendo capital para
sustentar essa crise, deverão
encerrar suas atividades;
8 - Criar medidas que
atinjam os trabalhadores
informais, o que para tanto
pode ser considerado o apoio
de sindicatos, pois atuam na
ponta e junto aos trabalhadores. Esses trabalhadores são
mais vulneráveis, mas certamente participam do consumo e pagam impostos.

Webinar debaterá desafios da educação
Em 2018 e 2019 o Brasil
acompanhou investimentos
vultosos de fundos estrangeiros e nacionais em instituições
privadas de ensino listadas na
B3. Agora, o momento é outro com a propagação da Covid-19. Segundo estimativa da
Unesco, o fechamento de instituições de ensino em função
da pandemia já atinge metade
dos estudantes do mundo, um
total de 890 milhões de alunos
em 114 países.
Enquanto para alguns estudantes o ensino virtual passou
a ser sua nova rotina, ainda
imersa em enormes desafios,

para outros, esta modalidade
ainda não é uma possibilidade, diante das desigualdades
sociais presentes em diversos
países, como o Brasil.
Para debater o tema, o
Centro de Ensino e Pesquisa
em Inovação (CEPI) da Escola de Direito de São Paulo
(FGV Direito SP) realiza, na
próxima sexta-feira (27), o
webinar “Educação: Reconstruindo caminhos, aprendendo com as adversidades”. O
objetivo do evento, que será
disponibilizado no Youtube,
é debater e responder perguntas de alunos, professores e

colaboradores de instituições
de ensino sobre os desafios
da educação diante do cenário atual de pandemia do
novo coronavírus.
O webinar terá a participação do professor Oscar
Vilhena, diretor da FGV
Direito SP, que falará sobre
restrições de direitos e o papel do direito na crise, além
de abordar os desafios e a
dimensão social da pandemia; do professor José Garcez Ghirardi, da FGv Direito
SP, que tratará das oportunidades e do impacto da crise
na educação; e da psicóloga

Heloisa Ditovo, que abordará questões relacionadas à
saúde mental como solidão,
confinamento e medo durante a crise. A mediação será
feita pela professora Marina
Feferbaum, coordenadora do
CEPI/FGV Direito SP.
Estudantes, professores e
colaboradores de diferentes
instituições de ensino poderão enviar suas perguntas
pelo formulário até a próxima quarta, 25 de março. O
webinar estará disponível na
sexta, 27 de março, no canal
da FGV Direito SP no YouTube.

Governo deve autorizar corte de até 67% em salário em áreas específicas
Após informar que vai liberar um corte de até 50%
em salários e jornadas de
trabalhadores, o governo
pretende autorizar uma redução de cerca de 67% em segmentos mais atingidos pela
o covid-19, conforme informou reportagem da Folha de
S.Paulo.
A Medida Provisória
(MP) que abordará o assunto
está em fase de finalização
na área econômica. A MP
já previa a liberação de uma
diminuição de até 50% em
salários e jornadas em todos
os setores. Mas, o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
ordenou que seja concedida
uma autorização especial
para bares, restaurantes,

aviação e hotelaria.
Nesses setores, a redução a ser autorizada é de até
dois terços (66,7%), de remunerações e carga horária
durante o estado de calamidade pública, de acordo com
porta-voz do ministro. Em
contrapartida, a compensação do governo será maior.
Nos demais setores, os
empregados que tiverem a
remuneração diminuída receberão uma antecipação de
25% do valor que receberiam mensalmente caso perdessem o emprego e pedissem o seguro-desemprego.
Os segmentos com autorização especial, que utilizarem
dessa medida, o governo
deve prover uma compensa-

EDITAL DE CANCELAMENTO DE AGO
O presidente da COOPATÁXI – COOPERATIVA DE CONSUMO E
TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO LTDA, no uso de suas atribuições, COMUNICA, aos
seus 164 cooperativados, o CANCELAMENTO DA AGO MARCADA PARA
28/03/2020, cuja decisão foi tomada democraticamente, em documento
firmado pela maioria do Quadro Social, diante da perigosa PANDEMIA
DO CORONAVIRUS (COVID-19) SER ALTAMENTE CONTAGIOSA E
PROVOCAR RISCOS aos participantes, ficando, ainda, autorizada a
EXTENSÃO DOS MANDATOS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS
(Fiscal, Ética e Consultivo) pelo período de 60 (sessenta) dias, ou até
que se haja a possibilidade da realização de Assembleia Geral Ordinária
sem riscos aos participantes. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.
Marcelo de Carvalho Reis
Presidente

ERRATA
ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, Leiloeiro Público,
devidamente matriculado na JUCERJA sob o no 071, no exercício
de suas atribuições e por meio do Contrato no 004/2019 do
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DETRO/RJ, COMUNICA a todos os interessados, que devido ao
cenário atual do mundo, quanto ao CORONAVÍRUS e seguindo as
orientações dos orgãos competentes para a prevenção do vírus,
os leilões APLDETRO02-20, APLDETRORESTJUD01-20, com
editais publicados no site do órgão dia 16/03/2020, acontecerá
somente de forma on-line, buscando a segurança dos nossos
funcionários e arrematantes. Desta forma, com a publicação da
presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos os demais termos
contidos naquele Aviso de leilão anteriormente publicado. Rio de
Janeiro, 24/03/2020.

ção ao empregado de aproximadamente 33%, disse um
auxiliar do ministro.
Segundo reportagem da
Folha de S.Paulo, Guedes
defendeu que o país apresentará demissões em massa se
não acontecer flexibilização
das regras da CLT diante do
atual cenário. A piora da situação no país, tem levado
empresários a pedirem ajuda aos membros do governo
para tentar evitar o encerramento das atividades.
Gudes admite que o trabalhador é a parte mais frágil
na negociação em tempos de
crise. Sendo assim, não ficou
satisfeito com os integrantes
da equipe sobre a MP divulgada neste domingo (23),

de acordo com a Folha de
S.Paulo.
O trecho que libera a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, foi
revogado pelo presidente
Bolsonaro. O ministro da
Economia disse a pessoas
próximas que a proposta foi
uma “trapalhada” do secretário especial de Previdência
e Trabalho, Bruno Bianco,
que não teria seguido sua recomendação.
A nova MP ainda não está
pronta, no entanto Bianco
e sua equipe aceleram para
que seja apresentada e entre
em vigor nos próximos dias.
Depois, caberá ao Congresso aprovar a proposta em até
120 dias.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222
Aviso aos Acionistas
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária da Companhia
a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não
se limitando: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras;
(iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
GMS – Gestão e Manutenção de Saneamento Básico Ltda.
CNPJ nº 07.199.459/0001-05 - NIRE 33.2.0744595-5
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade a se
reunirem no dia 15/04/20, às 10 horas, na sede da empresa à Rua Lemos Cunha
nº 510, Parte, Icaraí, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
findo em 31/12/19; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/19;
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para
o ano de 2020; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 18/03/20. Luis Carlos
Martins da Silva - Administrador / André Lermontov - Administrador

GETESB – GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE
SANEAMENTO BÁSICO LTDA.
CNPJ nº 10.937.117/0001-50 - NIRE 33.2.0840018-1
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade
a se reunirem no dia 15/04/20, às 8 horas, na sede da empresa à Rua
Marques do Paraná nº 110, Parte, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão
e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/19; (b) Destinação
do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros;
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e)
Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 18/03/20. Carlos Werner Benzecry Diretor / Maria Izabel Martelleto - Gerente.
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Negócios & Empresas

Venda virtual de produtos de
sexshop cresceu 55,5% em 2019
Quando setembro vier
Na consagrada produção de 1961, rodada nos estúdios
da Universal (EUA), dirigida por Robert Mulligan, o roteiro de Stanley Shapiro e Manice Richlin “empurra” o filme
Quando setembro vier (Come September) através da repetida pergunta “mas qual é o problema de..?” No elenco, os
conhecidos Rock Hudson (17/11/1925–2/10/1985) e Gina
Lolobrigida (1927). A trilha sonora de Hans J. Salter é, para
muitos, o ponto mais alto da produção.

No Brasil, quando setembro vier...
...como estará este país? A reforma tributária necessária
– A reforma – A que não se fala (tributando os rendimentos
do capital; dos bancos com seus lucros imorais – valei-me
São Tomás de Aquino); o peso insuportável dos tributos
mais injustos, os indiretos; a certeza de quem paga a conta
da crise da Covid-19, humilhados em transporte coletivo da
pior qualidade e maior risco, na defesa do emprego que já
não há e não haverá nunca mais. O mundo mudou, o Brasil
mudará. Mas qual é o problema de mudar?

Fiocruz/Biomanguinhos
A equipe de cientistas da Fiocruz/Biomanguinhos desenvolveu um kit de diagnóstico molecular para Covid-19. Em
prazo curtíssimo, já deu início à distribuição para 14 laboratórios públicos brasileiros dos kits do teste.

As MPs do ‘mal’
Três MPs recentes, tão recentes que ainda guardam o
cheiro característico do enxofre, merecem especial atenção.
A primeira delas é a MP 927/2020 que, no Artigo 18, instituiu a possibilidade, por quatro meses, a contar da sua publicação (até 21 de julho, portanto) das empresas privadas
suspenderem contratos de trabalho e os respectivos salários, de qualquer empregado, sob o pretexto de resguardar
a saúde do emprego, no período pós-crise da Covid-19. O
absurdo do artigo 18 foi percebido, e outra MP foi utilizada
pelo Executivo para excluir o artigo mais barulhento, sem
qualquer outro que o suceda.

Mas o cheiro de enxofre continua
Além da possibilidade do teletrabalho, nada foi dito
sobre direitos que foram inequivocamente subtraídos aos
trabalhadores pela MP 927/2020, a saber: no período estipulado pela MP, suspensão de exigências administrativas
em segurança (exemplo: uso de EPIs) e saúde (exemplo:
insalubridade) do trabalho; os profissionais dos estabelecimentos de saúde, tão homenageados pelo empenho nesta
crise da Covid-19, poderão ter as jornadas de trabalho prorrogadas, mesmo que sejam desempenhadas em atividades
insalubres; suspensão autorizada do recolhimento dos descontos do FGTS; possibilidade de antecipação de feriados e
férias, com adiamento do pagamento do adicional de férias.
Toda essa “disneylândia” para o mau empregador pode
se tornar realidade, mediante negociação direta do vínculo
empregatício entre empresa e empregado, como se esta fosse circunstância com garantia de equilíbrio entre as partes,
capaz de assegurar justiça. E não é tudo. A MP prevê a possibilidade de redução de 25% nos salários pela empresa e
de 50% da indenização em caso de demissão.
E não fica só nisso. A MP autoriza os auditores do Ministério do Trabalho a atuarem de “maneira orientadora”,
isto é, evitando autuar e multar as empresas por infrações
a normas trabalhistas, é só um ai-ai-ai, exceto em alguns
casos, como o de trabalho infantil.

Bacalhau protofascista
Além da MP 927/2020, outra “MP do Mal” foi editada
nas últimas horas. Trata-se da MP 928/2020, “bacalhau”
– expressão utilizada para mencionar leis que hospedam
clandestinamente artigos do âmbito de outras leis – no
caso, da revogação do artigo 18 da MP 927/2020, citado. A
MP 928/2020 trata de requisições a entes da administração
pública, baseados na Lei de Acesso à Informação.
De acordo com a MP 928/2020, estão suspensos os prazos
de resposta para os pedidos de informação “de órgãos cujos
servidores estejam em regime de teletrabalho, em quarentena
e que dependam de acesso presencial para resposta ou que
dependam de agentes ou setores que estejam diretamente envolvidos no combate” à pandemia de coronavírus.
Em vigor desde 2012, a Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito de qualquer pessoa física ou jurídica
(mesmo sem apresentação de motivo) pedir e receber informações de toda a administração pública, direta e indireta,
em nível federal, estadual e municipal.

Sabe o que é a Adaps?
Pela pronúncia, parece coisa do saudoso Muçum, mas
pelo Decreto 10.283, de 20 de março passado, o Governo
Bolsonaro instituiu a Adaps (Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde). Trata-se de uma cabeça
de ponte que poderá desorganizar de vez com a Estratégia
Saúde da família e, por via de consequência, com o próprio
Sistema Único de Saúde (SUS). É (mais) uma entidade de
SSA (Serviço Social Autônomo), um ente privado, uma
mutação de OSS (Organizações Sociais de Saúde), só que
com alcance nacional.
A Adaps confiscará atribuições da alçada pública (federal,
estadual e municipal) de ordenamento e funcionamento dos
serviços de atenção primária de saúde. Mais inoportuno,
impossível. Difícil até de acreditar que, em plena pandemia
do coronavírus, o Governo Federal se disponha a uberizar a
prestação de serviços médicos, através das medidas do programa Carteira de Trabalho Verde e Amarela e das métricas
da “flexibilização” das leis do trabalho (MP 927).
Tudo muito estranho, mas o anúncio da criação da agência
ocorre quando se anuncia também a liberação de bilhões de
reais aos planos de saúde, quando a crise determina pressa
em decisões e quando a flacidez dos controles empresariais
está evidente, quando se evidencia que o SUS é a espinha
dorsal da luta contra a Covid-19, e tem sido objeto de espontâneas manifestações e homenagens pela população.

De acordo com levantamento da empresa de inteligência de mercado Compre
& Confie, os produtos de
sexshop geraram faturamento de R$ 14,1 milhões em
2019, cifra 55,5% maior que
2018. Durante o ano, foram
realizadas 64,4 mil compras
voltadas a essa categoria.
Ainda segundo os dados
do levantamento, os homens
foram responsáveis por 65%
das compras feitas durante o
ano passado, enquanto o público feminino realizou 35%
das compras.
“Apesar de o público feminino ter participação menor do que o masculino nas
compras desses itens, vale
destacar que as mulheres
registraram crescimento expressivo no volume de compras nos últimos anos. Em
2017, elas somavam apenas
26% dos pedidos realizados

e, hoje, já estão em 35%.
A tendência é que ocupem
cada vez mais espaço, a
exemplo do que já acontece
com a maior parte das categorias nas vendas virtuais”,
explica André Dias, diretorexecutivo do Compre &
Confie.
Ao analisar o levantamento por faixa etária, é possível
perceber que a maior parte das compras é feita por
consumidores que têm entre
26 e 35 anos (34,3%). Em
segundo lugar, estão os que
têm até 25 anos (31,9%) e,
em terceiro, aqueles com 36
a 50 anos (25,8%). Por último, os compradores com
mais de 51 anos (8%).
Na divisão por regiões, o
Sudeste lidera o volume de
compras, com 66,9% dos
pedidos. Logo depois, estão
as regiões Sul e Nordeste,
que aparecem com 13,1% e

10,1%, respectivamente. Por
fim, Centro-Oeste é responsável por 7,3% das compras
e o Norte fica em último,
com 2,5%.
“O comportamento tanto de faixa etária quanto de
regiões está alinhado às demais categorias do comércio

eletrônico. Consumidores
mais jovens têm priorizado
cada vez mais as compras
pela internet como uma forma eficaz e rápida de consumir e o Sudeste mantém o
protagonismo das compras,
reflexo da ampla oferta virtual na região”, finaliza Dias.

Sesc RJ cede suas unidades ao Governo do Rio
O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio
de Queiroz, colocou à disposição do Governo do Estado a estrutura física das 21
unidades do Sesc RJ para o
combate ao coronavírus. A
utilização dos espaços - presentes em todas as regiões
do estado - ficará a critério
do governador Wilson Witzel e das autoridades. Entre
as estruturas há desde salas
de aula até ginásios e campos de futebol.
Segundo Antonio Florencio, as unidades de Sesc RJ
- assim como as do Senac
RJ - estão fechadas desde o
dia 13 de março, quando as
primeiras medidas de isolamento social foram tomadas
pelos governos municipal e
estadual. Os colaboradores
da instituição trabalham em
regime de escala ou home
office.
Antonio Florencio afirma que a Fecomércio RJ
está em contato próximo
com as autoridades municipais e estadual. “Vem cobrando medidas compensatórias que visem a preservar
os negócios e os empregos
do setor. E está municiando
o poder público com informações que ajudem na tomada de decisões de modo
que elas não impactem negativamente na atividade
econômica, piorando ainda
mais a crise social gerada

pelo novo coronavírus”.
De acordo com o dirigente, a entidade propõe às
autoridades seis medidas:
postergação do prazo para o
recolhimento dos tributos federais, de forma total ou parcial, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias e, após referido período, o parcelamento
sem multa de tais valores
pelo prazo de 18 (dezoito)
meses; e a postergação do
prazo para o recolhimento
dos tributos devidos pelas
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de forma total ou
parcial, pelo prazo de 180
(cento e oitenta dias) dias
e, após referido período; o
parcelamento sem multa de
tais valores pelo prazo de
24 (vinte e quatro) meses,
considerando a necessidade
de tratamento diferenciado
a estas empresas, previsto
no Art. 179 da Constituição
Federal.
Além disso, a Fecomércio
RJ também solicita: carência
de 120 (cento e vinte dias)
dos parcelamentos em curso
referentes a tributos pregressos; desoneração de todos
os tributos incidentes sobre
a folha de pagamento pelo
prazo de 90 (noventa) dias;
a busca junto aos bancos
estatais da criação de linhas
de crédito de capital de giro
para suprir o fluxo de caixa,
com benefícios de carências

e taxas incentivadas de longo prazo; a postergação dos
prazos para entrega das declarações fiscais e contábeis
e a suspensão dos prazos
para a prática de atos processuais no âmbito da Receita
Federal do Brasil pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias.
Sesc RJ
O Sesc RJ, por meio do
programa Mesa Brasil, faz
o intermédio entre doadores
e entidades assistenciais, arrecadando e entregando alimentos e outros donativos a
quem precisa. Como neste
momento suas equipes estão
em quarentena, respeitando
a determinação das autoridades, o programa está trabalhando no recebimento
de demandas das entidades
assistenciais e orientando
os parceiros doadores para
que façam a entrega diretamente aos necessitados, que
em grande parte estão localizados em áreas carentes.
Como está com suas unidades fechadas, o Sesc recentemente atuou como doador,
revertendo os alimentos de
suas lanchonetes para entidades cadastradas no programa Mesa Brasil. Alimentos
dos hotéis – todos fechados
– também serão revertidos
ao programa. As medidas visam ajudar a população mais
carente, muitas vezes depen-

dente de trabalhos informais,
os mais impactados.
O Sesc+ Infância – projeto do Sesc RJ que oferece
atividades no contraturno
escolar para crianças entre 6
e 12 anos – não está funcionando presencialmente, mas
segue firme por meio virtual.
Através do Whatsapp, professores do Sesc RJ enviam
tarefas para as crianças. Na
turma de Niterói, por exemplo, uma criança desafia a
outra criança, em vídeo, com
perguntas sobre o Coronavirus. E-books criados pela
turma da unidade Tijuca estão disponíveis para que as
demais crianças imprimam e
ilustrem.
O Senac RJ oferece, em
parceria com a Cisco - líder
mundial em equipamentos
de redes e internet –, cursos
gratuitos em EAD (Ensino
a Distância) na área de TI
para levar o conhecimento
aos alunos e incentivá-los a
ficarem em suas casas neste
período de prevenção ao Covid-19. Entre as oportunidades, que podem ser adquiridas em horários flexíveis, há
opções de temas como Empreendedorismo, Inclusão
Digital, Introdução à IoT (Internet das Coisas) e Introdução à Segurança Cibernética.
Os links de acessos para as
inscrições estão disponíveis
no site www.rj.senac.br, na
seção notícias.

Nove em dez apoiam restrição à circulação de pessoas
Pesquisa do Ibope Inteligência realizada pela internet entre os dias 20 e 23 de
março, para acompanhar os
impactos do coronavírus no
Brasil, revela que 89% dos
entrevistados
concordam
que o horário de circulação
das pessoas nas ruas do país
deveria ser controlado neste
momento.
Pelo lado econômico, o
estudo mostra que 85% dos
entrevistados acham que
muitas empresas vão fechar
por conta da crise causada
pela pandemia; 76% declaram que estão economizando nestes dias pois acreditam
que quando passar, sua situação financeira estará pior;
51% dizem que já tiveram
algum prejuízo econômico
por causa do Covid-19; 47%
estão com medo de perder o
emprego; 44% foram obrigados a adiar uma viagem
por conta da pandemia e
40% estão comprando produtos de outras marcas porque as que gostam não estão
encontrando.

No entanto, comprar produtos para estocar em casa é
uma ação que mais da metade dos entrevistados afirma
não ter feito: 62% afirmam
que não fizeram isso. Dentre
os que optaram por esse ato,
os produtos mais comprados
são alimentos (27%), itens
de higiene pessoal (25%),
álcool gel (22%) e produtos
de limpeza (20%).
A pesquisa aponta ainda
que quase a totalidade dos
internautas brasileiros (93%)
afirmam que existem muitas
informações falsas sobre o
coronavírus, 82% acreditam
que os hospitais não estão
preparados para controlar a
doença e 66% acham que o
governo brasileiro está fazendo tudo o que pode para
combater o surto no país.
Na opinião de 60% dos
internautas brasileiros todos
(população, Governo Federal
e pesquisadores/cientistas)
são responsáveis em combater a propagação do coronavírus no Brasil. Atualmente,
de acordo com o estudo, 90%

dos pesquisados dizem que
possuem informações suficientes sobre o Covid-19 e
93% afirmam que estão preocupados, dos quais 62% muito preocupados.
Para se informar sobre a
pandemia, a TV aberta é o
principal meio de informação dos internautas: 75%
estão se informando por esse
veículo de comunicação, seguida dos sites e portais de
notícias (73%), redes sociais
(60%), WhatsApp (40%),
TV paga (31%), rádio (25%)
e jornais impressos (15%).
Ao serem perguntados se
confiam nas informações
passadas pela TV aberta,
88% dos internautas afirmam que sim, ao passo que
86% confiam nos sites e portais, 83% confiam no rádio,
80% confiam na paga TV
aberta, 78% confiam nos
jornais impressos e menos
da metade confiam nas redes
sociais (42%) e WhatsApp
(27%).
Para combater o vírus,
segundo as recomendações

da Organização Mundial da
Saúde (OMS), 97% dos entrevistados estão lavando as
mãos frequentemente, 91%
estão evitando locais com
muitas pessoas e 85% estão
evitando cumprimentar, beijar ou dar as mãos para pessoas. Há também 84% que
estão saindo de casa com
menos frequência e 16% que
estão usando máscaras.
A pesquisa aponta também que 39% consideram
que é mais importante pensar em si mesmos e na família do que nos outros, 37%
acreditam que eles mesmos
ou seus familiares e amigos
pegarão a doença e 29%
acham exagero a preocupação com o vírus.
Foram realizadas 1.500
entrevistas, de abrangência
nacional, com mulheres e
homens, maiores de 16 anos,
das classes ABC. A pesquisa
é representativa da população de internautas e apresenta erro amostral de 3 pontos
percentuais, considerando
nível de confiança de 95%.
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Caixa já opera em horário diferenciado
Medida é
para evitar
aglomeração
dos clientes
nas agências

Desde esta terça-feira, as
agências da Caixa Econômica já funcionam em horário
diferenciado, das 10h às 14h,
e restringe apenas aos casos
que não podem ser tratados
pelo atendimento telefônico
ou pelos aplicativos do banco
para celular e demais serviços
digitais. A medida reforça as
ações para melhorar a segurança de todos os clientes,
colaboradores e parceiros da
instituição no contexto da
pandemia de Covid-19, afirmou a instituição em comunicado nesta terça-feira.
O banco disse que manterá a abertura antecipada
em uma hora de 1.619 agências, exclusivamente para os
atendimentos de clientes de
grupo de risco. A lista dessas
unidades pode ser consultada
no seguinte endereço: www.
caixa.gov.br/caixacomvoce/
Paginas/default.aspx. A Caixa

também orienta seus clientes
a acessarem os serviços do
banco por meio dos canais digitais e de tele serviços: como
Internet Banking, App Caixa e
terminais de autoatendimento.
Os clientes da Caixa
podem ser atendidos para
serviços selecionados pelo
WhatsApp Caixa, através
do número 0800-726-8068.
Utilizando o CPF, o cliente poderá contatar a Caixa
para atendimento dos serviços do pacote de medidas disponibilizadas pelo
banco, como o pedido de
renegociação de dívidas,
renovação de contratos de
Penhor e solicitação de
pausa de até 60 dias nas
parcelas de empréstimos
comerciais e habitacionais.
A partir de quinta-feira
(26), estará disponível também via WhatsApp o atendimento da Agência Digital
para todos os clientes correntistas e poupadores da
Caixa. Através da digitação
da agência e número da conta o cliente será direcionado para atendimento na sua
agência de forma remota.
O banco ampliou, ainda,
o rol de serviços disponíveis
em aplicativos para acesso
a informações e transações
de cartões de crédito, FGTS,

benefícios sociais e habitação. Serviços disponíveis
no Internet Banking Caixa
– Internet e celular: Serviços
disponíveis no WhatsApp e
Agência Digital
Ações

A Caixa Econômica anunciou na quinta-feira passada
que reduzirá novamente as taxas de juros de linhas de crédito e oferece pausa por até 60
dias para contratos de pessoa
física e jurídica, inclusive contratos habitacionais. Segundo
a Caixa, a pausa nos contratos
já havia sido anunciada pela
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e é válida para
os cinco maiores bancos do
país: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal,
Itaú Unibanco e Santander.
O presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, afirmou
que novas medidas poderão
ser anunciadas pelo banco e
o prazo de 60 dias de pausa nos contratos de crédito
pode ser ampliado se houver
necessidade. “Se por acaso,
essa crise continuar e for
maior, a Caixa ampliará os
prazos. E estaremos avaliando todo o dia, toda a semana
o impacto [do coronavírus]”,
disse, em uma transmissão

ao vivo pelo Facebook.
Guimarães declarou que a
Caixa tem condições de ampliar a oferta de crédito, no
atual momento de crise. “Temos tanto dinheiro para empresar e base de capital para
suportar esse crescimento
do crédito. Essas medidas
foram pensadas e estamos
muito tranquilos. Temos
foco em micro e pequenas
empresas, na pessoa física e
nos hospitais, em especial as
santas casas”, destacou.
Empresas
A Caixa anunciou apoio
às micro e pequenas empresas, com redução de juros de
até 45% nas linhas de capital
de giro, com taxas a partir de
0,57% a.m. Disponibilização
de carência de até 60 dias
nas operações parceladas
de capital de giro e renegociação. Disponibilização de
linhas de crédito especiais,
com até seis meses de carência, para empresas que atuam nos setores de comércio
e prestação de serviços, mais
afetadas pelo momento atual. E linhas de aquisição de
máquinas e equipamentos,
com taxas reduzidas e até 60
meses para pagamento.

Valor do petróleo sobe após de ações do Fed
Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, após
medidas do Federal Reserve (Fed) para impulsionar a
economia e por expectativas
de que os Estados Unidos deverão atingir brevemente um
acordo sobre um pacote de auxílio de US$ 2 trilhões devido
ao coronavírus. A informação
foi divulgada pela Reuters.
O petróleo Brent subia US$
0,86, ou 3,18%, a US$ 27,89

por barril às 9h15 horário de
Brasília. O petróleo dos Estados Unidos avançava US$
0,63, ou 2,7%, a US$ 23,99 por
barril. Lembrando que o Brent,
referência global, chegou a cair
para US$ 24,52 na quarta-feira
(18), o menor nível desde 2003.
Na segunda-feira, o Fed anunciou uma série de programas,
incluindo pela primeira vez o
apoio à compra de títulos corporativos.

O secretário de Tesouro
dos Estados Unidos, Steven
Mnuchin, expressou confiança na obtenção de um
rápido acordo sobre o pacote
de auxílio contra os efeitos
econômicos negativos do
coronavírus.
!Isso está dando um significativo impulso aos preços
do petróleo, ao menos no
curto prazo”, disse o analista
Eugen Weinberg, do Com-

merzbank. “No entanto, é
altamente questionável até
quando o bom humor seguirá no mercado de petróleo”,
acrescentou.
A expectativa pelos estímulos pressionou o valor do
dólar contra outras moedas.
Um dólar mais fraco tende a
dar algum apoio ao preço do
petróleo e outras commodities denominadas na moeda
norte-americana.

BB concede operações de crédito para micro e pequenas empresas
Micro e pequenas empresas
clientes do Banco do Brasil
poderão prorrogar as próximas
duas parcelas a vencer. A instituição começou na segundafeira a liberar as operações de
crédito para garantir a liquidez
financeira das micro e pequenas empresas nesse período de
pandemia do coronavírus. As
parcelas serão migradas para o
final do cronograma de pagamento de suas dívidas.

Além da prorrogação das
parcelas, a incidência dos juros será diluída ao longo de
todo o cronograma de pagamentos. As linhas contempladas utilizam recursos próprios
do BB. O objetivo é garantir
que as micro e pequenas empresas não necessitem dispor
de seus caixas para pagar empréstimos neste momento,
liberando recursos para garantir o pagamento de fun-

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 08/04/2020, às 13h, na sede da sociedade na R. Marques
de Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão
da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e) Contratação de Prestação
de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Cia.. Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes
à ordem do dia. Niterói, 18/03/2020. Alexandre Boaretto - Diretor; Leonardo
das Chagas Righetto - Diretor.
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a
se reunirem no dia 08/04/2020, às 16 horas, na sede da sociedade à Rodovia
Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão
e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação
do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros;
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e)
Contratação de Prestação de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Companhia.
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia,
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araruama, 18/04/2020.
Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor / Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.
ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 09/04/2020, às 12h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá
Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão
da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e) Contratação de Prestação
de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Cia..Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes
à ordem do dia. Petrópolis, 18/03/2020. Marcio Salles Gomes - Diretor;
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 10/04/2020, às 16h, na sede da sociedade à Av. Dr. José
Alves de Azevedo nº 233, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas,
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano
de 2020; (e) Contratação de Prestação de Serviços; e (f) Assuntos gerais
da Cia.. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social
da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Campos dos
Goytacazes, 18/03/2020. Marcio Salles Gomes - Diretor; Juscelio Azevedo
de Souza - Diretor.

cionários e fornecedores.
O pequeno empresário
que quiser se valer das medidas pode fazer a contratação
diretamente no Gerenciador
Financeiro. Também é possível realizar na agência, mas
o BB orienta que o empreendedor utilize o canal remoto.
As linhas contempladas
são: BB Giro Digital, BB
Giro Empresa, BB Giro Rápido, BB Giro Cartões, BB Giro

Corporate e BB Financiamento. Na página do BB (https://
www.bb.com.br/), acesse Gerenciador Financeiro > Empréstimos > Prorrogação Especial Covid -19. Além disso,
o Banco do Brasil informou
que está com todas as suas linhas de crédito de capital de
giro à disposição dos clientes,
também no sentido de prover
liquidez às micro e pequenas
empresas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA
Rio Drog’s Distribuidora de Produtos Químicos, Farmacêuticos e
Perfumaria Ltda., CNPJ: 28.143.873/0001-72, torna a público que recebeu
da Secretaria Municipal Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento
- SMMAAA a Licença de Operação de nº 011/2020, emitida em 20 de
fevereiro de2020. Está licença é válida até 20 fevereiro de 2025. Autorizar
a empresa para atividade de Comércio atacadista de medicamentos,
perfumaria, cosméticos, produtos de higiene e medicamentos controlados,
localizada na Rodovia Washington Luiz, nº 20755, bairro: Vila Santo
Antonio, Duque de Caxias - RJ, referente processo nº 019/000199/2019.
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504
Aviso aos Acionistas
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária da Companhia
a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não
se limitando: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras;
(iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1
CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 28.04.2020 às
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em
31.12.2019; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 2020;
C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposição dos
acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios sociais e
os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam suspensas a partir
de 27.03.2020 as transferências de ações. Rio de Janeiro 18 de março de
2020. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente.

Volans Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 08.604.066/0001-00 - NIRE 33.207.971.959
Extrato da 20ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Conforme Termo de Quitação e Liberação de Garantias, a HABITASEC
SECURITIZADORA S.A., na condição de ﬁduciária de 100% das quotas da
Sociedade, autorizou o cancelamento da alienação ﬁduciária de quotas da
Sociedade disciplinado no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Quotas e Cessão Fiduciária de Dividendos e Outras Avenças”, celebrado
em 21/11/2016, uma vez que todas as obrigações principais garantidas pela
alienação ﬁduciária das quotas da Sociedade foram integralmente quitadas.
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade,
as sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 32.449.621,00 para
R$ 500,00, sendo a redução de R$ 32.449.121,00 realizada mediante a
redução proporcional do número de quotas, atualmente no valor nominal
de R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada mediante a devolução
em dinheiro às sócias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade.
A sócia Evenpar Participações Societárias Ltda. declara sua expressa
concordância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que
não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação
minoritária no capital social. A redução implicará a diminuição proporcional
do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social.
Rio de Janeiro, 20.03.2020. Sócias: Even Construtora e Incorporadora
S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

Confiar na internet das
empresas é o maior problema

Humildemente, a Localiza informou que, desde a noite do
dia 22 de março de 2020, a companhia e suas subsidiárias
sofreram interrupção do funcionamento de diversos dos seus
sistemas. As atividades vêm sendo desenvolvidas de forma
contingencial até que o ambiente de Tecnologia da Informação seja estabilizado e a origem do problema conhecida e
remediada. “O time de TI está atuando com nossos fornecedores e dedicando todos os esforços para normalizar suas operações”, destacou a companhia.
Enquanto isso, numa posição arrogante, a Caixa
Econômica Federal não reconhece e nem toma providenciais com seus sistemas que estão com sérios problemas.
Tentar o internet banking da instituição nesses tempos de
quarentena é um suplício. O correntista coloca o código e
aparece a mensagem “cliente inexistente”. Aí, ele tenta se
cadastrar e coloca nome e CPF e aparece a mensagem “o
cliente já está cadastrado”. Bom, se isso não bastasse, a
Caixa Cartões, por medida de economia, deixou de enviar
os boletos para o pagamento mensal, mandando os possuidores pegá-los na internet. Se você tenta pegar pelo PC
não tem código. Se tenta pelo celular, quando manda imprimir, aparece a mensagem “não pode por causa do X5”.
Alguém sabe o que é X5?

Ação da CVC pode dar ganhos de 452%
A partir de 1º de abril, a CVC reduzirá em 50% a jornada
de trabalho para todos os colaboradores, exceto em casos
pontuais, de pessoas que estejam atuando em temas emergenciais. Além disso, também reduzirá em 50% o salário da diretoria executiva e conselho, suspenderá novas contratações
e promoções, postergação de todos projetos e investimentos
não prioritários, a renegociação de termos e prazos de pagamentos a fornecedores e a devolução de todos fretamentos
até 31 de maio de 2020. Para os analistas do Bradesco BBI
essas medidas significam que as despesas operacionais cairão
para R$ 50 milhões por mês, o que equivalerá a R$ 150 milhões para o segundo trimestre de 2020. Se alcançada, a meta
reduzirá as despesas em mais de 50%. Por causa disso, mantiveram a nota acima da média, estabelecendo preço-alvo de
R$ 42,00 na ação, uma alta de 452% sobre o fechamento de
ontem aos R$ 7,61 na B3. A CVC publicará balanço de 2019
na próxima semana e prevê ter fechado 2019 com um caixa
de R$ 365 milhões.

Gol e Azul reduzem capacidade em 90%
A Azul vai reduzir sua capacidade total em 90% entre
25 de março e 30 de abril, operando diariamente com 70
voos diretos para 25 cidades. A empresa também está reduzindo custos e despesas com folha de pagamento em
aproximadamente 65% em abril de 2020, a partir de iniciativas que incluem programa de licença não-remunerada
e redução salarial de 50% para os membros do comitê executivo e de 25% para gerentes.
A Gol vai encolher mais que a Azul, pois também reduzirá, entre 28 de março e 3 de maio, a malha aérea para
50 voos diários, tendo Guarulhos como hub, com atendimento a todas as capitais brasileiras. As operações regionais e internacionais regulares serão suspensas, com possibilidade de voos extras para atender eventuais demandas
específicas. A nova malha resulta na redução da oferta da
Gol de aproximadamente 92% nos mercados domésticos e
100% nos internacionais.

Moura Dubeux já é negociada a R$ 4,62
Em meados de fevereiro foi realizado o esquisito OPA das
ações da construtora e incorporadora Moura Dubeux, uma
das maiores empresas endividadas do Nordeste. Apesar dos
títulos serem negociados na faixa mínima, que foi R$ 16 (que
era muito elevado para as suas condições), no segundo pregão
negócios, os interessados para se livrarem dessa posição deram uma puxada levando a cotação a R$ 18. Um mês depois,
a cotação está em R$ 4,62 e assim mesmo por que houve uma
valorização de mais de 7% por causa da apresentação dos
resultados. Aliás, esse lançamento deve ser examinado com
carinho pela Comissão de Valores Mobiliários. Nos pífios
números apresentados, consta que o Valor Geral de Vendas
dos lançamentos sofreu redução de 70,1% no quarto trimestre e foi R$ 83,6 milhões. No exercício, o VGV chegou a
R$ 282 milhões, com o minúsculo crescimento de 1,2% em
relação ao anterior.

Gerdau para produção em Argentina e Peru
Na Argentina e no Peru, a siderúrgica Gerdau interrompeu
todas as suas atividades, pois os governos desses países declararam calamidade pública e quarentena. No Brasil, no entanto, só está respeitando a saúde dos seus funcionários nos
estados que implantaram a quarentena. Nos Estados Unidos,
suas operações industriais de aços especiais estão paralisadas,
por causa da desaceleração do setor automotivo, mas estão
fazendo entregas de acordo com a necessidades dos clientes.
Ah, para enfrentar a pandemia, a empresa montou comitês
de crise para avaliar e combater o avanço do coronavírus nos
vários países onde atua.
Pelo visto, o grupo Gerdau tem mais apreço á parte financeira do que com a saúde dos seus funcionários e informou que devido à situação da epidemia mundial, as iniciativas para o Capex em 2020 estão sendo cuidadosamente
postergadas. A companhia se considerada preparada para
esse momento de volatilidade na economia, por ter encerrado o exercício de 2019 com caixa de R$ 6,3 bilhões e
também por poder usar as linhas de R$ 4 bilhões. Depois
de confessar que só está suspende as atividades aonde é
obrigada, a Gerdau tem a coragem de afirmar que “nada é
mais importante que a vida das pessoas”.
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Cartão de crédito limitado à taxa Selic
Projeto propõe
ação temporária
para reduzir os
juros atuais acima
de 300% ao ano

Um Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe limitar temporariamente os juros do cartão de
crédito à taxa básica de juros da
economia (Selic). Na semana
passada, o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) decidiu reduzir a
taxa básica de juros para 3,75%
ao ano, com corte de 0,5 ponto percentual. O texto insere a
regra, como disposição transitória, no Código de Defesa do
Consumidor.

Se aprovado, o Projeto
de Lei 688/20, do deputado
Denis Bezerra (PSB-CE),
valerá enquanto durarem os
efeitos da pandemia do novo
coronavírus”, informou a
agência Câmara de notícias
nesta terça-feira.
“Estamos enfrentando um
momento ímpar, que exige
do Parlamento medidas que
protejam os cidadãos brasileiros de abusos cometidos
pelas instituições financeiras. A proposta é diminuir
a taxa de juros do cartão,
que atualmente é de mais
de 300% ao ano”, justifica
o parlamentar. Bezerra acredita que a medida diminuirá
o prejuízo do cidadão que se
endividar para obter o essencial para sua sobrevivência.
Tramitação
A proposta ainda não foi

distribuída às comissões.
Se houver acordo, poderá ser inserida na pauta do
Sistema de Deliberação
Remota do Plenário. Com
o impacto da pandemia do
novo coronavírus, o ambiente econômico para
países emergentes, como
o Brasil, rapidamente se
transformou de favorável a
desafiador. Na ata da reunião, divulgada na segunda-feira, o Copom avaliou
que, no cenário externo,
“a pandemia causada pelo
coronavírus está provocando uma desaceleração significativa do crescimento
global, queda nos preços
das commodities (produtos
primários com cotação internacional) e aumento da
volatilidade nos preços de
ativos financeiros”.
“O Banco Central do
Brasil ressalta que continu-

sil, o Copom destacou que a
pandemia afeta a economia
brasileira de três formas.
Uma delas é o “choque de
oferta, derivado da interrupção das cadeias produtivas”.
Mas, afirma que esse feito “terá pouca importância
quantitativa, devido à pouca interligação da economia
brasileira com as cadeias
de produção mundiais”. O
segundo efeito é um “choque nos custos de produção,
mensurado pela variação de
preços das commodities e de
importantes ativos financeiros”.
“O segundo efeito provavelmente implicará forte
impacto desinflacionário no
curto prazo. Contudo, sua
importância deve ser relativizada, devido à sua natureza
temporária e à volatilidade
dos preços das commodities
medidos em moeda local.”

ará fazendo uso de todo o
seu arsenal de medidas de
políticas monetária, cambial e de estabilidade financeira no enfrentamento
da crise atual.” Segundo o
Copom, antes da pandemia,
a economia continuava seu
processo de recuperação
gradual.
“O comitê entende que
as informações disponíveis
já são suficientes para evidenciar que a pandemia terá
efeito contracionista extremamente significativo sobre
a atividade global. As medidas fiscais e monetárias
adotadas pelas principais
economias tendem a mitigar
apenas uma pequena parcela
desses efeitos. Para os países
emergentes, o ambiente rapidamente se transformou de
favorável para desafiador”,
disse.
Conforme a agência Bra-

E o terceiro efeito é a “retração de demanda, proveniente do aumento da incerteza e das restrições impostas
pela pandemia”. “O terceiro
efeito tende a ser bastante
significativo no horizonte
relevante para a política monetária, porque os efeitos da
pandemia sobre a atividade podem ser expressivos.
De acordo com simulações
apresentadas na reunião do
Copom, para compensar este
terceiro efeito, seria necessário reduzir a taxa básica de
juros superior a 0,50 ponto
percentual.”
Entretanto, acrescentou
o Copom, “uma redução da
taxa básica de juros além de
0,50 ponto percentual poderia tornar-se contraproducente e resultar em apertos
nas condições financeiras,
com resultado líquido oposto ao desejado”.

Covid-19 faz Vale desembolsar linhas de crédito rotativo

A Vale decidiu realizar o
desembolso de US$ 5 bilhões
de suas linhas de crédito rotativo com vencimento em junho de 2022 (US$ 2 bilhões) e
dezembro de 2024 (US$ 3 bilhões). Ao divulgar a decisão
nesta terça-feira, a mineradora
informou considerar o maior
risco apresentado ao negócio
pela pandemia do Covid-19, e
concluiu ser prudente utilizar
a solidez de seu balanço para
navegar os próximos poucos
meses com maiores reservas
de caixa.
“Desde o início do surto de
Covid-19, nossa maior prioridade é a saúde e a segurança
de nossos funcionários. Nossa
equipe de RI adotou o trabalho remoto e, à medida que
continuamos a enfrentar essas

novas circunstâncias, recomendamos que priorize contato por e-mail e ferramentas
on-line”, explicou a mineradora na nota.
Lembrando que em 20 de
fevereiro, na ocasião da divulgação de seus resultados
do ano passado e do quarto
trimestre, a Vale reportou um
prejuízo de US$ 1,683 bilhão em 2019, comparado ao
lucro líquido de US$ 6,860
bilhões em 2018. A mineradora explicou que a redução de US$ 8,543 bilhões
deveu-se, principalmente: a
provisões e despesas incorridas relativas a ruptura da
barragem de Brumadinho,
incluindo a descaracterização de barragens e acordos
de reparação (US$ 7,402 bi-
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– Site: www.alexandroleiloeiro.com, Telefone: (21) 3559-2092,
E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br, devidamente autorizado
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NILTON CINTRA, retifica o
edital publicado em 11/03/2020 que: 1. Que os leilões serão
ONLINE, SOMENTE, mantidas as datas e horários de 26/03/2020
e 06/04/2020, às 17:00h, da primeira e segunda praças, referente
as unidades 301 e 302 do Condomínio do Edifício Nilton Cintra,
conforme Edital já publicado; 2. Nova forma de pagamento, a saber,
sendo: O Sinal: 25% (vinte e cinco por cento); A 2ª parcela de 25%
em 60 dias pós arrematação; O Saldo do preço, parcelado em 10
pagamentos mensais, sucessivos e consecutivos, iniciando em 90
dias pós arrematação. Pelo presente retifica-se e ratifica-se todos os
demais termos contidos naquele Edital publicado. Rio, 24/03/2020.

lhões); ao registro de impairment e contratos onerosos
sem efeito caixa, principalmente relacionados aos segmentos de Metais Básicos e
Carvão (US$ 4,202 bilhões);
a provisões relacionadas à
Fundação Renova e à descaracterização da barragem
de Germano (US$ 758 milhões), que foram parcialmente compensados por
uma menor perda com variações cambiais no ano (US$
2,555 bilhões).
Suporte

Também nesta terça-feira,
a Vale anunciou uma série de
medidas de suporte para seus
fornecedores A estimativa é
que, por meio dessas ações,

mesmo do vencimento das
faturas, os pagamentos às
pequenas e médias empresas por serviços já realizados e materiais entregues.
Serão desembolsados com
essa ação mais de R$ 160
milhões. A medida deverá
beneficiar mais de mil fornecedores de todo o país.
Nos próximos 30 dias, a
Vale reduzirá em até 85% o
prazo de pagamento de serviços e materiais que ainda
serão faturados para cerca de
3 mil fornecedores de pequeno e médio portes.
A Vale também suportará
financeiramente as empresas
e trabalhadores da construção civil de projetos que a
empresa está suspendendo.
A suspensão tem dois obje-

a empresa injete cerca de R$
160 milhões na economia
nos próximos dias somente
com a antecipação de pagamentos para pequenas e médias empresas.
“No momento em que o
país passa por uma grande incerteza, usaremos nossa rede
de distribuição, presença na
base da cadeia produtiva e capacidade de mobilização para
ajudar os nossos fornecedores
a enfrentar os impactos dessa
pandemia, sempre primando
pela saúde e segurança das
pessoas”, afirma Alexandre
Pereira, diretor-executivo de
Suporte ao Negócio.
Medidas
A Vale adiantará, antes

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE nº 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 1525,
nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 20 de Abril de 2020, às 16:00 horas a
fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório da Diretoria,
Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e outras Demonstrações
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2. Aprovação dos
Dividendos Propostos; 3. Eleição dos Membros do Conselho do Conselho
de Administração e da Diretoria para o Triênio 2020/2023 . 4. Fixação dos
Honorários dos Administradores. 5. Outros assuntos de Interesse Geral.
Outrossim, esclarecemos que os documentos citados no item (hum) acima
e Mencionados no art. º 133 da Lei 6.404, encontram-se à disposição dos
interessados na Sede da Empresa. Nova Iguaçu, 23 de Março de 2020. Renata
Baroni Coelho - Presidente.

tivos: reduzir a circulação
de pessoas nas instalações
da empresa, aumentando a
segurança dos próprios trabalhadores terceirizados e
dos empregados que seguem
atuando nas funções essenciais da operação; e concentrar recursos em atividades
essenciais para o país neste
momento. Não haverá impacto sobre obras relacionadas à segurança de barragens.
“A Vale atua em conformidade com os protocolos
de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades
e agências de cada um dos
países em que opera e está
monitorando o desenvolvimento da situação”, disse a
mineradora no comunicado.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE nº 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Na condição de Presidente do Conselho de Administração de INDÚSTRIAS
GRANFINO S. A., e de conformidade com as atribuições deste conselho,
CONVOCO. Os demais Senhores Conselheiros para á Reunião a ser realizada
no dia 20 de Abril de 2020 ás 16:00 horas, na sala da Presidência, a fim de
tratar da seguinte pauta: 1. Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração dos
resultados do exercício e outras. Demonstrações referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019; 2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Eleição
dos Membros do Conselho do Conselho de Administração e da Diretoria para
o Triênio 2020/2023. 4. Fixação dos Honorários dos Administradores. 5. Outros
assuntos de Interesse Geral Nova Iguaçu 23 de Março de 2020. Silvia Maria
Soares Coelho Lantimant Presidente do Conselho de Administração

F. AB. Zona Oeste S.A.
CNPJ/MF nº 14.863.079/0001-99
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixas restritos
Contas a receber, líquidas
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Não circulante
Contas a receber, líquidas
Fundos restritos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outros ativos
Imobilizado
Ativos de contrato
Direitos de uso de arrendamento mercantil
Intangível
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Debêntures
Salários e encargos sociais
Tributos a pagar
Obrigações com o poder concedente
Dividendos a pagar
Outros passivos
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Debêntures
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Provisões para contingências
Obrigações com benefícios pós emprego
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

2019
187.599
82.622
7.203
83.712
170
7.723
5.107
1.062
38.111
5.855
19.117
6.527
12
3.828
2.772
3.417
59.845
3.235
587.824
692.432
880.031
2019
78.108
15.850
21.766
1.498
12.518
7.365
4.754
1.650
5.363
7.344
632.497
573.566
1.879
41.333
9.025
1.383
3.671
1.640
169.426
139.624
30.884
(1.082)
880.031

2018
129.060
37.799
7.444
72.530
1.832
6.006
3.014
435
56.647
6.535
19.473
7.106
12
18.563
4.958
2.983
83.634
–
483.863
627.127
756.187
2018
94.119
15.195
17.005
–
23.444
6.559
4.290
17.228
2.391
8.007
507.167
487.361
–
9.030
5.691
904
4.181
–
154.901
139.624
15.277
756.187

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios
findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Obrigações com benefícios pós emprego
Efeitos fiscais
Total do resultado abrangente do exercício

2019
2018
22.579 10.067
–
–
(1.640)
–
558
–
21.497 10.067

Sinval Araújo de Andrade Filho – Diretor Presidente
Nelson Antonio Gomes Gonçalves – Diretor de Operações
Evandro Luiz de Vasconcelos – Contador CRC RJ-078.939/O-8

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
348.178
259.198
(219.396) (152.101)
128.782
107.097

Operações
Receita líquida de serviços
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Outras despesas líquidas
Lucro operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras

(64.350)
(4.870)
59.562

(70.894)
(55)
36.148

7.022

10.053

2019
Despesas financeiras
(32.389)
Resultado financeiro, líquido
(25.367)
Lucro antes do IRPJa e da contribuição social
34.195
Imposto de renda e contribuição social correntes
(7.724)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(3.892)
Lucro líquido do exercício
22.579
Lucro por ação básico e diluído aos acionistas da Companhia durante o exercício (expresso em R$ por ação)
0,16

2018
(30.907)
(20.854)
15.294
(4.217)
(1.010)
10.067
0,07

Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)

Em 1º de janeiro de 2018
Resultado do exercício:
Lucro líquido do exercício
Transação de capital com sócios:
Dividendos complementares
Dividendos mínimos obrigatórios
Constituição de reservas
Em 31 de dezembro de 2018
Resultado do exercício:
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes:
Obrigações com benefícios pós emprego
Transação de capital com sócios:
Dividendos complementares
Dividendos mínimos obrigatórios
Constituição de reservas
Em 31 de dezembro de 2019

Capital social
Subscrito
139.624

Reserva legal
2.766

Reservas de lucros
Retenção de lucros
6.442

Lucros
acumulados
–

Ajustes de avaliação
patrimonial
–

Total
148.832

–

–

–

10.067

–

10.067

–
–
–
139.624

–
–
503
3.269

(1.607)
–
7.173
12.008

–
(2.391)
(7.676)
–

–
–
–
–

(1.607)
(2.391)
–
154.901

–

–

–

22.579

–

22.579

–

–

–

–

(1.082)

(1.082)

–
–
–
139.624

–
–
1.129
4.398

(1.609)
–
16.087
26.486

–
(5.363)
(17.216)

–
–
–
(1.082)

(1.609)
(5.363)
169.426

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos (em 31 de dezembro Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social
Ajustes
Depreciação e amortização
Amortização do arrendamento mercantil
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado
Provisão para perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”)
Provisão para contingências
Margem de lucro de construção
Ajuste a valor presente (“AVP”)
Juros e variações monetárias, líquidos
Variações nos ativos e passivos
Caixas restritos
Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar
Estoques
Depósitos judiciais
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Tributos a pagar
Obrigações com o poder concedente
Provisões para contingências
Partes relacionadas

2019
2018
34.195 15.294
29.622 27.439
1.632
–
42
72
50.220
(520)
(2.168)
539
29.198
142.760

42.264
5.643
(1.050)
29.943
119.605

241 (3.084)
(60.722) (42.094)
1.662
(935)
(1.138) 3.411
(2.093) 1.732
14.735 (2.506)
1.559 1.754
(1.503) (4.538)
806
400
196
241
(15.578)
151
10 (4.380)
479
309

Outros passivos
Caixa proveniente das operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Fundos restritos
Adições ao imobilizado
Adições ao intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos e financiamentos
Amortizações de empréstimos e financiamentos
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Amortizações de arrendamento mercantil
Ingressos de debêntures
Custo de transação de ingresso das debêntures
Amortizações das debêntures
Juros pagos de debêntures
Dividendos pagos
Caixa líquido proveniente das (aplicado) nas
atividades de financiamentos
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

2019
2018
(663) 1.277
80.751 71.343
(7.456) (3.673)
73.295 67.670
356 (1.113)
(1.400) (1.478)
(99.007) (36.355)
(100.051) (38.946)
108.665 37.563
(17.436) (14.525)
(32.394) (29.136)
(2.029)
–
45.000
–
(447)
–
(22.880) (22.880)
(2.900) (6.415)
(4.000) (3.754)
71.579 (39.147)
44.823 (10.423)
37.799 48.222
82.622 37.799
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Caixa de Assistência à Saúde – Caberj encerrou 2019 com um resultado positivo, a despeito dos custos assistenciais crescen- ços prestados aos seus beneficiários, que vem enfrentado a queda de seu poder aquisitivo. Ciente de que a maioria é composta
tes, que pressionam a inflação médica e a sinistralidade, principalmente de operadoras que, como a Caberj, têm uma carteira de aposentados, com vencimentos reajustados aquém do custo de vida, a Caberj tem praticado índices de reajustes menores
envelhecida, com uma maioria expressiva de beneficiários com idade superior a 58 anos, desequilibrando o princípio básico do que as demais operadoras de mercado. Estamos todos empenhados nessa tarefa desafiadora, que é manter o equilíbrio e
mutualismo intergeracional. Como resultado de um modelo de gestão com foco no controle de custos, sem perda da qualidade assegurar a perenidade da Caberj, para que ela possa continuar a propiciar um modelo assistencial que privilegia o atendimento
dos serviços, aliado a um conjunto de programas preventivos, os quais visam a melhoria da qualidade de vida e bem-estar do humanizado e prioriza a promoção e prevenção em saúde aos associados. O Conselho Deliberativo apresenta ao Corpo Social
beneficiário (com excelentes indicadores de desempenho), a Caberj obteve um resultado positivo de R$8.777.004,00, registran- a prestação de contas do exercício de 2019. Informações mais detalhadas encontram-se no Relatório da Diretoria.
Conselho Deliberativo:
do no dia 31/12/2019 um patrimônio social de R$87.623.960,00. Esses números refletem a forte atuação da Caberj na gestão
Roberto Alves Torres Homem – Presidente
de uma carteira que apresenta um alto risco de elevação de custos médico-hospitalares (VCMH). O que, no caso da Caberj, é
Leonardo Teti – Vice-presidente
exponencial, uma vez que se trata de uma carteira fechada, sem condições de oxigenação, que envelhece de forma inexorável,
Conselheiros: Ary Tinoco de Almeida; Fredemar de Andrade;
ao mesmo tempo em que a expectativa de vida cresce a cada ano, traduzindo-se em crescente utilização do plano de saúde.
Hamilton Miranda de Abreu; Rosangela de Araujo Costa e Sergio Vinicius de Paula e Silva
Ainda assim, a Caberj vem conseguindo manter o equilíbrio econômico-financeiro da carteira e o padrão de qualidade dos serviDEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
Nota
2019
2018
ATIVO
Nota
2019
2018 PASSIVO
Nota
2019
2018
73.545.780 78.158.833 Contraprestações efetivas
Ativo Circulante
102.606.713 104.132.266 Passivo Circulante
de plano de assistência à saúde
290.737.128 279.983.580
Provisões técnicas de operações
Disponível
5
1.237.105
419.241 de assistência à saúde
290.737.128 279.983.580
13 62.676.770 67.334.400 Receitas com operações de assistência à saúde
Realizável
101.369.608 103.713.025 Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG
290.737.128 279.983.580
23.738.727 27.399.690 Contraprestações líquidas
(213.426.163) (186.318.254)
169.839
400.770 Eventos indenizáveis líquidos
Aplicações
6 68.065.444 67.971.506 Provisão de eventos a liquidar para SUS
Eventos avisados
22 (212.512.111) (195.737.204)
Aplicações garantidoras de provisões técnicas
52.201.626 49.639.449 Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores
14.055.548 15.735.336 Variação da provisão de eventos ocorridos
Aplicações livres
15.863.818 18.332.057 de serviços assistenciais
e não avisados
(914.052)
9.418.950
Provisão para eventos ocorridos e não avisados
Créditos de operações com planos de assistência
- PEONA
24.712.656 23.798.604 Superávit das operações com planos
à saúde
7 28.482.342 26.852.628 Débitos com operações de assistência à saúde
de assistência à saúde
77.310.965 93.665.326
Contraprestação pecuniária a receber
24.330.367 22.751.546 não relacionadas com planos de saúde da operadora 14
866.932 3.593.498 Outras receitas operacionais de planos
102.839
95.003
15
2.335.960 1.647.523 de assistência à saúde
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis
4.151.975 4.101.082 Tributos e encargos sociais a recolher
Empréstimos e financiamenos a pagar
16
5.232.022 3.255.783 Receitas de assistência à saúde não relacionaCréditos de oper. assist. à saúde não relac. com
8.357.866 11.363.489
Débitos diversos
17
2.434.096 2.327.629 das com planos de saúde da operadora
planos de saúde da operadora
3.495.482 4.964.218 Passivo Não Circulante
8.357.866 11.363.489
18
5.203.273 9.629.323 Outras receitas operacionais
Bens e títulos a receber
8
1.326.340 3.924.673 Provisões técnicas de operações
Outras despesas operacionais com planos
Ativo Não Circulante
72.543.304 71.279.850 de assistência à saúde
(29.625.677) (29.119.543)
193.773
193.773 de assistência à saúde
Outras despesas de operações de planos
Realizável a longo prazo
1.824.970 1.553.800 Provisão de eventos a liquidar para outros
(3.726.558) (5.504.055)
193.773
193.773 de assistência à saúde
Depósitos judiciais e fiscais
9
1.824.970 1.553.800 prestadores de serviços assistenciais
Provisões
4.793.309 4.132.692 Programa de promoção da saúde
Investimento
10 25.870.768 22.289.919 Provisões para ações judiciais
(24.880.296) (21.509.115)
18
4.793.309 4.132.692 e prevenção de riscos e doenças
Participações societárias pelo método
Tributos e encargos sociais a recolher
32.187
43.739 (-) Recuperação de outras despesas
de equivalência patrimonial
25.870.768 22.289.919 Tributos e contribuições
81.522
161.245
19
32.187
43.739 operacionais de assistência à saúde
Imobilizado
11 44.653.074 47.060.410 Empréstimos e financiamenos a pagar
(1.100.345) (2.267.618)
16
15.054 5.259.119 Provisão para perdas sobre créditos
168.950
- Outras despesas operacionais de assistência à
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares
42.596.055 44.666.364 Débitos diversos
96.400.964 87.623.960 saúde não relacionadas com plano de saúde da
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares
2.057.019 2.394.046 Patrimônio Social
(3.297.830) (2.532.758)
Patrimônio social
20 87.623.960 54.632.141 operadora
Intangível
12
194.492
375.721 Superávit do exercício
52.848.163 73.471.517
8.777.004 32.991.819 Superávit bruto
Total do Ativo
175.150.017 175.412.116 Total do Passivo
(597.522)
(538.573)
175.150.017 175.412.116 Despesas de comercialização
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Despesas administrativas
23 (47.594.422) (46.056.392)
Superávit operacional
4.656.219 26.876.552
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
Resultado financeiro líquido
24
2.863.435
3.281.632
Patrimônio social Superávit (Déficit) do Exercício
Total Receitas financeiras
4.229.461
5.078.392
Saldos em 31/12/2017
109.941.003
(55.308.862)
54.632.141 Despesas financeiras
(1.366.026) (1.796.760)
Incorporação do déficit do exercício anterior
(55.308.862)
55.308.862
- Resultado patrimonial
25
1.257.350
2.833.635
Superávit do exercício
32.991.819
32.991.819 Receitas patrimoniais
1.257.350
2.833.635
Saldos em 31/12/2018
54.632.141
32.991.819
87.623.960 Superávit do exercício
8.777.004 32.991.819
Incorporação do superávit do exercício anterior
32.991.819
(32.991.819)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Superávit do exercício
8.777.004
8.777.004
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
Saldos em 31/12/2019
87.623.960
8.777.004
96.400.964
EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2019
2018
Atividades
operacionais
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
Recebimentos de plano saúde
299.986.287 288.825.975
1. Contexto operacional. A Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ (“CABERJ” ou identificação da ocorrência da despesa médica. As recuperações de eventos indeni- Resgate de aplicações financeiras
12.211.901 62.555.967
“Entidade”) é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, de záveis conhecidos ou avisados representam o valor dos eventos recuperados/res- Recebimento de juros de aplicações financeiras
8.563
15.851
natureza assistencial, sem fins lucrativos, com sede e foro à Rua do Ouvidor, nº 91 - sarcidos por glosas de assistência médico-hospitalar em procedimentos, com base Outros recebimentos operacionais
28.591.362 41.419.545
2º, 3º, 4º, 5º e 7º andar - Centro na cidade do Rio de Janeiro. A Entidade é autorizada em registros auxiliares. 4. Gerenciamento de risco. I - Visão Geral de Exposição Pagamentos a fornecedores/prestadores
a operar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (“ANS”) e tem por ob- ao Risco do Negócio. A Entidade atua como operadora de planos de saúde no de serviços de saúde
(268.579.331) (293.978.391)
jetivo proporcionar aos seus associados e dependentes inscritos, assistência médica mercado de saúde suplementar com o objetivo de prover assistência médica aos Pagamentos de comissões
(592.496)
(528.475)
hospitalar baseada no sistema de livre escolha dirigida, por meio de profissionais de seus associados, tendo como riscos associados um conjunto de fatores inerentes a Pagamentos de pessoal
(12.784.626) (12.615.376)
saúde, hospitais e entidades especializadas que acordarem com a CABERJ para natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de riscos que podem afetar Pagamentos de serviços terceiros
(16.824.501) (14.156.786)
prestar esta assistência. 2. Base de preparação. a.Declaração de conformidade. o negócio da Entidade, destacam-se: I.1. Riscos ligados à atividade econômica Pagamentos de tributos
(19.630.343) (20.994.277)
A presente demonstrações financeiras incluem: • As demonstrações financeiras fo- da Entidade. Neste item, as principais variáveis econômicas que podem influenciar Pagamentos de processos judiciais
(2.766.242) (1.817.162)
ram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as a manutenção e o desenvolvimento do negócio são: a variação dos custos médico- Pagamentos de aluguel
(221.028)
(218.763)
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as -hospitalares e os fatores macroeconômicos. I.2. Risco Regulatório. Este risco se Pagamentos de promoção/publicidade
(12.221)
quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e acentua por estar associado a um setor altamente regulado pela Agência Nacional de Aplicações financeiras
(9.500.000) (59.242.825)
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando Saúde Suplementar, cujos impactos incluem questões legais de operação de planos Outros pagamentos operacionais
(2.317.555) (2.226.904)
referendados pela ANS. As demonstrações financeiras estão sendo apresentada de saúde, garantias financeiras e responsabilidade contratual. I.3. Riscos Operacio- Caixa líquido das atividades operacionais
7.581.991 (12.973.842)
segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Resolução Nor- nais. A Entidade possui em sua estrutura de gerenciamento de riscos, um foco de Atividades de investimento
mativa nº 446/2019. As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo atuação voltado para administrar o seu risco operacional, mantido através da aplica- Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros
6.060.000
apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sobre este conceito. A ção de um conjunto de ferramentas de gestão, como: gestão atuarial, planejamento Outros recebimentos das atividades de investimentos
621.000
1.321.522
emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em e gestão orçamentária, política de atenção à saúde para controle dos custos médi- Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros
(312.934)
(165.760)
14/02/2020. b. Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram prepa- cos, soluções informatizadas, estrutura organizacional adequadamente dimensio- Pagamentos de aquisição de participação
radas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não- nada, controles internos sob acompanhamento periódico, fluxogramas de processos em outras empresas
(3.000.000) (3.000.000)
-derivativo mensurados pelo valor justo por meio do resultado. c. Moeda funcional e internos atualizados periodicamente, dentre outros modelos de gestão. Com o obje- Caixa líquido das atividades de investimento
(2.691.934)
4.215.762
moeda de apresentação. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em tivo de assegurar o funcionamento efetivo e sincronizado desses componentes de Atividades de financiamento
Real, que é a moeda funcional da Entidade. d. Uso de estimativas e julgamentos. gestão, são promovidos programas de capacitação permanente das equipes. Outro Recebimento empréstimos/financiamentos
- 10.000.000
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas da ANS e as item de fundamental importância no risco operacional é o emprego de indicadores de Pagamentos de juros e encargos sobre
normas emitidas pelo CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas desempenho como instrumento de aferição de performance operacional, mantendo empréstimos/financiamentos
(804.368)
(613.259)
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de uma visão global dos resultados alcançados. Subscrevemos abaixo os principais Pagamentos de amortização de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas riscos operacionais de exposição da Entidade e a linha atenuante aplicada para cada empréstimos/financiamentos/leasing
(3.267.825) (1.848.023)
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revi- item: I.3.1. Risco atuarial. A estratégia atenuante de mitigação do risco atuarial é o Caixa líquido das atividades de financiamento
(4.072.193) 7.538.718,00
sões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as investimento realizado em uma gestão efetiva de gerenciamento periódico das ga- Variação líquida do caixa
817.864 (1.219.362)
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informa- rantias financeiras, da revisão do desempenho dos produtos, da análise e atualiza- Caixa - Saldo inicial
419.241
1.638.603
ções sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que ção das tabelas de comercialização, da atualização das notas técnicas atuariais, do Caixa - Saldo final
1.237.105
419.241
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras cumprimento das obrigações legais junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar Aumento/Diminuição do saldo caixa
817.864 (1.219.362)
estão incluídas nas notas explicativas: nº 7 – Provisão para Perdas Sobre Créditos – ANS, do diagnóstico atuarial permanente da Entidade e da elaboração de cenários Ativos Livres no início do período
419.241
1.638.603
– PPSC e nº 13 – Provisões técnicas. As informações sobre incertezas, sobre premis- prospectivos para apoio à tomada de decisão. Todos os processos de trabalho exe- Ativos Livres no final do período
1.237.105
419.241
sas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste mate- cutados pela área atuarial buscam assegurar, preventivamente, o grau de solvência Aumento/Diminuição nas aplicações financeiras
rial dentro do próximo exercício financeiro está incluída na nota explicativa nº 18 - da Entidade. I.3.2. Risco de envelhecimento e perda de carteira. Considerando a - Recursos Livres
817.864 (1.219.362)
Provisões para ações judiciais. 3. Principais políticas contábeis. As principais composição da carteira da Entidade, predominantemente idosa, buscou a Entidade,
diretrizes contábeis adotadas são: a. Disponibilidades. São mantidos com a finali- ao longo dos anos, antever os efeitos do envelhecimento em sua carteira e qual o nhamentos periódicos de desempenho. No que se refere ao risco de taxa de juros, a
dade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compõem-se de depósi- caminho a perseguir diante de um cenário esperado. A Entidade se lançou para obter Entidade está exposta à taxa de mercado “Certificado de Depósito Interbancário –
tos bancários à vista em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de a expertise de gestão de uma carteira idosa, onde a lógica assistencial de promoção CDI”, que indexa a rentabilidade de suas aplicações financeiras, se mantendo em um
valor. b. Instrumentos financeiros. Ativos financeiros não derivativos. A Entida- à saúde e prevenção e risco de doenças, continua sendo o foco efetivo de atuação patamar satisfatório.
Rentabilidade
(CDI)
de reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram origina- para a busca da longevidade saudável de sua carteira. Para tanto, a Entidade man5,89%
6,41%
dos. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor tém 2 (dois) programas de prevenção de gerenciamento de doenças crônico-dege- Exercício 2018
5,50%
5,96%
justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na nerativas, um em regime ambulatorial (Atendimento Ambulatorial Gerenciado – Exercício 2019
qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. AAG) e um em regime domiciliar (Atendimento Eletivo – Domiciliar – AED), acolhendo I.4.1.2) Política de Gestão de Recebíveis. O risco de crédito na Entidade decorrenA Entidade não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos um total de mais de 2.500 associados. As informações técnicas e os indicadores de te da possibilidade de não recebimento de valores faturados a clientes/associados
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Entidade transfere os direitos ao rece- desempenho relativos aos programas de prevenção estão contidos no relatório téc- é atenuado pela forma de cobrança pulverizada (débito automático, desconto em
bimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação nico para fins de asseguração razoável da auditoria. No tocante ao risco de perda de folha e boleto bancário) e pela possibilidade legal de interrupção da prestação de
no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financei- carteira decorrente do perfil da massa assistida, este componente é mensurado e serviços ao beneficiário, após transcorrido o prazo máximo da condição de inadimro são transferidos. A Entidade classifica os ativos financeiros não derivativos nas acompanhado atuarialmente, a cada ano, para fins de medição do ponto de equilíbrio plência. Com relação a empréstimos e financiamentos, a Entidade não possui esta
seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resul- da carteira que assegure o grau de solvência exigido pelo órgão regulador. Este é um modalidade de operação, uma vez que todas as suas despesas e investimentos na
tado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e ativos fator constantemente mitigado pela administração da Entidade em uma visão mais sua atividade fim são custeados com recursos próprios. A estratégia de cobrança dos
financeiros disponíveis para venda. Em 31/12/2019 e 2018 a Entidade possuía ativos estratégica, envolvendo questões estatutárias e legais, que venham a permitir a via- beneficiários inadimplentes no exercício de 2019 foi bem agressiva e o percentual
financeiros classificados nas seguintes categorias: Ativos financeiros registrados bilidade e continuidade, no longo prazo, da Entidade. I.3.3. Risco de elevação dos de inadimplência reduziu significativamente comparado com o exercício de 2018. O
pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado pelo custos médico-hospitalares. A vulnerabilidade que a Entidade está exposta em agravamento da crise econômica no cenário nacional e a queda do poder aquisitivo
valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negocia- termos de risco de mercado está associada às flutuações do preço médio dos servi- pressionam o índice no exercício de 2019.
ção, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos ços de saúde, traduzidos pelo reajuste das tabelas hospitalares e do coeficiente de
Inadimplência
Variação Média
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade ge- honorários médicos (ch); cujos preços globais (diárias e taxas, materiais e medicaExercício de 2019
3,96%
rencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda (com base em seus mentos, exames de baixa, média e alta complexidade), além de serem indexados
Exercício de 2018
5,17%
valores justos) de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de in- pela inflação, sofrem impacto da variação cambial, principalmente nos serviços de I.4.2) Risco de Liquidez. Os índices de liquidez corrente e geral da Companhia em
vestimentos da Entidade. Os custos da transação, são reconhecidos no resultado diagnósticos (equipamentos de alta tecnologia) e tratamentos terapêuticos (medica- 31/12/2019 foram 1,40 e 2,22, respectivamente, demonstrando a gestão de seus
como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado mentos de alto custo). Para este fator de risco, a Entidade possui uma estrutura recursos financeiros de forma a garantir o cumprimento de suas obrigações de curtos
são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais le- constituída de um Comitê de Negociação com a rede de prestadores de serviços e longos prazos. I.4.3) Risco de reajuste nos preços de planos de assistência à
vam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resul- médicos, composta atualmente por Superintendentes, gerentes médicos e profissio- saúde. A Entidade decidiu proceder nova revisão técnica atuarial, para assegurar
tado do exercício. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do nais técnicos, cujo resultado vem apresentando, além de transparência e previsibili- a eficácia das medidas adotadas no exercício anterior em relação ao reajuste apliresultado compreendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam clas- dade de custos, negociações satisfatórias e compatíveis com os limites orçamentá- cado. Em conformidade com o que determina o órgão regulador, a CABERJ aplica
sificados como disponíveis para venda. Recebíveis. Representam substancialmen- rios estabelecidos. A variação é calculada considerando-se o custo médio por anualmente o índice de reajuste das contraprestações dos seus associados, que é
te os recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços de assistên- beneficiário em um período de 12 meses (média móvel) em relação às despesas pautado e deliberado pela administração. O reajuste anual é aplicado a partir do mês
cia médico hospitalar e os valores a receber de conveniados na data de médias dos doze meses imediatamente anteriores. A média móvel expurga efeitos de julho/19, em regime de pré-pagamento, levando em consideração a apuração das
encerramento do balanço. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo de sazonalidade. No caso da Entidade, o VCMH é exponencial quando nos referimos receitas de contraprestação versus custos variáveis, nos últimos 12 meses. Após reacrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento ini- a uma carteira idosa, cuja expectativa de vida cresce a cada ano, traduzindo-se em visão técnica atuarial, foi aplicado o reajuste nas datas-bases dos referidos contratos,
cial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado, decrescidos de qualquer crescente utilização do plano, aliado ao aumento do preço dos serviços de saúde. conforme a seguir: Planos MATER, o reajuste de 13,15% sobre os planos que apreperda por redução ao valor recuperável. Provisão para Perdas sobre Créditos – Para administrar o risco de elevação dos custos médico-hospitalares, a Entidade sentaram déficit: 7 faixas etárias (contratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional
PPSC.A Entidade constitui a PPSC conforme os critérios estabelecidos no item 7.2.9 conta um efetivo modelo de gestão, em dois segmentos: i. Risco Ambulatorial – Este de Saúde Suplementar – ANS); e reajuste de 13,15%: 10 faixas etárias (contratos
da Instrução Normativa nº 46, de 25/02/2011, que determina a constituição da PPSC modelo de gestão foca um conjunto de ações voltadas para o gerenciamento de posteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS). Planos
para segurados de planos individuais que estejam inadimplentes há mais de 60 dias ocorrências de eventos ambulatoriais, através da organização e direcionamento de AFINIDADE, o reajuste de 13,15% sobre os planos que apresentaram déficit: 7 faixas
e pessoas jurídicas - planos coletivos que estejam inadimplentes há mais de 90 dias, demanda, da gestão em pronto-socorro, do dimensionamento dos eventos de risco, etárias (contratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar –
em ambas as situações é provisionado o total de parcelas vencidas e a vencer dos da determinação das especialidades médicas-alvo e da aferição da qualidade do ANS); e reajuste 13,15%: 8 faixas etárias (contratos não adaptados à Lei 9656/98); e
inadimplentes. Instrumentos financeiros - derivativos. A Entidade não opera com serviço prestado. ii. Risco Hospitalar – Este modelo de gestão foca um conjunto de reajuste de 13,15%: 10 faixas etárias (contratos posteriores à RN 63 da Agência Nainstrumentos financeiros com características de derivativos. c. Investimentos. O ações voltadas para a gestão de ocorrências de eventos hospitalares, através da cional de Saúde Suplementar – ANS). Frise-se que o risco da efetividade do reajuste
investimento na subsidiária Caberj Integral Saúde S.A. está avaliado pelo método de administração da porta de entrada, de opinião médica em casos cirúrgicos, do acom- aplicado para cobertura dos custos assistenciais é o constante desafio enfrentado
equivalência patrimonial, em consonância com o CPC 18. d. Imobilizado. Os itens panhamento das internações por médicos-internistas dentro dos hospitais, da brevi- pela Entidade e sucedido com tenacidade, através da implantação de um plano comdo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, dade hospitalar do paciente, da auditoria de contas médicas, dentre outras ferramen- plexo de gestão dos custos médico-hospitalares, gerido por uma equipe de gestores
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (im- tas de gestão médica. O risco de elevação dos custos médico-hospitalares está médicos, acompanhado de revisões atuariais periódicas dos planos, com o objetivo
pairment) acumuladas. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às diretamente relacionado à taxa de variação de custos médico-hospitalares - VCMH de minimizar o impacto financeiro necessário ao equilíbrio contratual. II - Estrutura
taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 11 e leva em consideração o tempo de vida - medida de variação resultante da combinação de preços de serviços de saúde as- de Gerenciamento e de Mitigação de Riscos. Para os riscos a que se encontra
útil-econômica estimada dos bens. e. Intangível. Incluem os valores referentes a sociado à frequência de utilização de eventos médicos pelos beneficiários. Trata-se exposta, a Entidade possui uma Estrutura de Gerenciamento e Mitigação de Riscos,
programas/sistemas de computadores (software), sendo amortizados pelo método de uma metodologia adotada e indicada pela Agência Nacional de Saúde Suplemen- a qual está fundamentada em uma Política de Gestão Estratégica. A Entidade adota
linear no prazo de 5 anos. f. Demais ativos e passivos circulante e não circulante. tar – ANS, para que as operadoras de planos de saúde comprovem anualmente a como instrumentos de gestão, ferramentas voltadas para traçar uma visão de futuro
Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para variação dos custos médico-hospitalares de seus contratos. I.3.4. Risco de provi- rumo à sobrevivência e à perenização da Entidade. O planejamento estratégico é
ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. As demais obrigações são registra- são para contingências judiciais. O risco de provisão para contingências judiciais uma importante ferramenta de gestão adotada pela Entidade, cujo principal objetivo
das pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor- tem sido objeto de intenso aperfeiçoamento e controle no processo de gestão, visan- é traçar, a partir do ciclo de maturidade em que a Entidade se encontra, estratégias
respondentes encargos e variações monetárias incorridas. g. Provisões técnicas. do assegurar o equilíbrio atuarial dos planos. A atuação jurídica da Entidade vem de atuação voltadas para o desenvolvimento da organização. Adotar padrões e meA provisão para eventos ocorridos e não avisados foi calculada de acordo com as envidando esforços em um trabalho preventivo no âmbito administrativo, abordando todologias, assim como dispor de recursos humanos capacitados e recursos tecnodeterminações da Resolução Normativa nº 209 de 22/12/2009 e suas alterações os casos críticos de possível ingresso no judiciário. Em situações de concessão de lógicos alinhados com as necessidades de gestão de um ambiente de controle e de
posteriores, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme menciona- tutela antecipada por parte do judiciário, a Entidade busca, na maioria dos casos, a segurança operacional, são fatores fundamentais e determinantes para a correta mido na Nota Explicativa nº 13. A provisão para eventos a liquidar é registrada com base tentativa de revogação da tutela, para discutir o mérito do processo. No caso de pro- tigação e gerenciamento dos riscos. Enfim, pensar e repensar permanentemente as
nas faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela Entidade, em cessos já existentes, a Entidade pauta suas defesas em seu estatuto, nos regula- estratégias e ações voltadas para um robusto programa de gestão de custos médicocontrapartida à conta de despesa de provisão para eventos indenizáveis avisados, mentos dos planos e na legislação vigente, avaliando sempre os fatos geradores da -hospitalares e de custos administrativos, bem como um rigoroso plano de acompaquando relativa a serviços de assistência prestados aos seus conveniados. h. Provi- demanda, a relação custo-benefício de manter um processo judicial em trâmite, de nhamento de recebíveis, é tarefa constante do corpo diretivo e gerencial da Entidade.
são para ações judiciais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos acordo com cada caso e o impacto na imagem institucional e mercadológica da Enti- 5. Disponível
2019
2018
ativos e passivos contingentes, são realizados de acordo com as regras estabeleci- dade. No ano de 2019, a Entidade apresentou um saldo provisionado nesta rubrica Caixa
15.150
15.150
das pelo CPC25 - “Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes” e leva de R$4.793.309. Em suma, a essência da atividade da Entidade, é o risco assumido Bancos
1.221.955
404.091
em consideração a avaliação dos assessores jurídicos da Entidade conforme segue: para administrar os recursos de assistência à saúde de seus beneficiários. A aceita1.237.105
419.241
a. Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exce- ção do risco, portanto, é uma das principais causas de desequilíbrio econômico-fi- 6. Aplicações. a. Resumo das aplicações financeiras
2019
2018
to quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização; nanceiro de Instituições que administram planos de saúde, onde o principal foco da Caixa FI Saúde Suplementar - ANS - CEF (i)
32.596.228 31.125.007
sobre as quais não cabem mais recursos. b. Passivos contingentes - são reconheci- gestão estratégica deve contemplar um eficiente plano de gerenciamento de risco. Fundo BB RF LP CORP 600 MIL - Banco do Brasil (ii)
55.222
63.047
dos nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurí- I.4. Riscos Financeiros. I.4.1) Risco de Crédito e Capital. O risco de crédito da Caixa FI Fidelidade II RF Cred Priv - CEF (iii)
9.461.881 9.003.132
dicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação ju- Entidade está associado à possibilidade de inadimplência de seus clientes, sendo Caixa FI Fidelidade RF Longo Prazo - CEF (iii)
16.224.359 17.153.888
dicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para liquidação das atenuado por uma composição pulverizada da carteira e pela prerrogativa legal de Bradesco Emp FICFI Refer DI Top (iv)
1.729.710
567.932
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente interrupção da assistência após um determinado período de inadimplência. Além Quotas de fundos não exclusivos
60.067.400 57.913.006
segurança. i. Redução ao valor recuperável. O imobilizado e o intangível são revi- disso, a Companhia possui uma política de gestão de ativos financeiros estritamente Sul América Capitalização
30.000
25.000
sados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indícios de perdas não conservadora, investindo em fundos de renda fixa de baixa exposição ao risco de Bradesco CDB Fácil
2.467.788 2.332.861
recuperáveis. A administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01, e mercado e mantendo suas operações em instituições financeiras consideradas de Bradesco Debêntures
3.000.256 5.200.639
constatou que não há indicadores de desvalorização dos mesmos bem como estes primeira linha pelo mercado. I.4.1.1) Política de Investimentos dos Recursos Fi- Bradesco Capitalização
2.500.000 2.500.000
são realizados em prazos satisfatórios. j. Resultado. O resultado é apurado pelo re- nanceiros. Em 31/12/2019 as aplicações financeiras estavam concentradas em Títulos de Capitalização
7.998.044 10.058.500
gime de competência e considera os rendimentos e encargos, calculados a índices fundos administrados pela CEF e Banco Bradesco. A estrutura adotada viabiliza, Total das aplicações financeiras
68.065.444 67.971.506
ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Entidade. As contrapresta- através da compra direta de ativos financeiros, como títulos públicos e quota de ou- i. Este fundo de investimento tem por objetivo a constituição de ativos garantidores
ções são apropriadas ao resultado quando da emissão das respectivas faturas, em tros fundos de investimento, o cumprimento da política de investimento dos recursos que visam lastrear as provisões técnicas e o excedente da dependência operacional,
bases lineares, no período de cobertura de risco. Os eventos indenizáveis avisados financeiros, em consonância com as disposições estatutárias, com retorno revestido instituído pela Resolução Normativa nº 159 de 3/07/2007 da ANS.ii. Este fundo de
são apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação da conta mé- de liquidez, segurança e rentabilidade. Com esses fundamentos a Entidade vem investimento tem por objetivo aplicar recursos integralmente em cotas de fundos de
dica, do aviso pelos prestadores, pelo seu valor integral, no primeiro momento da obtendo resultados satisfatórios ao longo dos anos, mensurados através de acompa- investimentos que apliquem em carteira diversificadas de ativos financeiros, com
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prazo médio superior a 365 dias, sendo eles disponível para negociação.iii. Este
fundo de investimento tem por objetivo aplicar recursos em título renda fixa, incluindo cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com prazo médio
superior a 365 dias, sendo eles disponível para negociação. iv. Este fundo tem por
objetivo proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade que busque acompanhar as
variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários
(CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.
b. Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros
registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis
foram definidos como a seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente
(preços) ou indiretamente (derivado de preços).
31/12/2019
31/12/2018
Títulos
Nível 1
Nível 2
Total Nível 1
Nível 2
Total
Ouotas de Fundos
Investimento Não
Exclusivos
Caixa Saúde Supl.
- ANS - CEF
32.596.228 32.596.228
31.125.007 31.125.007
Fundo BB RF
LP Corp
55.222
55.222
63.047
63.047
Caixa FI Fidelid II
RF Cred Priv
9.461.881 9.461.881
9.003.132 9.003.132
Caixa FI Fidelidade RF LP
16.224.359 16.224.359
17.153.888 17.153.888
Bradesco Emp
FICFI RF DI
1.729.710 1.729.710
567.932
567.932
Total da carteira
60.067.400 60.067.400
57.913.006 57.913.006
7. Créditos de operações com plano de assistência à saúde
2019
2018
Mensalidades a receber (i)
50.450.143 47.770.977
Partic. dos beneficiários em eventos indenizáveis (ii) 4.151.975 4.101.082
Provisão para perdas sobre créditos
(26.119.776) (25.019.431)
28.482.342 26.852.628
10. Investimentos

CNPJ/MF nº 42.182.170/0001-84

(i) Refere-se aos recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços
de assistência médico hospitalar. As mensalidades vencem sempre no dia dez do
mês, sendo reconhecidos por provisão mensal. As mensalidades a receber por
idade de saldo compõem-se como segue em 31 de dezembro:
2019
2018
A vencer
21.964.759 20.852.856
Vencidos até 30 dias
1.676.965
1.321.345
Vencidos de 31 a 60 dias
491.896
406.813
Vencidos de 61 a 90 dias
196.747
170.532
Vencidos há mais de 90 dias
26.119.776 25.019.431
50.450.143 47.770.977
(ii) Registra os valores correspondentes a participação dos beneficiários em atendimentos ambulatoriais. a. Movimentação da provisão para perdas sobre créditos
2019
2018
Provisão para perdas sobre créditos
Exercício anterior
(25.019.431) (22.751.813)
Ajuste de provisão
(1.100.345) (2.267.618)
Exercício atual
(26.119.776) (25.019.431)
2019
2018
8. Bens e títulos a receber
Adiantamentos a conveniados (i)
804.096
3.039.413
Adiantamento - farmácia
129.703
149.962
Outros
392.541
735.298
1.326.340
3.924.673
(i) Registra os valores adiantados a conveniados a serem compensados de imediato no próximo faturamento.
2019
2018
9. Depósitos judiciais e fiscais
Depósitos judiciais - Eventos
193.773
193.773
Depósitos judiciais - Civeis
805.221
1.103.360
Depósitos judiciais - Trabalhista
825.976
256.667
1.824.970
1.553.800
Registra os valores depositados na justiça como garantia em processos judiciais
movidos contra a Caberj.

ANS 32436-1

14.Débitoscomoperaçõesdeassistênciaàsaúdenãorelacionadoscomplanos
de saúde da operadora. Refere-se ao reconhecimento das despesas provenientes
da assistência médico hospitalar aos beneficiários dos convênios de reciprocidade.
15. Tributos e encargos sociais a recolher
2019
2018
ISS e IR retidos na fonte
742.004
528.165
INSS - médico
294.406
184.513
INSS - folha
351.168
346.449
948.382
588.396
Outros impostos
2.335.960 1.647.523
16. Empréstimos e financiamentos a pagar. Em 04/04/2018 a Caberj contratou
empréstimo bancário com o Banco Bradesco S.A. para financiamento de Capital e
Giro no valor de R$ 9.500.000, a serem pagos em 36 parcelas.
17. Débitos diversos
2019
2018
Provisão para férias
1.352.812 1.309.350
Provisão de INSS sobre férias
362.552
350.904
Provisão de FGTS sobre férias e 13º salário
146.836
142.513
Fornecedores e outros
571.896
524.862
2.434.096 2.327.629
18. Provisões para ações judiciais. A Entidade possui ações judiciais de natureza
trabalhistas e cíveis que foram impetradas contra a mesma, tendo sido estimado
pelos seus consultores jurídicos como probabilidade de perda possível o montante
de R$ 9.202.645, perda provável o montante de R$ 4.793.309 e perda remota o
montante R$ 368.259. A Administração, com base em sua avaliação tem registrado
o montante de R$ 4.793.309 (R$ 4.132.692 em 2018) para fazer face às prováveis
perdas, correspondendo a 100% do montante das perdas prováveis.
Detalhamento dos processos por natureza de risco de perda:
2019
Trabalhistas
Cíveis
Total
Prováveis
2.003.233 2.790.076 4.793.309
Possíveis
1.068.324 8.134.321 9.202.645
Remotas
151.560
216.699
368.259
Total
3.223.117 11.141.096 14.364.213
2018
Trabalhistas
Cíveis
Total
Prováveis
1.461.641 2.671.051 4.132.692
Possíveis
1.647.139 6.668.673 8.315.812
Remotas
20.000
703.660
723.660
Total
3.128.780 10.043.384 13.172.164
Auto de infração do ISS: No exercício de 2010, a Entidade foi cobrada pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, devido ao não recolhimento de Imposto sobre
Serviço, decorrente de auto de infração lavrado em 04/01/2007, referente ao período compreendido entre janeiro de 2002 a maio de 2006. A Entidade ingressou com
uma Ação Anulatória antes da cobrança pelo Município, ocasião em que obteve o
deferimento, em sede de recurso, através de agravo de instrumento interposto, cujo
êxito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário permanecerá mantido até
o julgamento do mérito, sendo certo que a classificação que trata a probabilidade
de êxito está como possível, conforme avaliação de seus consultores jurídicos. Em
08/02/2013, a Entidade obteve êxito na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por decisão do desembargador Jorge Luiz Habib. Em 30/06/2016, foi anexado
ao processo o Laudo Pericial emitido pelo perito judicial Sr. José Alberto P. Parreira,
afirmando tecnicamente que a Entidade satisfaz todas as exigências estabelecidas
pelo art.14 do CTN. Em 13/11/2018, foi publicada a sentença do julgamento considerando improcedente o recurso da Entidade. Em 03/12/2018, a Entidade ingressou
com o Recurso de Apelação na 12ª Vara de Fazenda Pública. Em 21/01/2020, a Entidade obteve êxito na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por decisão da
juíza Katia Cristina Nascentes Torres. 19. Tributos e encargos sociais a recolher.A
Entidade provisionou o imposto de renda no montante de R$ 32.187 (R$ 43.739 em
2018) sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras no mês de dezembro de 2019. 20. Patrimônio líquido. Patrimônio Social. O Patrimônio Social
está constituído pelos valores dos superávits e déficits apurados em cada exercício.
21. Partes relacionadas
2019
2018
Resultado
Resultado
Ativo
Ativo
receita
receita
Caberj Integral Saúde S.A.
1.063.072 7.069.890 1.778.790 8.798.275
1.063.072 7.069.890 1.778.790 8.798.275
Em 9/04/2008, a Entidade firmou contrato com a sua investida Caberj Integral Saúde S.A., para a prestação de serviços administrativos, contábeis, jurídicos, apoios
logísticos e outros serviços, se necessário. O valor cobrado por estes serviços é relativo a 10% da receita total de sua investida. A CABERJ por ser enquadrada como entidade sem fins lucrativos não remunera seus administradores. 22. Eventos avisados. A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Médicos Hospitalares
Assistência Médico-Hospitalar do Documento de Informações Periódicas – DIOPS
do 4º trimestre de 2019 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de
01/11/2013, daAgência Nacional de Saúde Suplementar –ANS, referente aos planos:

% de participaCapital Patrimônio Resultado Saldo em Resultado de Aumento Dividendos e juros sobre capital Saldo em
Descrição
ção no capital
social
liquido do exercício
2017 equivalência de capital
próprio recebidos e a receber
2018
Caberj Integral Saúde S.A.
100%
26.011.200 21.398.393
891.526 18.398.393
891.526 3.000.000
- 22.289.919
% de participaCapital Patrimônio Resultado Saldo em Resultado de Aumento Dividendos e juros sobre capital Saldo em
Descrição
ção no capital
social
liquido do exercício
2018 equivalência de capital
próprio recebidos e a receber
2019
Caberj Integral Saúde S.A.
100%
29.011.200 25.289.919
580.849 22.289.919
580.849 3.000.000
- 25.870.768
No exercício de 2006 foi constituída a Caberj Integral Saúde S.A. (“Caberj Integral”), emitidas líquidas nos últimos 12 meses, na modalidade de preço pré-estabelecido,
uma sociedade por ações, constituída como subsidiária integral da CABERJ. A Ca- exceto aquelas referentes às contraprestações odontológicas; • 10% do total de
berj Integral Saúde S.A tem por objeto a comercialização e operação de planos de eventos indenizáveis conhecidos na modalidade de preço pré-estabelecido, nos úlassistência à saúde e atividades afins. A CABERJ efetuou um aporte de capital na timos 12 meses, exceto aqueles referentes às despesas odontológicas; A Entidade
Caberj Integral Saúde S.A. em dinheiro no montante de R$ 3.111.200, considerando adotou em 31/12/2019 observando o critério acima 8,5% do total de contraprestao capital inicial mínimo exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
para a companhia operar. A Caberj Integral Saúde S.A. iniciou as suas operações a ções emitidas líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, resultando o monpartir do mês/09/2007. No decorrer dos exercícios a Caberj efetuou aporte de capital tante total de R$ 24.712.656. (iii) Refere-se ao reconhecimento do custo médico
na Caberj Integral Saúde S.A. no montante de R$ 25.900.000, em cumprimento a proveniente da assistência médico hospitalar aos conveniados da CABERJ. O pasResolução Normativa 160 de 3/07/2007 da ANS, considerando o capital mínimo exi- sivo é registrado mediante apresentação da documentação dos serviços prestados
gido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para a companhia operar. pelos médicos, laboratórios e hospitais credenciados. Em atendimento a Resolução
2019
2018 Normativa (RN) nº 227 de 19/08/2010, a provisão de eventos a liquidar está lastre11. Imobilizado
ada por ativos garantidores das provisões técnicas, representadas por aplicações
Taxa de
depreciaDepreValor
Valor financeiras vinculadas e custodiadas à ANS, através da Caixa Econômica Federal.
ção %
Custo
ciação
líquido
líquido Demonstrativo dos Ativos Garantidores
2019
2018
Edificações
4%
51.757.722 (9.161.667) 42.596.055 44.666.364 Aplicações financeiras vinculadas a ANS
32.596.228 31.125.007
Móveis
Provisão para eventos ocorridos e não avisados
(24.712.656) (23.798.604)
e utensílios
10%
2.698.905 (1.805.063)
893.842 1.061.892 Provisão para eventos liquidar - SUS a mais de 60 dias
(38.584)
(20.872)
Computadores
Provisão para eventos liquidar - Prest. Serv. a
e periféricos
20%
2.195.156 (1.943.084)
252.072
326.898
mais de 60 dias
Máquinas e
Provisão para eventos liquidar - ELP
(193.773)
(193.773)
equipamentos
10%
1.096.206
(766.296)
329.910
338.539
(24.945.013) (24.013.249)
Instalações
10%
855.225
(274.030)
581.195
666.717 Ativos garantidores vinculados excedentes
7.651.215
7.111.758
58.603.214 (13.950.140) 44.653.074 47.060.410
2019
2018
Apresentamos a seguir a movimentação no exercício de 2019 e 2018:
Aplicações financeiras lastreadas a ANS
52.201.626 49.639.449
2018
2019
Provisão para eventos ocorridos e não avisados
(24.712.656) (23.798.604)
Valor AquiDepreValor Provisão para eventos liquidar - SUS
(169.839)
(400.770)
líquido sição Baixa
ciação
líquido Provisão para eventos liquidar - Prest. Serv. Assist. (14.055.548) (15.735.336)
Edificações
44.666.364
- (2.070.309) 42.596.055 Provisão para eventos liquidar - ELP
(193.773)
(193.773)
Móveis e utensílios
1.061.892 80.712
- (248.762) 893.842
(39.131.816) (40.128.483)
Computadores e periféricos
326.898 76.909
- (151.735) 252.072 Ativos garantidores lastreados excedentes
13.069.810 9.510.966
Máquinas e equipamentos
338.539 75.018
(83.647) 329.910 Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão antes da lei 9.656/1998.
Instalações
666.717
(85.522) 581.195
Consulta Médica
Exames
Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas
Total
47.060.410 232.639
- (2.639.975) 44.653.074
Rede Contratada
674.114
1.803.641
3.172.491 25.975.611
1.077.618
1.113.504
33.816.979
2017
2018
Reembolso
171
55.636
4.691
397.285
457.783
Valor AquiDepreValor Total
674.285
1.859.277
3.177.182 25.975.611
1.474.903
1.113.504
34.274.762
líquido sição
Baixa
ciação
líquido
Edificações
51.894.613
- (5.104.288) (2.123.961) 44.666.364 Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998.
Consulta Médica
Exames
Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas
Total
Veículos
62.393
- (58.600)
(3.793)
5.988.247 15.359.785 22.410.427 107.991.329
6.577.280
8.772.748 167.099.816
Móveis e utensílios
1.285.402 25.645
- (249.155) 1.061.892 Rede Contratada
50.161
444.969
17.945
3.153.144
165.042
3.831.261
Computadores e periféricos 482.226 47.976
- (203.304) 326.898 Reembolso
6.038.408 15.804.754 22.428.372 107.991.329
9.730.424
8.937.790 170.931.077
Máquinas e equipamentos 430.007 4.070
(95.538) 338.539 Total
Instalações
752.240
(85.523) 666.717 Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998.
Consulta Médica
Exames
Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas
Total
54.906.881 77.691 (5.162.888) (2.761.274) 47.060.410
612.488
893.903
1.603.620
2.622.397
407.377
178.820
6.318.605
2019
2018 Rede Contratada
12. Intangível
7.548
13.240
1.550
134.059
156.397
Taxa de
Valor
Valor Reembolso
620.036
907.143
1.605.170
2.622.397
541.436
178.820
6.475.002
amortização %
Custo Amortização líquido líquido Total
Software
4%
1.286.232
(1.091.740) 194.492 375.721 Composição Geral:
26. Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa. A legislação vigente de1.286.232
(1.091.740) 194.492 375.721 Descrição
Total termina à Entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método
Apresentamos a seguir a movimentação nos exercícios de 2019 e 2018:
Planos assistencial coletivos por adesão antes da lei 9.656/1998. 34.274.762 direto deverá apresentar em nota explicativa a conciliação entre o lucro líquido e o fluPlanos assistencial coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998. 170.931.077 xo de caixa líquido das atividades operacionais. Apresentamos abaixo a conciliação:
2018
2019
2019
2018
Valor residual Aquisição Baixa Amortização Valor residual Planos assistencial coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998. 6.475.002 Atividades Operacionais
99.190 Superávit do exercício
8.777.004 32.991.819
Software
375.721
88.382
(269.611)
194.492 Planos odontológico coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998
12.877 Depreciação e amortização
2.909.586 2.974.455
375.721
88.382
(269.611)
194.492 Planos odontológico coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998
Sub-Total
211.792.908 Recebimento atividade investimentos
(621.000) (2.218.632)
2017
2018
719.203 Pagamento de juros de financiamento
804.368
969.423
Valor residual Aquisição Baixa Amortização Valor residual Sistema Único de Saúde - SUS
212.512.111 Equivalência patrimonial
(580.850) (891.525)
Software
494.074
94.832
(213.185)
375.721 Total
2019
2018
11.289.108 33.825.540
494.074
94.832
(213.185)
375.721 23. Despesas administrativas
(28.351.134) (27.514.479) (Aumento) diminuição em Ativos Operacionais
13. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde. As provisões Pessoal
Serviços de terceiros
(8.109.050) (6.497.112) Aplicações
(93.938)
176.631
constituídas pela Entidade apresentam as seguintes posições:
(7.165.719) (7.258.395) Créditos de operações com planos de assistência à saúde (1.629.714) 1.331.371
2019
2018 Localização
(312.727)
(349.054) Créditos de oper. não relac. com planos de assist. à saúde 1.468.736 (2.053.849)
Provisão de contraprestação não ganha (i)
23.738.727 27.399.690 Tributos
(2.061.190) (3.870.220) Bens e títulos à receber
2.598.333
(875.887)
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (ii) 24.712.656 23.798.604 Judiciais
Outros
(1.594.602)
(567.132) Outros valores à receber longo prazo
(271.170)
309.564
Provisão para eventos a liquidar - SUS
(47.594.422) (46.056.392)
2.072.247 (1.112.170)
Conhecidos nos últimos 60 dias
131.255
379.898 24. Resultado financeiro líquido
2019
2018 Aumento (diminuição) em Passivos Operacionais
Conhecidos a mais de 60 dias
38.584
20.872 Receitas financeiras
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
(4.657.630) (51.687.850)
169.839
400.770
Títulos de renda fixa (avaliados ao
Débitos de oper. não relac. com planos de assist. à saúde (2.726.566) 3.454.951
Provisão para eventos a liquidar - Prest.Serv.Assist. (iii)
valor justo por meio de resultado)
3.363.641 4.006.666 Tributos e contribuições a recolher
688.437
(119.905)
Conhecidos nos últimos 60 dias
14.055.548 15.735.336
Outras receitas
865.820 1.071.726 Débitos diversos
106.467
211.331
Conhecidos a mais de 60 dias
4.229.461 5.078.392 Passivo a Longo Prazo - Provisões para ações judiciais
809.928 2.454.261
14.055.548 15.735.336 Despesas financeiras
(5.779.364) (45.687.212)
62.676.770 67.334.400
Imposto de renda sobre rendimentos aplicações financeiras (575.529) (850.517)
7.581.991 (12.973.842)
(i) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 393 de 09/12/2015
Empréstimo e financiamento
(737.255) (896.129) Caixa Líquido das Atividades Operacionais
e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde Outras despesas
(53.242) (50.114) 27. Seguros (não auditado). A Entidade possui apólices de seguros para suas
(OPS) deverão constituir “Provisão de Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas
(1.366.026) (1.796.760) propriedades, observados os riscos de cada atividade e área, em montantes con2.863.435 3.281.632 siderados suficientes para cobertura dos riscos envolvidos.As premissas de risco
- PPCNG”. (ii) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 209 de
22/12/2010 e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência 25. Resultado patrimonial
2019
2018 adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
580.849
891.525 demonstrações financeiras, consequentemente não foram analisadas pelos nosà Saúde (OPS) deverão constituir “Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisa- Resultado de equivalência patrimonial
676.501 1.045.000 sos auditores independentes.
dos - PEONA”. Nos primeiros 12 meses de operação ou até que haja a aprovação Resultado com imóveis de renda
Haroldo Aquino Filho - Diretor Executivo Geral
897.110
da metodologia de cálculo, as OPS deverão constituir valores mínimos de PEONA, Lucro na alienação de bens do ativo imobilizado
1.257.350 2.833.635
Ubiratan Alves de Carvalho - Contador - CRC RJ 076874/O-2
observando o maior entre os seguintes valores: • 8,5% do total de contraprestações
PARECER DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2019
Aos 18 dias do mês de março de 2020, reuniram-se na sede da Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ, situada na Rua do Em nossa opinião, as demonstrações apresentadas com resultado positivo de R$8.777.004,00 (oito milhões, setecentos e
Ouvidor 91 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ, os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, para examinarem o setenta e sete mil e quatro reais) representam adequadamente, em todos os aspectos de relevância, a posição patrimonial,
Balanço Geral, referente ao exercício de 2019 e respectivas demonstrações financeiras, contábeis, gerenciais, bem como o pa- econômica e financeira da Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ em 31/12/2019. Assim, em cumprimento às disposições
recer da Walter Heuer Auditores e Consultores, abaixo transcrito: “Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, estatutárias, o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2019, estando, desta forda base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existe incerteza significativa ma, em condições de ser submetida à Assembleia Geral Ordinária com apuração dos votos prevista para o dia 29/04/2020.
em relação a eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade Obs.: Ausência justificada de Hamilton Miranda de Abreu.
operacional da Entidade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências da auditoria obtidas até a data de nosso
Presidente do Conselho Fiscal: Roberto Alves Torres Homem
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.”
Conselheiro Fiscal: Jarbas Martins de Mello
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Conselheiros da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ. Opinião. Examinamos as demonstrações evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
financeiras da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as res- supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das
pectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadata, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi- das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
patrimonial e financeira da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam distorções relevantes existentes.
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conàs entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Base para opinião. Nossa auditoria foi junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos u suários tomadas com base nas
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacom tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
financeiras”. Somos independentes em relação a Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evicom as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. Acreditamos que a evidencia da auditoria obtida é suficien- dencia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações que acompanham as demonstrações financeiras resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
e o relatório do auditor. A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Re- conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevanlatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção obtidas, não existe incerteza significativa em relação a eventos ou circunstancias que possam causar dúvida significativa em
relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias da
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finanBrasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles internos ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
que ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde- de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das eventuais constatações de auditoria.
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
Rio de Janeiro, 14/02/2020
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser
WH Auditores Independentes - CRC-SP 000319-O-8 - CNPJ nº 42.465.302/0001-85
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
Gilson Miguel de Bessa Menezes - Contador CRC-RJ 017.511/O-9 T SP
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
O setor de saúde suplementar ainda não deu sinais de recuperação em 2019, registrando uma pequena queda no número total de beneficiários nos planos de assistência médica, que totalizaram pouco mais de 47 milhões de vidas – o menor número
desde dezembro de 2011. A perda de quase 100 mil beneficiários, que deixaram de ter planos devido ao aumento da taxa de desocupação e queda da renda média da população ocupada, aliada a aumento crescente das despesas assistenciais,
impactou ainda mais o setor, que encerrou 2019 com 22 operadoras a menos no mercado, uma redução de mais de 15% em comparação com 2018. Um quadro que se torna ainda mais complexo com a crescente concentração de vidas nas mãos
das grandes empresas, muitas delas com aporte de capital estrangeiro. Mesmo nesse cenário adverso, a Caberj Integral registrou um resultado líquido R$580.850,00, mesmo com a redução do número de beneficiários no primeiro semestre do ano,
dentro de uma estratégia de saneamento da carteira, com expurgo de contratos deficitários, e forte atuação na fidelização de clientes. Também contribuiu para esse resultado a gestão eficiente de pacientes crônicos, a partir de programas de prevenção que vêm minimizando riscos e os impactos de determinadas patologias no resultado da carteira. Ao mesmo tempo, promovemos uma reestruturação da equipe comercial, criação de novos produtos, com uma rede credenciada adequada a
cada grupo de clientes, e atuação junto aos distintos segmentos do mercado, a Caberj Integral encerrou 2019 com uma carteira renovada com a incorporação de mais de 6 mil vidas da Casa da Moeda do Brasil, que escolheu a Caberj Integral em um
processo licitatório do qual participaram grandes operadoras. Uma conquista que reforça a estratégia da Caberj Integral de prospectar novos nichos, visando ampliar sua carteira, de forma a diluir os riscos e consolidar a marca, respaldada também
em um programa de investimentos em marketing e na remuneração de parceiros. O Conselho de Administração apresenta a prestação de contas do exercício de 2019. Roberto Alves Torres Homem – Presidente. Leonardo Teti – Vice-presidente. Ary
Tinoco de Almeida – Conselheiro. Fredemar de Andrade – Conselheiro. Hamilton Miranda de Abreu – Conselheiro. Rosangela de Araújo Costa – Conselheiro. Sergio Vinicius de Paula e Silva – Conselheiro.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
2019
2018 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
Nota
2019
2018 PASSIVO
ATIVO
Passivo circulante
18.812.528 16.253.516
Capital
Lucro/
Ativo circulante
40.121.892 32.889.055 Provisões técnicas de operações de assissocial Prejuízoa cumulado
Total
Disponível
5
581.749 1.339.522 tência à saúde
11 12.599.330 14.784.899 Saldos em 31/12/2017
23.011.200
(4.612.807) 18.398.393
Provisão de contraprestação não ganha - ppcng
518.073
559.933 Subscrição de capital social
Realizável
39.540.143 31.549.533
3.000.000
- 3.000.000
Provisão de eventos a liquidar para sus
302.918
226.606 Lucro líquido do exercício
891.526
891.526
Aplicações
6 19.950.930 24.283.395
Provisão de eventos a liquidar para outros
Saldos em 31/12/2018
26.011.200
(3.721.281) 22.289.919
Aplicações garantidoras de provisões técnicas
15.606.814 15.631.644
prestadores
Subscrição de capital social
3.000.000
- 3.000.000
Aplicações livres
4.344.116 8.651.751
De serviços assistenciais
5.768.933 6.519.826 Lucro líquido do exercício
580.850
580.850
Provisão para eventos ocorridos e não
Saldos em 31/12/2019
29.011.200
(3.140.431) 25.870.769
Créditos de operações com planos de
avisados - Peona
6.009.406 7.478.534
assistência à saúde
7
8.778.640 5.004.743
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
12
276.365
345.081
Contraprestação pecuniária à receber
8.337.433 3.980.928 Provisões
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
Provisão pra IR e CSLL
276.365
345.081
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)
Participação de beneficiários em eventos
441.207 1.023.815 Tributos e contribuições a recolher
13
829.826
447.821
Nota
2019
2018
Créditos tributários e previdenciários
8
1.294.830 2.241.395 Empréstimos e financiamentos a pagar
14
4.037.413
- Contraprestações efetivas
70.698.897 87.982.747
15
1.069.594
675.715 de plano de assistência à saúde
Bens e titúlos à receber
9
9.515.743
20.000 Débitos diversos
1.584.763
596.447 Receitas com operações de
Ativo não circulante
6.146.168 6.250.827 Passivo não circulante
70.698.897 87.982.747
Provisões para ações judiciais
16
486.213
596.447 assistência à saúde
Realizável a longo prazo
396.391
253.748 Empréstimos e financiamentos a pagar
70.698.897 87.982.747
14
751.375
- Contraprestações líquidas
(55.592.822) (71.569.868)
15
347.175
- Eventos indenizáveis líquidos
Depósitos judiciais e fiscais
396.391
253.748 Débitos diversos
18 (57.061.949) (71.330.887)
17 25.870.769 22.289.919 Eventos avisados
Imobilizado
10 5.749.777 5.997.079 Patrimônio líquido
Capital social
29.011.200 26.011.200 Variação da provisão de eventos ocorridos e
Imóveis de uso próprio - não hospitalares
5.749.777 5.997.079 Prejuízo acumulado
1.469.127
(238.981)
(3.140.431) (3.721.281) não avisados
Total do ativo
46.268.060 39.139.882 Total do passivo
46.268.060 39.139.882 Resultado das operações com planos
de assistência á saúde
15.106.075 16.412.879
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Outras receitas operacionais de planos
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores expressos em reais)
de assistência à saúde
105.607
98.624
1. Contexto operacional. A Caberj Integral Saúde S.A.(“Caberj Integral” ou “Cia.”), é pela totalidade de empresas clientes, dentro dos patamares limítrofes do contrato. Receitas de assistência à saúde não
uma sociedade por ações, constituída em 19/01/2006, como subsidiária integral da 4.1.2. Risco Regulatório. Este risco se acentua por estar associado a um setor regu- relacionadas com planos de saúde da
Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, com sede e foro a rua do Ouvidor, nº 91, 2º lado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja atuação inclui questões le- operadora
andar - parte, Centro na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Cia. tem por objetivo a comer- gais de operação de planos de saúde, garantias financeiras e responsabilidade con- Outras receitas operacionais
596
9.578
cialização e operação de planos de assistência à saúde e atividades afins. A Cia. está tratual. 4.1.3. Riscos Operacionais. Neste item, são focadas análises mais Outras despesas operacionais com
cadastrada na Agência Nacional de Saúde - ANS (“ANS”) sob o registro de nº 41577-4, estruturadas de gerenciamento de risco específico da operadora. Os principais riscos planos de assistência à saúde
com a situação ativa desde 29/09/2006. Em consonância com o planejamento estra- operacionais existentes são: 4.1.3.1. Risco atuarial. Outro importante instrumento de Outras despesas de operações de planos de
tégico, a Cia. no exercício de 2019 registrou um incremento da ordem de 21,06% no gestão é o risco atuarial que aborda fatores relacionados à correta precificação dos assistência à saúde
(493.031)
(708.764)
seu universo de vidas e o aumento da ordem de 73,68% na receita de contrapresta- produtos e critérios de seleção/ aceitação do risco, que agrava os custos de acordo Programa de promoção da saúde e
ção. O fato de aumento no faturamento ter representação superior a 3 vezes e núme- com o ramo de atividade de seus clientes e/ou em função de seu perfil etário. Ressal- prevenção de riscos e doenças
(317.556)
(176.408)
ro de beneficiários, se deve a elevação dos custos assistenciais e a necessidade de ta-se que, em virtude dos índices crescentes de sinistralidade apresentado pelo mer- Provisão para perdas sobre créditos
(272.261)
recomposição da receita, devido a perda de clientes no exercício anterior. O fato de cado neste exercício, promovemos a “higienização” na carteira dos contratos deficitá- Outras despesas operacionais de
termos conseguido o incremento da receita e o acréscimo no número de vidas inscri- rios e sem perspectivas de equilíbrio técnico no curto ou médio prazo. Esta ação levou assistência à saúde não relacionadas
tas deveu-se a entrada da Casa da Moeda do Brasil, o que nos trouxe equilíbrio sobre ao cancelamento de cerca de 11,02% da carteira de clientes, entretanto, conseguimos com plano de saúde da operadora
(320.510)
(379.109)
a sinistralidade do período, permitindo que chegássemos ao final do exercício com manter a sinistralidade nos parâmetros desejados, sem praticar reajustes que provo- Resultado bruto
13.808.920 15.256.800
resultados positivos. 2. Base de preparação. a. Declaração de conformidade. A cariam a evasão de mais clientes, devido ao fato da perda do poder de pagamento Despesas de comercialização
(2.517.412) (2.904.211)
presente demonstrações financeiras incluem: • As demonstrações financeiras foram vivenciada pelo mercado. Tal medida demonstra uma preocupação com os riscos fu- Despesas administrativas
19 (11.504.523) (12.756.774)
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entida- turos de sinistralidade da carteira e o compromisso de salvaguardar as reservas téc- Resultado operacional
(213.015)
(404.185)
des supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, as quais abran- nicas da Cia., com uma política de aceitação de riscos e manutenção do equilíbrio Resultado financeiro líquido
830.230 1.455.792
gem a legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e orientações emi- técnico, ainda mais criterioso e rigoroso do que já era praticado. 4.1.3.2. Risco de Receitas financeiras
1.349.310 1.521.087
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendados pela elevação dos custos médico-hospitalares. O risco de elevação dos custos médi- Despesas financeiras
(519.080)
(65.295)
ANS. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas segundo critérios co-hospitalares está diretamente relacionado à taxa de variação de custos médico- Resultado patrimonial
240.000
185.000
estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Resolução Normativa nº446/2019. -hospitalares - VCMH - medida de variação resultante da combinação de preços de Receitas patrimoniais
240.000
185.000
As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois serviços de saúde associado à frequência de utilização de eventos médicos pelos Resultado antes dos impostos
857.215 1.236.607
não há valores a serem apresentados sobre este conceito. A emissão das demonstra- beneficiários. Trata-se de uma metodologia adotada e indicada pela Agência Nacional Imposto de renda
12
(196.857)
(247.383)
ções financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 14/02/2020. b. de Saúde Suplementar – ANS, para que as operadoras de planos de saúde compro- Contribuição social
12
(79.508)
(97.698)
Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas com base vem anualmente a variação dos custos médico-hospitalares de seus contratos. 4.2. Resultado líquido
580.850
891.526
no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não-derivativos mensu- Visão Geral do Risco Financeiro. A Cia. apresenta exposição aos seguintes riscos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
rados pelo valor justo por meio do resultado. c. Moeda funcional e moeda de apre- advindos de sua operação e do uso de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS
sentação. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a de liquidez, risco de mercado e risco operacional. 4.3. Estrutura de Gerenciamento
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)
moeda funcional da Cia.. d. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das e Mitigação de Riscos. A Cia. possui uma Estrutura de Gerenciamento e Mitigação
2019
2018
demonstrações financeiras de acordo com as normas da ANS e as normas emitidas de Riscos, que se encontra fundamentada em uma Política de Gestão Estratégica, Atividades operacionais
64.120.081 89.232.774
pelo CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que adotando-se como instrumentos de gestão, ferramentas voltadas para traçar uma vi- Recebimentos de plano de saúde
18.961.073
9.100.000
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, são de crescimento sustentável no mercado de saúde suplementar. O planejamento Resgate de aplicações financeiras
2.608
8.478
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estima- estratégico e as metas de market share da Cia. são revisados anualmente, com o Outros recebimentos operacionais
tivas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a objetivo de redirecionar ações e esforços visando atingir os objetivos traçados. Enfim, Pagamentos a fornecedores/prestadores
(70.636.396) (77.685.298)
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revi- adotar padrões e metodologias, assim como dispor de recursos humanos capacita- de serviços de saúde
(2.459.940) (2.812.278)
sadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos dos e recursos tecnológicos alinhados com as necessidades de gestão de um am- Pagamentos de comissões
(388.996)
(230.705)
críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os biente de controle e de segurança operacional, são fatores fundamentais orientados Pagamentos de serviços de terceiros
(2.848.730) (5.612.849)
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas na nota explica- à estrutura de gerenciamento de riscos adotada pela Cia., cujos indicadores de de- Pagamentos de tributos
(873.628)
(698.728)
tiva nº 11 - Provisões técnicas. As informações sobre incertezas, sobre premissas e sempenho são permanentemente acompanhados pelo Conselho de Administração e Pagamentos de contingências
(32.550)
(54.380)
estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material reavaliados pelos gestores da Cia.. Após breve exposição sobre a Política de Gestão Pagamentos de promoção/publicidade
(13.703.760) (8.256.571)
dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas na nota explicativa nº 16 - Pro- Estratégica da Cia., passamos ao diagnóstico dos riscos financeiros. A Cia. está ex- Aplicações financeiras
(468.725)
(325.270)
visões para ações judiciais. 3. Principais políticas contábeis. As principais diretrizes posta a diversos riscos inerentes a natureza de suas operações. Dentre os principais Outros pagamentos operacionais
(8.328.964) 2.665.173
contábeis adotadas são: a. Disponibilidades. São mantidos com a finalidade de fatores de riscos de mercado que podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: 4.3.1. Caixa líquido das atividades operacionais
atender a compromissos de caixa de curto prazo e compõem se de depósitos bancá- Risco de Crédito e Capital. O risco de crédito da Cia. está associado à possibilidade Atividades de investimento
rios à vista em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. b. de inadimplência de seus clientes, sendo atenuado por uma composição pulverizada Outros recebimentos das atividades de
221.642
157.147
Instrumentos financeiros. A Cia. participa de operações envolvendo instrumentos da carteira e pela prerrogativa legal de interrupção da assistência após um determina- investimentos
financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos finan- do período de inadimplência. Além disso, a Cia. possui uma política de gestão de ati- Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - (6.000.000)
ceiros disponíveis. Os riscos associados a estes instrumentos são gerenciados por vos financeiros estritamente conservadora, investindo em fundos de renda fixa de outros
221.642 (5.842.853)
meio de estratégias conservadoras visando liquidez, rentabilidade e segurança. A Cia. baixa exposição ao risco de mercado e mantendo suas operações em instituições fi- Caixa líquido das atividades de investimento
não possui operações com derivativos. i. Ativos financeiros não derivativos. A Cia. nanceiras consideradas de primeira linha pelo mercado. O risco de crédito da opera- Atividades de financiamento
7.349.549
3.000.000
reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram dora é avaliado a partir do perfil de sua carteira de clientes, bem como da política de Integralização de capital em dinheiro
4.997.385
originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo investimentos dos recursos e da seleção de instituições financeiras. 4.3.1.1. Política Recebimento empréstimos/financiamentos
valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negocia- de Gestão de Recebíveis. O risco de crédito da operadora decorrente da possibilida- Pagamentos de juros e encargos sobre emprés(343.830)
ção na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumen- de de não recebimento de valores faturados a clientes é atenuado pela possibilidade timos/financiamentos
to. A Cia. não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de interrupção da prestação de serviço aos beneficiários da empresa cliente, após Pagamentos de amortização de empréstimos/
(304.006)
de caixa do ativo expiram, ou quando a Cia. transfere os direitos ao recebimento dos transcorrido o prazo máximo da condição de inadimplência. Um fator favorável, foi a Financiamentos
7.349.549
3.000.000
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual es- aumento da pulverização da cobrança na carteira de clientes devido o número de Caixa líquido das atividades de financiamento
Variação líquida do caixa
(757.773)
(177.680)
sencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
1.339.522
1.517.202
transferidos. A Cia. classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes cate- beneficiários ter aumentado em 21,06%, independentemente das novas conquistas Caixa - saldo inicial
de
clientes,
o
número
de
empresas
clientes
aumentou,
diminuindo
a
concentração
de
Caixa - saldo final
581.749
1.339.522
gorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, investi(757.773)
(177.680)
mentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e ativos financeiros risco da carteira. O ponto favorável, foi a seleção de risco que fizemos, excluindo da Diminuição do saldo de caixa
carteira,
os
clientes
com
problemas
financeiros,
com
grande
incidência
de
inadimAtivos livres no início do período
1.339.522
1.517.202
disponíveis para venda. Em 31/12/2019 e 2018 a Cia. possui ativos financeiros clasplência,
aumentando
o
desequilíbrio
do
contrato
e
o
risco
de
inadimplência.
4.3.1.2.
Ativos livres no final do período
581.749
1.339.522
sificados na seguinte categoria: ii. Ativos financeiros registrados pelo valor justo
por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do Política de Investimentos dos Recursos Financeiros. A política de investimentos Redução nas aplicações financeiras dos
recursos
financeiros
da
Cia.,
observa
as
disposições
estatutárias,
que
são
regidas
recursos livres
(757.773)
(177.680)
resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designa- pelo seu Acionista Único. Em 31/12/2019 as aplicações financeiras estavam concenAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
tradas
em
fundos
de
investimentos
administrados
pela
Caixa
Econômica
Federal
e
dos pelo valor justo por meio do resultado se a Cia. gerencia tais investimentos e toma
2019
2018
decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a ges- Banco Bradesco, obtendo resultados satisfatórios, com rentabilidade de 5,50% a.a., A vencer
6.827.004 1.805.439
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Cia.. Os custos da que corresponde a 92,28% do CDI. 4.3.2. Risco de Liquidez. Os índices de liquidez Vencidos até 30 dias
1.109.747 2.163.233
transação, é reconhecido no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados corrente e geral da Cia. em 31/12/2019 foram 2,13 e 1,99, respectivamente, demons- Vencidos de 31 a 60 dias
85.410
12.256
pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no trando a gestão de seus recursos financeiros de forma a garantir o cumprimento de Vencidos de 61 a 90 dias
315.272
valor justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com divi- suas obrigações de curtos e longos prazos. 4.3.3. Risco Operacional. A Cia. possui Vencidos há mais de 90 dias
272.261
dendos, são reconhecidas no resultado do exercício. Ativos financeiros designados uma política de gerenciamento de risco operacional, mantida por um conjunto de fer8.609.694 3.980.928
como pelo valor justo através do resultado compreendem instrumentos patrimoniais ramentas de gestão, como: gestão comercial, gestão tributária, gestão atuarial, plane- 8. Créditos tributários e previdenciários.
2019
2018
que de outra forma seria classificado como disponíveis para venda. iii. Recebíveis. jamento e gestão orçamentária, gestão de custos médicos, além de soluções informa- Antecipações de imposto de renda
- 289.412
Representam substancialmente os recursos financeiros a ingressar pela contrapres- tizadas, controles internos sob acompanhamento periódico, e um programa Imposto de renda retido na fonte
779.058 986.885
tação de serviços de assistência médico hospitalar e os valores a receber de conve- permanente de capacitação de equipes. Outro item de fundamental importância no Imposto de renda à compensar
263.245 583.190
niados na data de encerramento do balanço. Tais ativos são reconhecidos inicialmen- risco operacional é a aferição de indicadores de desempenho, apurado e avaliado Antecipações da contribuição social
- 146.707
te pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o periodicamente pelos gestores da Cia., dentro de uma visão global de resultado da Contribuição social retida na fonte
129.534 160.654
reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado, decresci- operadora. 5. Disponível.
26.450
17.692
2019
2018 PIS a compensar
dos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. iv. Instrumentos Financei- Bancos
96.543
56.855
526.852
29.838 Cofins a compensar
ros – Derivativos. A Cia. não opera com instrumentos financeiros com características Banco Bradesco
1.294.830 2.241.395
4.422 158.582
de derivativos. c. Demais ativo e passivo circulante e não circulante. Os demais Caixa Econômica Federal
6.804 9. Bens e títulos a receber. Referem se a recuperação de despesas assistenciais
ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para ajuste ao BRB - Banco de Brasilia
50.475 1.144.298 a receber das Administradoras de Benefícios, conforme cláusula contratual.
valor de recuperável, quando aplicável. As demais obrigações são registradas pelos Banco Itau
Taxa de
2019
2018
581.749 1.339.522 10. Imobilizado
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondendepreciação
Valor
Valor
2019
2018
tes encargos e variações monetárias incorridas. d. Provisões técnicas. A provisão 6. Aplicações. a. Resumo das aplicações financeiras
%
Custo Depreciação líquido líquido
9.052.951 8.644.349
para eventos ocorridos e não avisados foi calculada de acordo com as determinações Caixa FI Saude Suplementar - ANS RF (i)
4%
6.182.555
(432.778) 5.749.777 5.997.079
1.006.340
957.549 Edificações
da Resolução Normativa nº 209, de 22/12/2009 e suas alterações posteriores, da Caixa FI Fidelidade II RF Cred Privado (ii)
6.182.555
(432.778) 5.749.777 5.997.079
3.175.194 5.361.241
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme mencionado na Nota Ex- Caixa FI Fidelidade RF Longo Prazo (iii)
3.844.116 7.061.358 Em março de 2018 foi adquirido o imóvel sito à rua do Ouvidor, 91 - 6º andar – Cenplicativa nº 11. A provisão para eventos a liquidar é registrada com base nas faturas de Bradesco Empresas FICFI Renda Fixa (Iv)
17.078.601 22.024.497 tro – Rio de Janeiro – RJ; Autorizado pelo Conselho de Administração. 11. Proviprestadores de serviços efetivamente recebidas pela Cia., em contrapartida à conta Quotas de fundos não exclusivos
500.000
- sões técnicas de operações de assistência à saúde. As provisões constituídas
de despesas de eventos indenizáveis avisados, quando relativa a serviços de assis- Bradesco - Título de capitalização
2019
2018
2.372.329 2.258.898 pela Cia. apresentam as seguintes posições:
tência prestados aos seus conveniados. e. Provisão para ações judiciais. O reco- CEF - Letras Financeiras do Tesouro Nacional
518.073
559.933
19.950.930 24.283.395 Provisão de contraprestação não ganha (i)
nhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, são
6.009.406 7.478.534
realizados de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC25 - “Provisões, Passivos (i) Este fundo de investimento tem por objetivo a constituição de ativos garantidores Provisão para eventos ocorridos e não avisados (ii)
Contingentes e Ativos Contingentes” e leva em consideração a avaliação dos asses- que visam lastrear as provisões técnicas e o excedente da dependência operacional, Provisão para eventos a liquidar (iii)
5.940.642 6.548.039
sores jurídicos da Cia. conforme segue: (a) Ativos contingentes - não são reconheci- instituído pela Resolução Normativa nº 159 de 03/07/2007 da ANS. (ii) Este fundo Conhecidos nos últimos 60 dias
131.209
198.393
dos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que de investimento tem por objetivo aplicar recursos em título de renda fixa, incluindo Conhecidos a mais de 60 dias
6.071.851 6.746.432
propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais recursos. (b) cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com prazo médio
12.599.330 14.784.899
Passivos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando, superior a 365 dias, sendo eles disponível para negociação. (iii) Este fundo de inbaseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado pro- vestimento tem por objetivo aplicar recursos em título renda fixa, incluindo cotas de (i) AANS determinou, por meio da Resolução Normativa (RN) nº 418 de 26/12/2016
vável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída fundo de investimento, com prazo médio superior a 365 dias, sendo eles disponível e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem para negociação. (iv) Este fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a de (OPS) deverão constituir “Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha
mensuráveis com suficiente segurança. f. Resultado. O resultado é apurado pelo rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas - PPCNG”. Ao final de cada mês, o valor reconhecido como PPCNG é apropriado
regime de competência e considera os rendimentos e encargos, calculados a índices no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante ao resultado do período, como Receita de Contraprestação/Prêmio, em função
ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Cia.. As contraprestações no mercado de taxa de juros doméstica. b. Hierarquia de valor justo: A tabela abaixo do período de cobertura do risco já decorrido naquele mês. O termo “não ganha”
são apropriadas ao resultado quando da emissão das respectivas faturas, em bases apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um méto- significa que o período de risco de cobertura contratual ainda não decorreu, porlineares, no período de cobertura de risco. Os eventos indenizáveis avisados são do de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como a seguir: • Nível 1 - Pre- tanto, a operadora ainda não prestou o serviço para o beneficiário do plano, que
apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação da conta médica, do ços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; é a cobertura contratual dentro daquele prazo. (ii) A ANS determinou, por meio da
aviso pelos prestadores, pelo seu valor integral, no primeiro momento da identificação • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis Resolução Normativa (RN) nº 209 de 22/12/2010 e alterações posteriores, que as
da ocorrência da despesa médica. As recuperações de eventos indenizáveis conhe- para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (OPS) deverão constituir “Provisão
Para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA”. Nos primeiros 12 meses de
cidos ou avisados representam o valor dos eventos recuperados/ressarcidos por Hierarquia de valor justo
operação ou até que haja a aprovação da metodologia de cálculo, as OPS deverão
31/12/2019
31/12/2018
glosas de assistência médico-hospitalar em procedimentos, com base em registros
Nível 1
Nível 2
Total Nível 1
Nível 2
Total constituir valores mínimos de PEONA, observando o maior entre os seguintes vaauxiliares. 4. Gerenciamento de Risco. 4.1. Visão Técnica de Exposição ao Risco Títulos
lores: • 8,5% do total de contraprestações emitidas líquidas, nos últimos 12 meses,
do Negócio. A Cia. atua como operadora de planos de saúde no mercado de saúde Quotas de fundos
na modalidade de preço pré-estabelecido, exceto aqueles referentes às contrasuplementar com o objetivo de prover assistência médica aos seus associados, tendo investimento não
prestações odontológicas; • 10% do total de eventos indenizáveis conhecidos na
como riscos associados um conjunto de fatores inerentes a natureza de suas opera- exclusivos
modalidade de preço pré-estabelecido, nos últimos 12 meses, exceto aqueles
ções. Dentre os principais fatores de riscos que podem afetar o negócio da Cia., des- Caixa FI Saude
9.052.951 9.052.951
8.644.349 8.644.349 referentes às despesas odontológicas; A Cia. adotou em 31/12/2019 observando
tacam-se: 4.1.1. Riscos ligados à atividade econômica da Cia.. Neste item, as va- Suplem - ANS RF
o critério acima 8,5% do total de contraprestações emitidas líquidas nos últimos
riáveis econômicas que influenciam a manutenção e o desenvolvimento do negócio Caixa FI Fidelida1.006.340 1.006.340
957.549
957.549 12 meses, na modalidade de preço pré-estabelecido, exceto aqueles referentes
são a variação dos custos médico-hospitalares, fatores macroeconômicos, dentre de II RF Cred Priv
às contraprestações odontológicas. (iii) Refere-se ao reconhecimento do custo
outros. A Cia. está exposta em termos de risco de mercado a alterações macroeconô- Caixa FI Fidelidade
3.175.194 3.175.194
5.361.241 5.361.241 médico proveniente da assistência médico hospitalar aos conveniados da Cia.. O
micas de política tributária, assim como a inflação do preço médio dos serviços de RF Longo Prazo
passivo é registrado mediante apresentação da documentação dos serviços pressaúde, traduzida pelo reajuste das tabelas hospitalares e do coeficiente de honorários Bradesco Empr
3.844.116 3.844.116
7.06 1.358 7.061.358 tados pelos médicos, laboratórios e hospitais credenciados. Em atendimento a
médicos (ch); cujos preços globais (diárias e taxas, materiais e medicamentos, exa- FICFI Renda Fixa
17.078.601 17.078.601
22.024.497 22.024.497 Resolução Normativa (RN) nº 227 de 19/08/2010, a provisão de eventos a liquidar
mes de baixa, média e alta complexidade), além de serem indexados pela inflação, Total
17.078.601 17.078.601
22.024.497 22.024.497 está lastreada por ativos garantidores das provisões técnicas, representadas por
sofrem impacto da variação cambial, principalmente nos serviços de diagnósticos Total da carteira
aplicações financeiras vinculadas a ANS, através da Caixa Econômica Federal.
(equipamentos de alta tecnologia) e tratamentos terapêuticos (medicamentos de alto 7. Créditos de operações com planos de assistência à saúde
2019
2018
2019
2018 Demonstrativo dos Ativos Garantidores
custo). Para este último fator de risco, relacionado ao mercado de saúde, a Cia. conta
9.052.951 8.644.349
8.609.694 3.980.928 Aplicações financeiras vinculadas a ANS
com um Comitê de Negociação com a rede de prestadores de serviços médicos, Contraprestação pecuniária à receber
(6.009.406) (7.478.534)
441.207 1.023.815 Provisão para eventos ocorridos e não avisados
composta por Superintendentes, gerentes médicos e profissionais técnicos, cujo re- Participação de beneficiários em eventos
(131.209) (198.393)
(272.261)
- Provisão para eventos liquidar a mais de 60 dias
sultado das negociações vem apresentando, além de transparência e previsibilidade Provisão para perdas sobre créditos
(6.140.615) (7.676.927)
8.778.640 5.004.743
de custos, compatibilidade dos valores negociados com os limites orçamentários es2.912.336
967.422
tabelecidos. Em conformidade com as regras contratuais celebradas entre a Cia. e Esta rubrica refere-se aos recursos financeiros a ingressar pela contraprestação Ativos garantidores excedentes
2019
2018
seus clientes, a aplicação do índice de reajuste é realizada anualmente, na respectiva de serviços de assistência médico hospitalar, conforme emissão de notas fiscais, 12. Provisões
196.857
247.383
data-base de cada empresa cliente, conforme o excedente da sinistralidade contrata- emitidas dentro do mês em referência e recebidas no mês subsequente da cober- Provisão para imposto de renda
79.508
97.698
da que retorna ao break even point do contrato. Em 2019 o reajuste médio negociado tura do plano. As mensalidades a receber por idade de saldo compõem se como Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido
276.365
345.081
pela Cia. foi de 10,30%, suficiente para manter a sinistralidade contratada, distribuída segue em 31 de dezembro:
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A seguir demonstramos o cálculo da contribuição social e do imposto de renda o montante de R$486.213 para fazer face às prováveis perdas, correspondendo a 17. Patrimônio líquido. 17.1. Capital social. O capital da Cia. constitui-se de
100% do montante das perdas prováveis.
3.100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integrasobre o lucro líquido:
lizadas. 17.2. Prejuízo Acumulado. O Conselho de Administração deliberou em
Base para cálculo da contribuição social
2019
2018 Detalhamento dos processos por natureza de risco de perda:
2019
2018 absorver o lucro do exercício. 18. Eventos avisados. A distribuição dos saldos do
Lucro contábil do exercício
857.215 1.236.607
Prováveis
486.213 596.447 quadro auxiliar de Eventos Médicos Hospitalares Assistência Médico-Hospitalar do
Ajustes do lucro contábil
2.011.909 1.311.082 Documento de Informações Periódicas - DIOPS do 4º trimestre de 2019 está em
(+) Adições/(-) Exclusões
404.824 314.154 Possíveis
5.000
85.267 conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, da Agência Nacional
Base antes da compensação
1.262.039 1.550.761 Remotas
2.503.122 1.992.796 de Saúde Suplementar - ANS, referente aos planos:
Compensação de base negativa CSLL
(378.612) (465.228) Total
Base de cálculo da CSLL
883.427 1.085.533
Eventos médico hospitalares - Assistência médico-hospitalar
Contribuição social do exercício - 9%
79.508
97.698 Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão depois da lei 9.656-1998.
Base para cálculo do imposto de renda
Rede Contratada
Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas
Total
Lucro contábil do exercício
857.215 1.236.607
3.279.770 1.941.110 2.652.316
4.485.090
1.139.548
642.829 14.140.663
Ajustes do lucro contábil
Reembolso
16.241
99.212
7.325
752.329
37.579
912.686
(+) Adições/(-)Exclusões
404.824 314.154 Total
3.296.011 2.040.322 2.659.641
4.485.090
1.891.877
680.408 15.053.349
Lucro real antes da compensação
1.262.039 1.550.761 Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos empresariais depois da lei 9.656-1998.
Compensação de prejuízo fiscal
(378.612) (465.228) Rede Contratada
Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas
Total
Lucro real
883.427 1.085.533
4.794.125 7.072.991 5.216.151 17.289.305
2.327.720
2.353.757 39.054.049
Imposto de renda - 15%
132.514 162.830 Reembolso
161.956 175.127
7.233
1.667.542
22.918 2.034.776
Imposto de renda adicional - 10%
64.343
84.553 Total
4.956.081 7.248.118 5.223.384 17.289.305
3.995.262
2.376.675 41.088.825
Imposto de renda do exercício
196.857 247.383
Total (Aumento) diminuição em Ativos Operacionais
13. Tributos e contribuições a recolher
2019
2018 Composição Geral: Descrição
2019
2018
15.053.349 Aplicações
ISS - Imposto sobre serviço
184.098 115.756 Planos coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998.
4.332.465
(233.161)
41.088.825 Créditos de operações com planos de
PIS
34.784
2.294 Planos coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998.
61.456 assistência à saúde
COFINS
277.364
14.115 Planos odontológico coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998
(10.883.080)
902.583
179.000
IRRF de terceiros
68.985
63.482 Planos odontológico coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998
946.565
(473.803)
56.382.630 Créditos tributários e previdenciários
ISS retido na fonte
74.613
54.743 Sub-Total
(2.386.560)
(20.000)
679.319 Bens e títulos a receber
CSL retido de terceiros
31.779
27.412 Sistema Único de Saúde - SUS
(142.643)
183.296
57.061.949 Outros valores à receber longo prazo
Cofins retido de terceiros
91.978
79.057 Total
(8.133.253)
358.915
2019
2018
PIS retido de terceiros
20.805
17.733 19. Despesas administrativas
(7.069.890) (8.798.275) Aumento (diminuição) em Passivos
INSS - Médico
45.420
73.229 Taxa de administração (i)
(223.819)
(58.864) Operacionais
829.826 447.821 Serviços de terceiros
(2.283.295) (2.181.263) Débitos de Operações de Assistência à Saúde
(2.185.569) 1.132.032
14. Empréstimos e financiamentos a pagar. Em 09/04/2019, a Cia. contratou Tributos
(1.927.519) (1.718.372) Tributos e contribuições a recolher
313.289
(95.486)
empréstimo bancário com o Banco Bradesco S.A. para financiamento de Capital Outros
(11.504.523) (12.756.774) Empréstimos e financiamentos a pagar
4.788.788
de Giro no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem pagos em
(i) Esta conta refere-se consubstancialmente aos serviços prestados pela CA- Débitos diversos
36 parcelas.
393.879
675.715
BERJ
à
Cia.
mencionado
na
nota
explicativa
nº
15.
20.
Conciliação
da
Demons15. Débitos diversos
2019
2018
347.175
(302.706)
tração dos Fluxos de Caixa. A legislação vigente determina à Cia. que apresentar Provisões
Circulante
a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto deverá apresentar em nota Passivo a Longo Prazo (110.234)
159.403
Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ (i)
948.728 665.590 explicativa a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das ativida- Provisões para ações judiciais
3.547.328
1.568.958
Outros
10.125 des operacionais. Apresentamos abaixo a conciliação:
120.866
- ATIVIDADES OPERACIONAIS
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplem. (ii)
(757.773)
(177.680)
2019
2018 Caixa Líquido das Atividades Operacionais
1.069.594 675.715 Lucro do exercício
580.850
891.526
Haroldo
Aquino
Filho
Depreciação
247.302
185.477
Não circulante
Diretor Superintendente
- (6.182.556)
347.175
- Atividade de investimentos
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplem. (ii)
Ubiratan Alves de Carvalho
3.000.000
3.000.000
(i). Em 09/04/2008, a Cia. assinou um contrato com a sua controladora CABERJ, Aumento Patrimonial
Contador CRC RJ - 076874/O-2
3.828.152 (2.105.553)
para que a mesma preste serviços administrativos, contábeis, jurídicos, apoios
logísticos e outros serviços, se necessário. O valor cobrado por estes serviços é rePARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2019
lativo a 10% da receita total. (ii). Refere se ao parcelamento das multas administra- Aos 18/03/2020, reuniram-se na sede da Caberj Integral Saúde S.A., situada na Rua do Ouvidor 91, 2º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro, os membros do Conselho
tivas impostas pela ANS. 16. Provisões para ações judiciais. A Cia. possui ações Fiscal abaixo assinados, para examinar o Balanço Geral, referente ao exercício de 2019, e respectivas demonstrações financeiras, contábeis, gerenciais e parecer
judiciais de natureza cíveis que foram impetradas contra a mesma, tendo sido da WH Auditores Independentes. Em nossa opinião, as demonstrações apresentadas representam adequadamente, em todos os aspectos de relevância, a posição
estimado pelos seus consultores jurídicos como probabilidade de perda possível patrimonial, econômica e financeira da Caberj Integral Saúde S.A. em 31.12.2019. Assim, em cumprimento às disposições estatutárias, o Conselho Fiscal, recomeno montante de R$2.011.909, perda provável o montante de R$486.213 e perda da a aprovação da prestação de contas do exercício de 2019 estando, desta forma, em condições de ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.
remota o montante de R$5.000. A Cia. com base em sua avaliação tem registrado Roberto Alves Torres Homem - Presidente do Conselho Fiscal; Jarbas Martins de Mello - Conselheiro Fiscal.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Conselheiros da Caberj Integral Saúde S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
Caberj Integral Saúde S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resul- responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações, financeiras. Responsabilidade do auditor
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caberj Integral relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
Saúde S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam distorções relevantes
acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
Suplementar - ANS. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon- nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internasabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia de acordo cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidencia
Acreditamos que a evidencia da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Companhia é responsável por de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, não existe
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não incerteza significativa em relação a eventos ou circunstancias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financei- de continuidade operacional da Companhia. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias da auditoria obtidas até a
ras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
as políticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
- ANS e pelos controles internos que ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, do alcance planejado, da época da auditoria e das eventuais constatações de auditoria. Rio de Janeiro, 14/02/2020.
os assuntos relacronados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
WH Auditores Independentes CRC-SP 000319-O-8 - CNPJ nº 42.465.302/ 0001-85.
Gilson Miguel de Bessa Menezes Contador - CRC-RJ 017.511/O-9 T SP.
financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
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Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

