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Bolsonaro assina decreto 
para fim do horário de verão
A medida foi tomada durante solenidade no Palácio do Planalto, que reuniu autoridades como o vice-presidente 
Hamilton Mourão, o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. p5

STJ autoriza 
a cobrança 

de bagagem 
despachada p3

Traficante 
delivery 
é preso p2

Prefeitura 
de Goiânia 
faz mutirão p2

Funcionário debocha de currículos 
em vídeo e é demitido pela empresa
O funcionário da empresa Avante Energia gravou e postou uma série 
de vídeos debochando de currículos que ele deveria analisar. p3
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Preso suspeito de entregar 
drogas no sistema delivery

Um homem, de 31 anos, 
foi preso suspeito de manter 
um serviço de entrega de 
drogas no sistema delivery, 
em Goiânia. A prisão foi no 
início da tarde desta quinta-
-feira. No apartamento em 
que ele morava, no Bairro 
São Francisco, militares do 
Grupo de Intervenção Rá-
pida Ostensiva (Giro) apre-
enderam várias balanças de 
precisão e dezenas de por-
ções de cocaína. No total são 
2,5 quilos da droga.

Rhyoni Carmo dorneles 
foi abordado por uma equi-
pe do Giro no momento em 
que estava dentro de um ve-

ículo Honda City estaciona-
do em frente a um Shopping 
Center na Avenida Anhan-
guera, no Bairro Aeroviário. 
dentro do carro, os militares 
encontraram dois envelopes 
com 20 porções de cocaína.

Além de confessar que 
aguardava a chegada de um 
usuário que havia encomen-
dado a droga, Rhyoni levou 
os policiais até o apartamen-
to, onde tinha guardado, 
além de cinco balanças de 
precisão, mais cocaína sepa-
rada em porções para venda. 
Eletrodomésticos usados 
no refino da droga também 
foram encontrados.
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Região Oeste de Goiânia 
recebe Mutirão da Prefeitura
A Prefeitura de Goiâ-

nia vai realizar neste 
sábado e domingo, a 

primeira edição do Mutirão 
em 2019. Ao todo, 37 bairros 
da região Oeste serão bene-
ficiados com cerca de 120 
serviços públicos da admi-
nistração municipal, na área 
da saúde, assistência social, 
cidadania, educação, finan-
ças e orientações jurídicas, 
além de várias frentes de 
trabalho na área de infraes-
trutura, urbanização e refor-
ma de prédios públicos. 

Em sua 19ª edição, o Mu-
tirão da Prefeitura já reali-
zou mais de 900 mil atendi-
mentos, oportunidade para 
a população aproveitar os 
vários serviços como emis-
são de documentos, vaci-
nas, exame de eletrocardio-
grama, teste de glicemia, 
orientações jurídicas, inscri-
ção para programas sociais 
e habitacionais, além da 
distribuição de brinquedos 
e mudas nativas do Cerrado.

Em outra frente, a Prefei-
tura já iniciou a reforma de 
14 unidades de educação e 
sete de saúde, além da re-
cuperação da sinalização 
horizontal e vertical, meio-
-fio, tapa-buracos e bocas 
de lobo, além da requalifi-
cação de praças, limpeza de 
córregos e mananciais.

Para o prefeito Iris Rezen-

de, os mutirões trouxeram 
uma dinâmica especial para 
a administração e integra-
ram gestão pública e popu-
lação para a solução de de-
mandas de forma mais ágil 
e prática. “Não tínhamos 

dúvidas do sucesso dessa 
forma de administrar, que 
trazemos conosco desde o 
primeiro mandato que ocu-
pei como prefeito de Goiâ-
nia. O Mutirão é, sobretudo, 
uma grande festa cívica, é 

a administração perto do 
povo, ouvindo e atendendo 
suas demandas, de forma 
que temos uma grande sa-
tisfação em realizá-lo”, frisa.

O primeiro Mutirão de 
2019 será realizado na Pra-

ça dos Esportes, situada na 
Avenida Tóquio, no Parque 
Oeste Industrial João Braz, 
no sábado, 27. O atendimen-
to à população, no sábado, 
27, será das 08h às 16h e no 
domingo, 28, das 08h às 12h.

Jackson Rodrigues

Empresário 
é investigado 
por compra de 
Porsche após 
receber depósito 
de mais de 
R$ 18 milhões 
por engano

Um Porsche, modelo 
Boxster 2.7, foi sequestrado 
pela Polícia Civil (PC) após o 
cumprimento do mandado 
de busca e apreensão du-
rante a deflagração da Ope-
ração Bienna, na manhã de 
ontem. A operação, segun-
do a corporação, investiga 
um dono de restaurante 
que comprou o veículo 
após um depósito de mais 
de R$ 18 milhões na conta 
dele, por engano da insti-
tuição financeira.

Segundo o delegado 
que está à frente das in-
vestigações, Kleber Toledo, 
o empresário teve o valor 
depositado em uma conta 
no Banco Safra, de pessoa 
jurídica. As investigações 
apontam que o depósito 
foi realizado após uma 
falha no sistema de con-
ciliação das vendas com 
cartões de crédito e dé-
bito. Isso aconteceu com 
centenas de clientes em 
todo o país, em dezembro 
do ano passado. Somente 
o empresário em questão 
recebeu R$ 18.666.000,90.

Ainda de acordo com 
Toledo, o homem se apro-
priou de pouco mais de 
R$ 1,1 milhão e, para dar 
aspecto de legalidade, rea-
lizou transferências eletrô-
nicas para contas de outras 
empresas dele, para o pai 
e para contas em outros 
bancos. Boa parte das 
transferências foram blo-
queadas e apenas uma, de 
R$ 280 mil, foi concretiza-
da. O valor utilizado para a 
compra do veículo.

O carro foi apreendido 
na casa do empresário, 
que fica no Condomínio 
Granville. O delegado con-
ta que o veículo está re-
gistrado no nome de uma 
amiga do investigado. 
Para Toledo, as atitudes 
do empresário configu-
ram o crime de apropria-
ção de coisa havida por 
erro e lavagem de dinhei-
ro. Somadas, as penas po-
dem ser de três a 11 anos 
de prisão, além de multa.

Homem é preso com carregamento de armas, 
munições e drogas na BR-060 em Guapó

Um homem, de 33 anos, 
foi preso na quarta-feira ao 
ser flagrado por uma equi-
pe da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) transportando 
armas, drogas e munições 
em uma caminhonete na 
BR-060, em Guapó.

de acordo com a cor-
poração, o homem viajava 
sozinho em uma S-10, mo-
mento em que foi aborda-
do por uma equipe da PRF. 
durante a abordagem, o 
suspeito ficou nervoso e os 
policiais suspeitaram que 
algo ilícito estaria sendo 
transportado no veículo.

Após uma vistoria, os 

agentes encontraram seis fu-
zis, duas espingardas, 12 pisto-
las, 72 munições e cerca de 8 
quilos de pasta base de cocaí-
na escondidos na carroceria.

Segundo a PRF, algumas 

pistolas e fuzis estão com 
a numeração suprimida ou 
raspada, prática que, segun-
do a corporação, os crimino-
sos utilizam para dificultar a 
investigação criminal.

Reprodução
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STJ mantém decisão que autoriza 
a cobrança de bagagem despachada
O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) decidiu 
que a Justiça Federal 

no Ceará deve julgar a ques-
tão sobre a validade da re-
solução da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) que 
permitiu a cobrança pelo 
despacho de bagagem pelas 
companhias aéreas no Brasil.

Com isso, fica mantida a 
decisão daquela instância 
que permitiu a cobrança 
pelo despacho dos volumes. 
Por maioria de votos, a Pri-
meira Seção do STJ também 
decidiu que a Justiça do 
Ceará é a responsável pelo 
julgamento do caso. des-
de a entrada em vigor da 
Resolução nº 400/2016 da 
Anac, houve várias decisões 
judiciais conflitantes sobre 
o tema. O caso foi decidido 
com base em um recurso da 
Anac e do Ministério Público 
Federal (MPF), que queria a 
suspensão das regras.

A autorização para que as 
empresas passem a cobrar 
pelos itens despachados foi 
aprovada pela Anac em de-
zembro de 2016 e entrou 
em vigor em junho de 2017. 
desde então, o passageiro 
tem direito a transportar 

como bagagem de mão um 
volume de até 10 quilos em 
viagens nacionais e interna-
cionais, com limite de até 55 
centímetros (cm) de altura 
por 40 cm de comprimento.

A mesma norma extinguiu 
a franquia de bagagem, pela 
qual o passageiro tinha o 
direito de despachar gratui-
tamente um volume de até 
23 quilos. Segundo a agên-
cia, a medida é uma prática 
comum em outros países, e 
uma das ideias era oferecer 
preços menores para pas-
sageiros que não precisam 
despachar bagagem.

Reprodução

Postos que 
venderem 
combustível 
adulterado em 
Goiânia poderão 
ser fechados

Polícia Civil apreende óleo 
lubrificante adulterado em Anápolis

Funcionário debocha de cur-
rículos em vídeo e é demitido

Estabelecimentos que fo-
rem flagrados vendendo com-
bustível adulterado pelos ór-
gãos de fiscalização terão alvará 
de funcionamento cassado em 
Goiânia. É o que prevê projeto 
de lei aprovado em votação 
definitiva na Câmara Munici-
pal, na sessão de ontem. A pro-
posta, de autoria da vereadora 
Tatiana Lemos,  também prevê 
que os responsáveis pelo posto 
de combustível fiquem proi-
bidos, pelo período de cinco 
anos, de obter novo alvará para 
o mesmo ramo de atividade.

Na justificativa da pro-
posta a vereadora, afirma 
que “embora combatida, a 
adulteração de combustíveis 
é uma prática frequente em 
todo o país, tratando-se de 
uma operação ilegal e dano-
sa ao consumidor, que con-
siste na mistura de outras 
substâncias, como nafta, sol-
vente, água e álcool”.

O funcionário da empresa 
Avante Energia gravou uma 
série de vídeos debochando 
de currículos que ele deveria 
analisar e postou as imagens 
nas redes sociais, expondo os 
candidatos. A atitude repercu-
tiu mal entre internautas, que 
criticaram a postura do rapaz 
e comunicaram a empresa 
em Campo Grande (MS) - da 
qual ele foi demitido.

Em um dos vídeos, Paulo 
diz “recebi até o currícu-
lo de uma pessoa que eu 
odeio. Ai amor, que pena 
que eu não vou com sua 
cara, e não vou te contra-
tar”. Em outra gravação ele 
diz “tem gente que coloca 
RG, CPF, além de mandar 
fotos, que eu já ‘zuei’. Tem 
gente que mandou três pá-
ginas de experiência profis-
sional, cada três meses em 
uma empresa. Eu sou o má-
gico que vai fazer você durar 
um ano na empresa né?!”.

A Avante Energia infor-
mou, na última quarta-feira 
(24) que Paulo Roberto de 
Moraes não faz mais parte do 
seu quadro de colaborado-
res. disse ainda que não com-

pactua com a atitude tomada 
por ele, frisando que “não 
tolera atitudes de quebra de 
sigilo das informações”.

“A Avante não tinha co-
nhecimento do vídeo posta-
do. Não compactuamos com 
a atitude do funcionário que 
postou vídeos sem autoriza-
ção da empresa. A Avante 
através do seu represen-
tante legal informa que não 
tolera atitudes de quebra 
de sigilo das informações e 
não tem a prática de utilizar 
redes sociais. Informamos 
que o funcionário já não faz 
mais parte do nosso quadro 
de colaboradores”, afirma o 
comunicado.

Embora tenha pedido 
desculpas na terça-feira, 
em outro vídeo (que já foi 
apagado), as críticas à for-
ma como Paulo lidou com 
pessoas em busca de tra-
balho continuaram. “Apa-
gou o pedido de desculpas. 
Podia ter feito o vídeo sem 
humilhar as pessoas! A lei 
do retorno é linda, pois 
agora ele que vai mandar 
currículo!”, publicou um 
usuário do Facebook.

Um empresário que 
comercializava óleo lu-
brificante adulterado foi 
apreendido nesta quarta-
-feira, em Anápolis. O 
suspeito coletava o pro-
duto em diversos estabe-
lecimentos da cidade e 
afirmava que faria o des-
carte, masengarrafava, 
colocava em novos galões 
e revendia como novos. 
As informações são Grupo 
Especial de Repressão aos 
Crimes Patrimoniais (Ge-
patri) da Polícia Civil (PC).

Eles chegaram ao ho-

Reprodução

mem por meio de denúncia 
anônima. “Não soubemos pre-
cisar a quantidade, ainda, mas 
havia ao menos quatro contêi-
neres de mil litros cheios. No 
local, que fica no Bairro São 
João, havia também quaren-
ta galões de 20 litros, estes 
prontos para comercializa-
ção”, afirma o grupo.

Segundo a PC, o homem 
“re-refinava” o óleo, coloca-
va em galões de marcas de 
mercado e vendia.  A merca-
doria era processada e arma-
zenada incorretamente.

O suspeito prestou depoi-

mento e afirmou que co-
mercializava o produto para 
ser utilizado em máquinas 
velhas e que os clientes sa-
biam que que o mesmo já 
era utilizado. “Mas tudo in-
dica que ele revendia como 
novo”, informou o Gepatri.

Foi aberta investigação 
do caso. Exames periciais 
ambientais e de falsifica-
ção foram solicitados. Se 
for comprovada a irregu-
laridade, o investigado 
responderá por crimes 
ambientais, tributários e 
contra consumidor.

A autorização 
para que as em-
presas passem 
a cobrar pelos 
itens despacha-
dos foi aprovada 
pela Anac em 
dezembro de 
2016 e entrou 
em vigor em 
junho de 2017
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Xô preguiça!

Antigos
Bacana

Padre

Futuro
exposição

Letras
Canudo

Bazar

Bola espetáculo
O Condomínio Aldeia do vale pro-
move neste domingo (28), a partir 
das 8h, a 4ª edição de sua Mini Ma-
ratona. O evento será comandado 
pelo professor de educação física 
Eduardo Waqued, que recepcionará 
os mais de 100 atletas amadores 
inscritos. A mini maratona é aberta 
aos moradores, convidados e a 
criançada também participará.

A Prefeitura de Caldazinha em 
parceria com a Secretaria de Esporte 
e Lazer realiza nos dias 27 e 28 de 
abril, a partir das 10h em frente o 
Estádio Municipal o primeiro encon-
tro de Fusca Cross e carros antigos 
na cidade. O evento faz parte das 
festividades de emancipação políti-
ca do município de Caldazinha.

A empresária Maria Bacana irá pro-
mover dias 4 e 5 de maio, o Bazaar 
da Bacana,das 10h às 19h. O evento 
vai disponibilizar a venda de roupas 
multimarca, lingeries, calçados, 
cosméticos, semi jóias e produtos 
estéticos de mais de 15 empresas 
parceiras. Parte do valor arrecadado, 
será doado para o Abrigo de Idosos 
São vicente de Paulo. 

A nova turnê do Padre Fábio de 
Melo, intitulada “O Amor Me 
Elegeu”, será apresentada no 
sábado, dia 4 de maio, no Ginásio 
Goiânia Arena, às 21h. Os ingressos 
custam a partir de R$ 50 e já estão 
disponíveis no site Bilheteria digital 
e no Santuário Sagrada Família, que 
realiza o evento. Mais informações 
pelo telefone (62) 99391-6060.

A Associação dos Hospitais do Esta-
do de Goiás (AHEG) realiza mais um 
Encontro dos Gestores Hospitalares 
do Estado de Goiás, nesta terça-feira 
(30), a partir das 9 horas, e reunirá 
profissionais de hospitais, clínicas 
e estabelecimentos de saúde, 
associados ou não à entidade, para 
discutir o futuro do atendimento ao 
paciente na era da informação.

Com o objetivo de fomentar os 
negócios, atrair  investidores, pro-
mover as empresas, lançar novos 
produtos e divulgar as potencialida-
des do município de Nerópolis vai 
acontecer na cidade de 16 a 19 de 
maio,  na Praça São Benedito  a 1ª 
ExpoNerópolis,  Feira da Industria, 
Comércio, Agropecuária e Serviços.

A temporada da Feira de Livros 
Letrinha encerra no dia 30 de 
abril com duas atrações gratuitas. 
No sábado, dia 27, profissionais 
da Bola Mania estarão fazendo 
esculturas em balões com formato 
de bichinhos. No domingo, 28, será 
a vez da equipe do Caricaturando, 
que fará caricaturas dos visitantes. 
A atividades irão acontecer às 16h.

Pensando em pequenas mudanças 
que podem fazer a diferença no 
meio ambiente, a Bontempo, marca 
que possui a filosofia da sustentabi-
lidade em seu conceito, presenteia 
parceiros e clientes com canudos 
de aço. A empresária Lívia Azevedo,  
uma das idealizadoras da iniciativa, 
reforça que a proposta é incentivar 
um lifestyle mais sustentável.

a Nespresso inaugurou ontem, 
durante um jantar para convi-
dados e imprensa, no Kabanas 
Restaurante Bar, a primeira 
Boutique Pop Up em Goiânia.

O Coletivo Panela Nova fará hoje 
um evento em comemoração 
pelo lançamento de uma coletâ-
nea na Monkey Goiânia, às 21h.

O público do Lowbrow Lab 
Arte & Boteco poderá conferir 
hoje mais um show da banda 
Pedra Bruta, às 22h30, pelo 
projeto “Sexta Tem Concerto”.

O empresário e radialista Jairo 
Gomes encabeça hoje e amanhã 
uma campanha, junto a lojistas 
da Região da 44 e feirantes da 
Feira Hippie, para a arrecadação 
de roupas, calçados e acessórios 
novos. Os itens serão doados para 
um bazar solidário em prol da 
construção do Hospital do Câncer 
de Goiás, em Inhumas. O evento 
beneficente, que será organizado 
pelo cirurgião Wagner Miranda e 
sua esposa Ana Maria Miranda, 
está previsto para ser realizado 
no começo de junho.

Acontece amanhã, às 16h, o 4º Jogo 
Solidário, no Estádio do Serrinha, que 
traz no campo os Amigos do Alex 
dias contra os Amigos do Romário. 
A entrada são 2kg de alimentos não 
perecíveis, que serão doados a Casa 
de Apoio São Luiz e ao Apae.

Amanhã, durante a passagem 
do espetáculo “Através da Íris” 
com Nathalia Timberg por 
Goiânia, acontecerá uma oficina 
gratuita sobre direção Teatral 
com Maria Maya, diretora do 
espetáculo, no Teatro Sesi.

A pequena Mell Portes ganhou festa de aniversário do pai Marrone e da mãe Natália 
Portes, na churrascaria Favo de Mel. A organização ficou sob a batuta de Aliadne Elise

A artista plástica Rossana Jardim e o maquiador e 
cabeleireiro Accioly Netto conferindo as novidades 
da loja Sephora, do Flamboyant Shopping Center

ZONa FraNCa

A empresária Maria 
Bacana vai promover, em 
breve, um bazar solidário
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Bolsonaro assina decreto que 
encerra com o horário de verão
Confirmando anúncio 

feito no início do mês, 
o presidente Jair Bol-

sonaro assinou ontem de-
creto que encerra com o ho-
rário de verão. A medida foi 
tomada durante solenidade 
no Palácio do Planalto, que 
reuniu autoridades como o 
vice-presidente Hamilton 
Mourão, o ministro chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e 
o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque.

Ao discursar, Bolsona-
ro fez um aceno aos parla-
mentares, afirmando que 
o governo está aberto para 
receber sugestões de medi-
das que possam ser implan-
tadas através de decreto, 
reconhecendo a “dificul-
dade” de aprovar alguma 
lei no Congresso. “Muito 
difícil, quase como ganhar 
na mega sena. Um decre-
to tem um poder enorme, 
como esse assinado agora. 
A todos os senhores, aos de-
mais, o governo está aberto, 
quem tiver qualquer contri-
buição para dar via decreto, 
nós estamos à disposição 
dos senhores”, afirmou.

Criado com a finalidade 
de economizar energia e 

aproveitar o maior período 
de luz solar durante os me-
ses mais quentes do ano - 
quando os dias também são 
mais longos - a medida foi 
adotada no Brasil pela pri-

meira vez em 1931 e adota-
da em caráter permanente 
a partir de 2008. De acordo 
com Bolsonaro, a decisão 
de acabar com a medida foi 
tomada após estudos que 

mostraram não haver mais 
razão do horário de verão, 
em função das mudanças 
no consumo de energia que 
ocorreram nos últimos anos.

Em 2008, ficou defini-

do que o horário de verão 
começaria no primeiro do-
mingo do mês de novembro 
de cada ano, até domingo 
do mês de fevereiro do ano 
subsequente, em parte do 

território nacional. Só ha-
veria mudança em ano que 
houvesse coincidência entre 
o domingo previsto para o 
término da hora de verão e o 
domingo de carnaval.

Reprodução

PSDB irá relatar a reforma da 
Previdência e PR fará a comissão

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (dEM-RJ), 
anunciou que o deputado 
Samuel Moreira (PSdB-SP) 
será relator da reforma da 
Previdência na comissão 
especial -segunda etapa 
para aprovar as novas re-
gras de aposentadoria.

Para presidir a comis-
são, foi escolhido o de-
putado Marcelo Ramos 
(PR-AM). Segundo Maia, 
antes de tomar a decisão, 
ele consultou os líderes 
de partidos alinhados à 
reforma e interlocutores 
do presidente Jair Bol-
sonaro no Congresso. 
“Todos têm que estar em 
consenso”, afirmou Maia.

O secretário de Previ-
dência e Trabalho, Rogério 
Marinho, que participou da 
reunião com Maia e líderes 
de partidos, disse que ficou 
satisfeito com a escolha 
de Samuel para a relato-
ria da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição).

Marinho informou ain-
da que houve mudança 
na expectativa de econo-

mia de R$ 1,1 trilhão em 
dez anos com a reforma 
da Previdência. Ao apre-
sentar dados detalhados 
do efeito da proposta, a 
equipe econômica, se-
gundo Maia, prevê, ago-
ra, uma economia adi-
cional de R$ 150 bilhões. 
O presidente da Câmara 
explicou que cálculos so-
bre a transição das regras 
de aposentadorias foram 
reformulados.

O governo quer uma 
redução de pelo menos 
R$ 1 trilhão em uma dé-
cada com a reforma. Mas 
deputados já articulam 
novas desidratadas na 
PEC, o que reduziria o 
impacto da medida. A 
líder do governo no Con-
gresso, Joice Hasselmann 
(PSL-SP), afirmou que o 
Palácio do Planalto vai 
abrir um canal de nego-
ciação com os parlamen-
tares sobre alterações no 
texto. “Certamente have-
rá mexida [na proposta]. 
Não consigo te dizer o ta-
manho da mexida”.

Acordo racha força-tarefa que investiga Brumadinho
Isac Nóbrega

Um acordo fechado entre 
a vale e a defensoria Pública 
do Estado de Minas para víti-
mas da barragem da minera-
dora em Brumadinho rachou 
a força-tarefa que investiga 
a tragédia. A tratativa é ava-
liada pela promotoria e pela 
defensoria Pública da União 
como prejudicial aos atingi-
dos, enquanto a defensoria 
Pública do Estado afirma que 
“não existe” uma força-tare-
fa atuando em relação ao 
rompimento da barragem.

O acordo, segundo o Mi-
nistério Público, foi assina-
do à revelia de outros inte-
grantes da força-tarefa que 
atuam nas negociações para 
pagamento de indenização 
e ressarcimento por danos 
provocados pelo rompi-
mento da barragem; o caso 
completa três meses nes-
ta quinta-feira, 25. “Temos 
todo respeito ao Ministério 
Público, mas não temos de 
ter sua autorização para tra-
balhar”, rebateu o defensor 
público estadual Felipe Sole-
dade. “Nosso compromisso 
é com os atingidos”, disse.

O termo, segundo o pro-
motor André Sperling, foi es-
tabelecido com critérios da 

própria vale, que já haviam 
sido recusados nas negocia-
ções com toda a força-tarefa. 
A prova disso, ainda segundo 
o promotor, é que valores 
previstos no acordo fechado 
entre a mineradora e a de-
fensoria Pública do Estado já 
haviam sido apresentados, e 
recusados, na mesa de ne-
gociação envolvendo todo o 
grupo investigador.

Havia, por exemplo, pro-

posta para pagamento de 
R$ 500 mil em caso de filho 
morto no rompimento da 
barragem e de R$ 150 mil 
por irmão morto na tragédia. 
“O que a Vale fez no acordo 
foi construir uma tabela, 
uma matriz de danos, para 
encaixar cada vítima. E fez 
tudo isso sem ouvir os atin-
gidos. É uma tabela constru-
ída pelo próprio causador do 
dano”, explicou o promotor.

A Vale confirmou o 
acordo celebrado com a 
Defensoria. “A Vale ressal-
ta que, embora tenha cria-
do esta via direta de nego-
ciação consensual, caberá 
ao atingido optar qual é 
o meio mais adequado 
para buscar seus direitos. 
O Termo de Compromisso 
é um documento sigiloso 
por conter valores sobre 
danos morais.”



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

Veículos

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2050Goiás, Tocantins e DF, 26 de Abril de 2019



classificadosGoiás, Tocantins e DF, 26 de Abril de 2019DIÁRIO DO ESTADO 7



classificados Goiás, Tocantins e DF, 26 de Abril de 2019 DIÁRIO DO ESTADO8 



classificadosGoiás, Tocantins e DF, 26 de Abril de 2019DIÁRIO DO ESTADO 9



classificados Goiás, Tocantins e DF, 26 de Abril de 2019 DIÁRIO DO ESTADO10

A T I V O 
  Notas 
   Explicativas  2018   2017
CIRCULANTE      
  Caixa e equivalentes de caixa  7  1.461.805  654.070
  Caixa e bancos contas vinculadas 8  10.000  100.000
  Aplicações fi nanceiras vinculadas  8  419.148  2.001.964
  Contas a receber do SUS   9  7.616.919  7.840.814
  Contas a receber operadoras de Planos de Saúde e particulares  9  558.517  845.253
  Estoques 10  2.402.701  2.195.650
  Adiantamentos a fornecedores e outras contas a receber   11  891.116  398.478
  Despesas antecipadas   29.864  30.476
    13.390.070  14.066.705
NÃO CIRCULANTE     
  Realizável a longo prazo   2.077.368  1.760.694
  Investimentos   4.356   -
  Imobilizado líquido   24.817.533  25.121.128
  Intangível   163.397  207.890
    27.062.654  27.089.712
TOTAL DO ATIVO   40.452.724  41.156.417

P A S S I V O
  Notas
  Explicativas   2018  2017
CIRCULANTE      
  Fornecedores e prestadores de serviços   14  3.702.074   3.464.122 
  Salários e encargos trabalhistas 15  3.166.389   3.062.243 
  Encargos sociais e impostos retidos a recolher  15  2.473.609   2.198.544 
  Convênios  16  1.951.659   3.894.070 
  Empréstimos bancários  18   -     71.757 
  Outras contas a pagar   91.193   94.509 
    11.384.924   12.785.245 
NÃO CIRCULANTE     
  Empréstimos AFIPE  18  11.100.000   9.100.000 
  Receitas a realizar. Subvenções e doações de órgãos públicos       
  a apropriar  17  5.663.219   5.621.052 
  Provisões para contingências cíveis e trabalhistas  21   -      3.060 
    16.763.219   14.724.112 
PATRIMÔNIO SOCIAL      
  Patrimônio social    16.481.005   16.481.005 
  Reserva de doações   123.645   123.645 
  Defi cit acumulado    (2.957.590)   (1.943.250)
  Defi cit  do exercício     (1.342.479)   (1.014.340)
TOTAL DO PASSIVO   12.304.581   13.647.060 
    40.452.724   41.156.417 

DEMONSTRAÇÕES DO DEFICIT 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em reais)
  Notas 
  Explicativas 2018  2017
RECEITA OPERACIONAL
  Prestação de serviços a pacientes do SUS   29.713.569  27.374.604
  Prestação de serviços a Operadoras de planos de saúde e particulares  5.159.203  6.022.801
  ( - ) Glosas  (76.250)  (157.767)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  34.796.522  33.239.638
CUSTO OPERACIONAL
     Pessoal e encargos  (25.339.138)  (25.857.524)
     Materiais e medicamentos   (13.227.210)  (12.529.087)
     Serviços de terceiros  (6.667.847)  (4.951.262)
     Amortização/depreciação do intangível e imobilizado   (1.532.113)  (1.432.764)
   (46.766.308)  (44.770.637)
RESULTADO BRUTO   (11.969.786)  (11.530.999)
DESPESAS OPERACIONAIS
     Despesas administrativas  (2.885.605)  (2.820.218)
     Despesas com provisão para contingências   (25.940)   107.940
     Despesas com PECLD   (1.551.959)   (1.224)
     Despesas fi nanceiras  (224.180)  (259.996)
     Despesas gerais   (66.577)  (93.532)
     Despesa do projeto PRONAS  (709.494)  (72.740)
     Despesa - Renúncia fi scal - Contribuições INSS e COFINS  20 (8.000.303)  (8.006.641)
   (13.464.058)  (11.146.411)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
    Doações e subvenções recebidas 19 12.820.414  11.225.870
    Receitas fi nanceiras  61.669  67.064
    Receita de aluguéis  1.220.368  1.026.750
    Receita da Escola São Vicente de Paulo  82.127  53.594
    Receita do projeto PRONAS  709.494  72.740
    Receita - Renúncia fi scal - Contribuições INSS e COFINS  20 8.000.303  8.006.641
    Outras receitas  1.196.990  1.210.411
   24.091.365  21.663.070
DEFICIT DO EXERCÍCIO   (1.342.479)  (1.014.340)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em reais)
  Patrimônio  Reserva de   Defi cit
  Social  Doações  Acumulado  Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016  16.481.005  123.645  (1.943.250)  14.661.400
Defi cit do exercício   -   -  (1.014.340)  (1.014.340)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  16.481.005  123.645  (2.957.590)  13.647.060
Defi cit do exercício   -   -   (1.342.479)   (1.342.479)
Saldos em 31 de dezembro de 2018  16.481.005  123.645  (4.300.069)  12.304.581

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

( Em reais) 
    2018   2017 
 ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 Defi cit do exercício  (1.342.479)  (1.014.340)
 Ajustes :    
  Valor da amortização e depreciação do intangível e  imobilizado  1.532.112  1.432.764
  Resultado na alienação/baixa de bens do  imobilizado   (47.967)  14.278
  Provisão para contingências  (3.060)  (107.940)
  Provisão/ reversão PECLD  1.551.959   1.224
  Reconhecimento da receita subvenções p/aquisição bens do imobilizado   (655.685)  (604.746)
  Defi cit ajustado    1.034.880    (278.760)
 (Aumento) redução nos ativos operacionais 
  Bancos e aplicações fi nanceiras vinculadas  1.672.816  (185.456)
  Contas a  receber do SUS   (1.328.064)  (1.203.902)
  Contas a receber de operadoras de Planos de Saúde    286.736  (206.382)
  Estoques de  materiais de consumo e medicamentos   (207.051)  121.649
  Outras contas a receber do circulante e não circulante  (808.700)  (273.173)
 (Aumento) redução nos passivos operacionais 
  Fornecedores e prestadores de serviços  237.952  (252.690)
  Salários e encargos trabalhistas e sociais  a pagar   379.211  1.762.371
  Convênios  (1.942.411)  130.198
  Receita antecipada  17.091  54.764
  Outras contas a pagar do circulante e não circulante  (20.407)  18.299
 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   (677.947)  (313.082)
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     
  Valor da venda   66.300    -
  Aquisição de investimentos   (4.356)   -
  Aquisição de imobilizado/intangível   (1.202.357)  (2.660.468)
  Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento    (1.140.413)   (2.660.468)
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
  Valor empréstimos pagos   (71.757)   -
  Valor empréstimos contratados   2.000.000    871.757
  Doações recebidas do governo, empresas e pessoas físicas   -
  para aquisição/construção de bens do imobilizado   697.852  1.659.281
  Caixa líquido gerado pelas atividades de fi nanciamento   2.626.095    2.531.038
  Aumento/diminuição líquida do caixa e equivalentes de caixa   807.735   (442.512)
  Caixa e equivalentes de caixa no início do período   654.070  1.096.582
  Caixa e equivalentes de caixa no fi m  do período   1.461.805  654.070

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO é uma associação civil de direito privado, sem fi ns lucrati-
vos, prestadora de serviços na área da saúde, educação e assistência social, situada na Avenida Cel. 
Gabriel Alves de Carvalho, nº. 163 – Bairro Santuário – Trindade – Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.420.371/0001-22 e no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) sob o nº. 2535939. 
Certifi cada pelo Ministério da Saúde como Entidade Benefi cente de Assistência Social da área da saúde 
e reconhecida como Utilidade Pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente registrada 
nos conselhos de Assistência Social, de Saúde, da Pessoa com Defi ciência e da Criança e do Adoles-
cente. Fundada em 11 de fevereiro de 1951, habilitada como Centro Especializado em Reabilitação Físi-
ca, Auditiva e Intelectual, oferta ainda leitos de internação de longa permanência e de reabilitação, além 
de oferecer um Centro Médico que presta serviços de consultas, exames e cirurgias. Atuante também na 
educação mantém conveniado com a Secretaria de Estado da Educação o Centro de Ensino Especial 
São Vicente de Paulo para educação especial inclusiva.
Com 89,11% de seus leitos ofertados ao SUS e 10,89% a convênios e particulares oferece na modalida-
de longa permanência 345 leitos para pacientes crônicos com defi ciências múltiplas, sendo 68 ofertados 
a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos do Distrito Federal – SEDESTMID/DF. Na modalidade reabilitação oferece 18 leitos. Os leitos 
cirúrgicos constam 21 e os de clínica médica 01. Possui ainda 21 leitos para observação.
Na atenção Ambulatorial, em 2018 foram realizadas 41.103 consultas, 168.649 exames para diagnósti-
co, 1.266 procedimentos ambulatoriais, 5.143 cirurgias, 8.849 atendimentos odontológicos, 3.978 inter-
nações paciente/dia, sendo 84 clínicas, longa permanência 3.894.  No Serviço de Reabilitação Física, 
foram realizados, entre avaliações/concessões e terapias, 259.598 atendimentos sendo dispensadas 
5.066 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção - OPM´s. No Serviço de Medicina Auditiva  dis-
pensados 11.644  aparelhos auditivos. Ressalta-se que no exercício de 2018 foram realizados 501.310 
atendimentos sendo mais de 92,90% pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a ITG 2002 
(R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio 
da Resolução nº 1.409/2012. 
Como entidade benefi cente de assistência social observa o que dispõe a Lei nº 12.101/09,com altera-

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 O CONSELHO FISCAL DA VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO, declara que 
tendo examinado as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2018, compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Re-
sultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido e as Origens e Aplicações de 
Recursos, complementadas por Notas Explicativas, bem como o Relatório das Ativi-
dades realizadas no período, é de PARECER que essas peças contábeis devam ser 
aprovadas pela Assembléia Geral.
 Pe. João Bosco de Deus      Pe.  Frederico Hozanan de Pádua         Pe. Bráulio Roger 
M. Nunes Pereira
           Presidente                                     Conselheiro                                              Secretário

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
Aos Senhores Diretores da 
VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO 
TRINDADE– GO
1. Opinião 
Examinamos as demonstrações fi nanceiras daVILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do defi cit doexercício, das mutações do patrimônio social e dos fl uxos de 
caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
Em nossa opinião as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da VILA SÃO 
JOSÉ BENTO COTTOLENGO em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
2. Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Entidadeauditada de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e 
nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar a nossa opi-
nião. 
3. Ênfases
De acordo com as normas de auditoria independente as demonstrações fi nanceiras ora 
apresentadas comportam as seguintes ênfases de nossa parte, mas não constituem res-
salva quanto as nossas conclusões apresentadas acima:
a) A Vila, em razão de difi culdades fi nanceiras decorrentes do atraso no recebimento de 
serviços prestados a órgãos públicos, em 2015, 2016, 2017 e 2018tomou recursos em-
prestados da AFIPE, entidade coirmã,no valor total de R$ 11.100.000, para pagamento 
parcelado. O contratoelaborado em 2015, não assinado, contêm cláusula prevendo a co-
brança de encargos fi nanceiros a uma taxa de 1,5% ao mês. A Vilanão está reconhecen-
doesses encargos na sua Contabilidade porque, de acordo com seus diretores, está em 
estado avançadoanegociação de um acordo entre as partes para liberá-la desse encargo. 
Nossa opinião não está modifi cada com relação a esse tema (Nota explicativa nº. 18). 
b) Nos últimos três exercícios apresentou defi cits no valor de R$ 1.342.479 em 2018, R$ 

ções da Lei 12.868/13, o Decreto nº 8.242/14, as orientações do Ministé-
rio da Saúde e demais disposições legais às quais está sujeita.
3. MOEDA FUNCIONAL
As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a 
moeda funcional da entidade.
4. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos gerados pela Vila tiveram origem basicamente em suas ati-
vidades operacionais, realizadas exclusivamente no campo da saúde. 
Esses recursos foram totalmente aplicados nas atividades operacionais, 
viabilizando o atendimento aos destinatários das políticas públicas e as-
sistência social.
5. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de compe-
tência;
b) Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte 
estão classifi cados como circulantes e os excedentes a esse prazo como 
não circulantes;
c) Os estoques de materiais e medicamentos são mensurados pelo cus-
to médio de aquisição, não excedendo ao valor de mercado;
d) Os direitos e as obrigações legais ou contratualmente sujeitos a atua-
lização monetária ou encargos fi nanceiros foram atualizados até a data 
do balanço;
e) As subvenções e doações recebidas para construções, aquisição de 
equipamentos e bens do Ativo Imobilizado são contabilizadas como “Re-
ceitas a Realizar”, no passivo não circulante, e apropriadas nas contas 
de receita no mesmo valor e época da depreciação dos bens adquiridos 
e/ou construídos com esses valores.
f) Os valores do Integrasus, IAC e as doações recebidas para custeio 
são reconhecidas diretamente nas contas de Outras Receitas Opera-
cionais.
g) Não existem saldos de ativos e/ou passivos, circulantes e não circu-
lantes, sujeitos à contabilização de ajustes a valor presente.
h) A preparação das Demonstrações Contábeis requer que a Administra-
ção, em determinadas situações, efetue estimativas ou adote premissas, 
no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de 
ativos, passivos, receitas, custos e despesas. Os valores reais podem, 
eventualmente, divergir daqueles estimados.
6. SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
De acordo com o artigo 33 da Lei nº. 12.101/09 cabe à entidade manter 
escrituração segregada por área de atuação, tais como: educação, saú-
de e assistência social, além de outras atividades associativas, de modo 
a evidenciar as receitas, os custos e as despesas por área. A Vila São 
José Bento Cottolengo concentra suas atividades operacionais exclusi-
vamente no campo da saúde. Assim não existe a necessidade de outros 
detalhamentos exigidos pela lei.
7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Correspondem ao numerário de caixa, depósitos bancários à vista e apli-
cações fi nanceiras de liquidez imediata. Os saldos foram devidamente 
comprovados.
 2018 2017
Caixa  15.572 10.257
Bancos conta movimento  194.078 12.120
Aplicações fi nanceiras de liquidez
imediata sem restrição  1.252.155 631.693
 1.461.805 654.070

8. CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULA-
DAS
Referem-se a recursos recebidos de convênios com órgãos públicos 
estaduais e federais, para a aplicação no custeio e investimentos no 
imobilizado. São remunerados às taxas normais de mercado e estão 
atualizados até a data do balanço.
 2018 2017
Caixa e contas bancárias vinculadas  10.000 100.000
Aplicações fi nanceiras vinculadas  419.148 2.001.964
 429.148 2.101.964

9. CONTAS A RECEBER
As contas a receber estão registradas pelo valor de realização. Refe-
rem-se a direitos a receber do SUS, operadoras de Planos de Saúde e 
particulares, por serviços prestados a pacientes atendidos ou internados. 
Neste exercício foi constituída provisão da estimativa de perda de aten-
dimentos prestados a pacientes do SUS, cujo atraso no recebimento é 
superior a 360 dias.
  2018 2017
Serviços prestados a Pacientes do SUS 9.168.878 7.840.814
Serviços prestados a Planos de Saúde e
particulares 558.517   846.477
( - ) PECLD (1.551.959) (1.224)
 8.175.436 8.686.067

10. ESTOQUES
Os estoques de materiais e medicamentos estão registrados pelo cus-
to médio de aquisição, não superior ao valor de mercado. Compreende 
também materiais em consignação. 
 2018 2017
    Gêneros alimentícios 297.579 274.395
    Materiais de manutenção 528.816 543.278
    Materiais de lavanderia 6.889 5.975
    Materiais gerais 456.521 463.808
    Materiais de órtese e prótese 445.260 189.253
    Material hospitalar 224.498 161.090
    Medicamentos gerais 161.523 136.155
    Nutrição e dietética 55.619 50.385
    Bovinos 31.003 188.104
    Estoque em consignação 194.993 182.863
    Estoque em poder de terceiros - 344
 2.402.701 2.195.650

11. OUTRAS CONTAS A RECEBER DE CURTO PRAZO
Saldo representado pelos seguintes adiantamentos e valores a receber: 
 2018 2017
    Curatela  761.511  232.566
    Adiantamentos a fornecedores  7.580  6.769
    Outras contas a receber  122.025  159.143
 891.116  398.478

12. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Corresponde a bens recebidos em doação e ao depósito atualizado da 
contribuição do PIS sobre a folha de pagamento. A Vila está discutindo 
judicialmente a isenção da contribuição para o PIS sobre a folha de pa-
gamento. O valor da contribuição calculado mensalmente é depositado 
em juízo. Já foi julgada a inexigibilidade do PIS quanto aos fatos gerado-
res ocorridos até a vigência da Lei nº. 12.101/09, condenando a União 
a restituir os valores recolhidos no período de 08/1999 a 06/2006, o que 
ainda não ocorreu.  Os assessores jurídicos da Vila consideram remota a 
possibilidade de perda da ação. A reversão da provisão será feita quando 
da liberação desse valor depositado em Juízo.
 2018 2017
      Bens recebidos em doação  75.142  75.142
      Depósito judicial contribuição do PIS  2.002.226  1.685.552
 2.077.368  1.760.694

13. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição ou formação. A 
Vila possui controle individual dos bens. A depreciação é feita com base 
na vida útil dos mesmos e limitada ao custo de aquisição ou formação.
Para a administração da Vila os bens do ativo imobilizado e os direitos do 
ativo intangível estão registrados por valor não superior ao valor recupe-
rável pelo uso, ao longo da sua vida útil, sem nenhum indicador de perda 
do seu valor recuperável (impairment).
A movimentação do ativo imobilizado no período foi a seguinte: 
 Imobilizado Saldo em Taxa
 31/12/2018 31/12/2017 %
Bens imóveis
Edifi cações 13.710.882  13.487.001 4
Terrenos 5.093.000  5.093.000 -
Construções em andamento 6.552.952  6.302.413 -
 25.356.834  24.882.414
Bens móveis
Veículos  713.237  779.650 20 e 25
Móveis e utensílios 1.630.743  1.573.033 10
Máquinas e equipamentos 1.787.246  1.731.823 10
Equipamentos agrícolas 190.498  219.805 25
Equipamentos de informática 934.319  893.576 20
Equipamentos hospitalares 5.690.036  5.205.224 10
Semoventes 24.050  22.250 20
 10.970.129  10.425.361
 36.326.963  35.307.775
( - ) Depreciações  (11.509.430)  (10.186.647)
  TOTAL 24.817.533  25.121.128

A movimentação do ativo intangível no período foi a seguinte:
           Intangível Saldo em  Taxa
 31/12/2018 31/12/2017 %
Marcas e patentes 5.765  5.765  -
Software 887.333  887.333
Direito de uso de software 5.528   -
( - ) Amortização       (735.229)       (685.208) 20
 TOTAL 163.397  207.890

14. FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E SERVI-
ÇOS
Correspondem ao saldo devido a fornecedores de materiais/medicamen-
tos e serviços de médicos, clínicas, laboratórios e outros profi ssionais. 
Não estão sujeitos a encargos fi nanceiros. 
 2018 2017
 Fornecedores de materiais,
medicamentos e serviços      3.507.081    3.265.310 

      Fornecedores consignados  194.993 198.812 
 3.702.074  3.464.122 

15. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS
As obrigações trabalhistas correspondem a salários a pagar, provisão de férias e encar-
gos e retenções na folha de salários. 
 2018 2017
      Salários a pagar  1.278.586 1.289.299
      Provisão de férias e encargos  2.050.677 1.951.181
      Outros valores a pagar  39.432 35.218
     ( - ) Adiantamentos de férias pagos  (202.306) (213.455)
 3.166.389 3.062.243

Os encargos sociais correspondem a contribuições previdenciárias a recolher, FGTS 
a recolher, contribuição para o PIS, Imposto de Renda retido na Fonte e contribuição 
sindical de empregados. A contribuição para o PIS está sendo discutida judicialmente, 
ainda sem decisão defi nitiva. O valor provisionado está sendo depositado em juízo (Nota 
explicativa 12) 
 2018 2017
      Contribuições para o INSS  141.251 150.611
      Contribuições do FGTS  213.059 218.067
      Contribuição do PIS sobre a folha de pagamento  2.002.226 1.720.712
      Imposto de Renda Retido na Fonte  113.001 105.458
      Contribuição sindical de empregados  4.072 3.696
 2.473.609 2.198.544

16. CONVÊNIOS
São recursos recebidos de órgãos públicos do governo estadual, federal e da Organiza-
ção das Voluntárias do Estado de Goiás, para aplicação no custeio, reaparelhamento e 
investimentos em obras na Vila. No exercício de 2018 foi recebido de Convênios o valor 
de R$ 140.633. O valor ainda não utilizado é mantido em contas bancárias e aplicações 
fi nanceiras vinculadas. As prestações de contas são apresentadas regularmente aos 
órgãos convenentes (Nota 08).  
 2018 2017
     Ministério da Saúde - Secretaria de Estado 1.770.306 2.927.068
     Ministério da Saúde PRONAS 171.353 867.002
     AGEHAB - Cheque Moradia 10.000 100.000
 1.951.659 3.894.070

17. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS A REALIZAR 
Corresponde ao saldo de doações/subvenções recebidas de órgãos públicos para aqui-
sição de bens do imobilizado. A receita é reconhecida mensalmente no mesmo valor da 
depreciação dos bens adquiridos, levado a resultado. O valor apropriado neste exercício 
como receita foi R$ 655.685 (Nota 19).
Este procedimento está de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabili-
dade, nº. 1.143/2008 e as novas práticas contábeis brasileiras.
 2018 2017
Receitas a realizar   5.663.219 5.621.052

18. EMPRÉSTIMOS DA AFIPE 

A Vila, em razão de difi culdades fi nanceiras provocadas pelo atraso no recebimento de 
serviços prestados a órgãos públicos em 2015, 2016, 2017 e 2018 tomou recursos em-
prestados da AFIPE, entidade coirmã, no montante de R$ 11.100.000,para pagamento 
parcelado. Os contratos contêm cláusula prevendo a cobrança de encargos fi nanceiros 
a uma taxa de 1,5% ao mês. A Vila não está reconhecendo na sua Contabilidade esses 
encargos porque, de acordo com seus diretores, está em estado avançado a negocia-
ção entre as partes para liberá-la desse encargo.
 2018 2017
       Curto prazo
       Valor parcelas de curto prazo                  -           71.757 
       Longo prazo
       Valor parcelas de longo prazo    11.100.000    9.100.000 

 19. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
A Vila recebeu doações e subvenções de vários doadores durante o exercício de 2018,  
que foram contabilizadas como receita:
 2018 2017
      SANEAGO 494.556 485.273
      ENEL /CELG 797.314 745.114
      Curatela 2.881.230 2.257.242
      Doações em espécie 4.520.837 3.554.024
      Doações MAT/MED, gêneros alimentícios, gado e
outros 3.470.792 3.579.471
      Apropriação de doações/subvenções de orgãos
públicos para aquisição de bens do imobilizado 655.685 604.746
 12.820.414 11.225.870

20. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
Como entidade benefi cente sem fi ns lucrativos a Vila é imune do pagamento do Imposto 
de Renda, na forma da legislação aplicável, condicionada ao cumprimento das obriga-
ções acessórias estabelecidas na legislação tributária. Possui o Certifi cado de Entidade 
Benefi cente de Assistência Social – CEBAS. Está vinculada ao Ministério da Saúde. 
Os atendimentos a pacientes do SUS estão demonstrados na nota explicativa nº. 1 
– CONTEXTO OPERACIONAL. Está isenta da obrigatoriedade de recolher a contri-
buição patronal devida ao INSS, incidente sobre a folha de pagamento e contribuintes 
individuais, e a COFINS, nos termos da Lei nº. 12.101/09 e legislação anterior.A partir 
de dezembro/2018 passou a considerar a isenção também para a contribuição do PIS 
sobre a folha de pagamento. 
Os valores relativos às isenções das contribuições sociais são contabilizados como se 
devidos fossem. 
Em 2018 e 2017 são os seguintes:
  2018 2017
     Contribuição previdenciária - patronal 6.701.464 6.961.038
     Pis s/folha de pagamento 34.386               -
     COFINS 1.264.453   1.045.603
     Total  8.000.303 8.006.641

21. PASSIVOS CONTINGENCIAIS 
A provisão para contingências cíveis e trabalhistas é constituída com base nas infor-
mações dos assessores jurídicos.Existem ações em andamento contra a Vila, mas de 
acordo com o prognóstico dos assessores jurídicos não é necessária a constituição da 
provisão para perda.
 2018 2017
     Provisão para contingências - 3.060

22.  SEGUROS
A Vila contrata seguro para as edifi cações e os veículos de sua propriedade em valores 
considerados adequados pela sua administração. 
23. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
No dia 08.04.2019 a Diretoria da Vila aprovou essas demonstrações e autorizou a di-
vulgação das mesmas. 

Trindade, 31 de dezembro de 2018.
 Pe.Domingos Cardoso Prestes Jacy Soares Pereira
 Diretor Presidente Contador – CRC-GO 13703/O-5
 CPF: 231.506.611-53 CPF 360.727.611-00

As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
( Em reais )

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO
CNPJ: 00.420.371/0001-22
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ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------

VENDA
AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------

1.014.340 em 2017 e R$ 2.887.726 em 2016.
c) O endividamento da Vila é alto (R$ 22.484.924) revelando a necessidade de aporte 
de recursos, geração de superavits futuros e outras medidas para assegurar o equilíbrio 
operacional e a manutenção das suas atividades, pressupostos básicos nos quais foram 
elaboradas estas demonstrações.
4)  Responsabilidade da administração sobre as demonstrações fi nanceiras
A administração da Vilaé responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações fi nanceiras  de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade de a Vilacontinuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessabase contábil na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras. 
5) Responsabilidades dos auditores independentes
A auditoria do exercício anterior foi por nós executada e o relatório foi emitido sem altera-
ção, mas com a ênfase relativa ao contrato de empréstimo da AFIPE. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir o relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria, reali-

zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantivemos ceticismo profi ssional 
ao longo da auditoria.
Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidências de audi-
toria apropriadas e sufi cientes para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que oproveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio e, falsifi cação, omissão 
ou representações falsas intencionais.
Obtivemos o entendimento dos controles internos relevantes para fi ns de planejamento e 
execução do nosso trabalho e não para emitir uma opinião sobre os mesmos. 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati -
vas contábeis e respectivas divulgações pela Administração. 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se  existe incerteza 
relevante a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação 

à capacidade de continuidade operacional da Vila. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações fi nanceirasou incluir modifi cação emnossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem leva a Vila a não mais se manter em continuidade operacional.
As ênfases que incluímos neste relatório não alteram a nossa opinião manifestada no 
item 1. 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nancei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as corres-
pondentes transações e eventos de maneira compatível com objetivo de apresentação 
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações mais signifi cativas de 
auditoria, inclusive eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identi-
fi camos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 11de abrilde 2019.
CASPER AUDITORIA INDEPENDENTE E CONSULTORIA
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Televisa inicia gravações 
do remake de A Usurpadora
Tiveram início ontem as 

gravações da nova ver-
são de A Usurpadora. 

Nesta roupagem atual, a his-
tória da novela de 1998 será 
transformada em uma série 
de 20 episódios, centrada no 
mundo da política mexicana. 
Os papéis das gêmeas Paola 
e Paulina serão interpretados 
agora por Sandra Echeverría. 
A atriz viveu Jade (Giovanna 
Antonelli) no remake colom-
biano de O Clone.

O perfil oficial da Televisa no 
Twitter divulgou hoje um vídeo 
onde o elenco se reúne para 
comemorar o início das grava-
ções. Nas imagens, a atriz Que-
ta Lavat pode ser vista usando 
uma cadeira de rodas. O que 
dá a entender que sua persona-
gem, a vovó Piedade, será para-
plégica nesta regravação.

A trama desta nova A Usur-
padora tem início quando Paola 
(Sandra Echeverría), esposa do 

Reprodução

presidente mexicano Carlos da-
niel Miranda (Andrés Palacios), 
descobre durante uma visita à 
Colômbia uma irmã gêmea cuja 
existência desconhecia. Trata-
-se da ingênua e humilde Pau-
lina (Sandra Echeverría).

decidida a se livrar da famí-
lia de seu marido e fugir com 
seu amante, ela usa mentiras 
mirabolantes para convencer 
Paulina a se passar por ela por 
alguns dias na residência presi-
dencial. Seu objetivo é matar 
Paulina durante o período de 
usurpação, como forma de for-
jar a própria morte.

O problema é que a gêmea 
do bem sobrevive ao atentado. 
E Paola, sem saber de nada, 
some ao lado do narcotrafican-
te com quem tem um affair. 
Com isso, Paulina é obrigada 
a continuar usurpando o lugar 
de sua irmã. Nesse meio tem-
po, porém, apaixona-se pelo 
marido dela, Carlos daniel.


