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Axa Corporate Solutions Brasil 
America Latina e Resseguros S.A.

CNPJ 19.323.175/0001-68
Errata

Em nossas demonstrações financeiras publicadas em 27/02/2018 nos
jornais Diário Oficial Estado de São e Folha de São Paulo, no quadro do 
Balanço Patrimonial, coluna do Passivo, nas linhas abaixo, houveram
algumas incorreções:

Onde se lê: Leia-se:

Passivo 31/12/2017 31/12/2017

Circulante 427.479 420.490

Provisões Técnicas - resseguradora  340.504 333.515

Provisão de prêmios não ganhos  87.124  80.135

MITSUI & CO. (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF 61.139.697/0001-70 - NIRE 35.300.172.108
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Horário e Local: 08/03/2018, às 10:00 h na Sede Social. 2.
Convocação  Quórum: Presentes acionistas representando a totalidade
do capital social. 3. Mesa Diretora: Presidente: Shinji Tsuchiya; 
Secretário Ken Itabashi. 4. Ordem do Dia: indicação do Sr. Ken
Yasuhara, para ocupar futuramente o cargo de Diretor Supervisor da 
Companhia. 5. Deliberação: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos 
acionistas, a indicação do Sr. Ken Yasuhara, para ocupar futuramente o
cargo de Diretor Supervisor da Companhia. A efetivação do Sr. Ken
Yasuhara dar-se-á por deliberação a ser adotada pela respectiva 
Assembleia Geral dos Acionistas, após a legalização de sua permanência 
no país. Nada mais havendo a ser tratado, lavrada a presente que lida e 
aprovada, vai assinada por todos. SP, 08/03/2018. JUCESP 133.479/18-3
em 15/03/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

HOSPITAL AVICCENA SIA
CNPJ 72.775.745/0001-33 / NIRE 35.300.136.811

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - 06/04/2018

Ismail Rajab, Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, convoca os senhores acionistas para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se 
no dia 06/04/2018, às 09h30 em primeira convocação e às 10h00  
em segunda convocação, na sede administrativa, localizada na  
Rua Padre Adelino, nº 902, São Paulo-SP,
da seguinte ordem do dia: 1.

2.   
3. Demais temas de interesse geral da sociedade.

Ismail Rajab - Diretor Presidente

José Simões de Paiva Netto - Diretor-Presidente
Silmar Aparecido de Almeida - Diretor Executivo Fernando Victor Campos - Diretor Financeiro
José Eugênio Natalino - Superintendente Financeiro Antonio Francisco da Costa - Gerente da Contabilidade
Francisco de Assis Periotto - Assessor Geral da Diretoria José Tokuda - Contator - CRC 1SP072709/O-2

10 – IMOBILIZADO 2017 2016
Bens Imóveis:
Terrenos e Edificações 110.278.299,45 107.396.999,43
Ajuste de Avaliação de Imóveis 359.312.349,81 359.441.442,63
Bens Móveis:
Ajuste de Avaliação de Bens Móveis 1.457.800,99 1.457.800,99
Sistemas de Comunicações 8.042.294,31 7.864.495,85
Equipamentos de Processamento de Dados 25.261.417,76 22.079.700,72
Máquinas e Equipamentos 42.312.266,51 35.151.343,39
Móveis e Utensílios 13.555.579,18 12.253.293,22
Veículos 10.537.850,42 9.497.880,61
Imobilizado em Andamento 9.899.513,41 10.723.858,04
Instalações/Adaptação de Dependências 79.764.892,66 70.631.598,42
Outros 4.267.695,82 3.872.901,67
(-) Depreciação Acumulada (66.003.210,69) (56.746.974,36)

598.686.749,63 583.624.340,61
a) Os Bens Imóveis da Instituição foram havidos ao longo de sua existência, sempre com o objetivo de instalar 
unidades administrativas, educacionais e de assistência social. Do valor total, parte corresponde a imóveis recebi-
dos por comodato ou doação de seus benfeitores. 11 – FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS: No período de 2005 a 
2013, a LBV buscou financiamentos bancários para ampliação e manutenção dos seus bens patrimoniais destina-
dos ao desenvolvimento das atividades socioassistenciais. A amortização desse financiamento vem ocorrendo a 
partir de 2014, de acordo com os limites estabelecidos no Fluxo de Caixa.
12 – INTANGÍVEL 2017 2016
Licença de Uso de Softwares 17.724.864,69 16.543.349,22
(-) Amortização Acumulada (16.083.335,78) (15.082.143,21)
Total 1.641.528,91 1.461.206,01
13 – ENCARGOS TRIBUTÁRIOS: Foram provisionadas as parcelas, bem como as competências do Exercício a 
serem recolhidas no ano seguinte. 14 – ACORDOS TRABALHISTAS – PARCELAMENTO: A Instituição permane-
ceu com um saldo remanescente de acordos salariais firmados, que estão sendo gradativamente quitados. 
15 – PARCELAMENTOS FISCAIS: Correspondem a débitos fiscais e previdenciários já parcelados pela Institui-
ção, acrescidos dos encargos moratórios legais: a) Timemania – Parcelamento - A Instituição mantém-se no 
programa de parcelamento instituído pela Lei  nº, 11.345 de 14/9/2006 – TIMEMANIA,  para a liquidação de seus 
débitos tributários exigíveis com a  Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e contribuições devidas à 
Caixa Econômica Federal. b) Parcelamentos – Leis nº 11.941/09 e 12.996/2014 - Em 2009, a LBV aderiu ao 
parcelamento especial instituído pela Lei nº 11.941/09, cuja consolidação ocorreu em 2011, nos termos da Porta-
ria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 3/2/2011. Em agosto de 2014, migramos os parcelamentos que se encontravam 
na Lei nº 10.522/02 para a Lei nº 12.996/2014 com benefício de redução dos juros e multas com a sua liquidação 
em junho de 2017. Em 2017, a Instituição aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, insti-
tuído pela Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, migrando parte dos débitos incluídos nos programas de par-
celamentos fiscais anteriores, usufruindo dos benefícios de redução dos juros e multas instituídos nessa nova lei. 
Os saldos estão apresentados, acrescidos dos encargos financeiros calculados até a data do Balanço. c) FGTS - A 
Instituição manteve parcelado seus débitos de FGTS, acrescidos dos encargos moratórios legais. De acordo com 
a previsão da lei 13.446 de 25 de maio de 2017, que permitia o saque dos recursos das contas inativas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a LBV recolheu os valores devidos a ex-empregados possibilitando que 
os mesmos sacassem os saldos em suas contas. 16 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS: No curso normal das 
atividades, existem processos judiciais de natureza trabalhista e civil, dos quais a Instituição é parte. Para tal, foi 
constituída provisão em montante de R$ 1.289.202,12 considerada suficiente pelos assessores jurídicos diante de 
eventuais decisões desfavoráveis. 17 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Ao patrimônio social, foram 
debitados ajustes de R$ 5.762.871,34 relativos a diferenças de registro de contratos de aquisição de serviços e 
juros de encargos trabalhistas em 2016. 18 – CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES: Referem-se a receitas recebidas 
a título de contribuições e mensalidades dos associados e doações diversas de pessoas físicas e jurídicas previs-
tas no artigo 46, alíneas “h” e “i” do seu Estatuto Social. 19 – VOLUNTÁRIOS: Em cumprimento à ITG 2002, a 
Instituição identificou os trabalhos voluntários, atribuindo-lhes um valor estimado de acordo com a prática de 
mercado, conforme a área de atuação dos serviços. 20 – DESPESAS FINANCEIRAS: De acordo com seu plane-
jamento financeiro, a LBV vem negociando com os seus credores bancários, transformando os vencimentos de 
curto para longo prazo e aproveitando a redução da taxa Selic para diminuir os juros pagos na atualidade. 
21 – DESPESAS COM COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCATIVA: A LBV – no cumprimento de suas finalidades 
estatutárias que visam divulgar e defender,  pelos meios de comunicação disponíveis, os direitos humanos e so-
ciais e fomentar o entendimento entre os seres humanos – utiliza, de forma integrada, o rádio, a TV e a imprensa 
escrita e on-line, além das ações de relacionamento institucional feitas em redes e em parceria com organizações 
do poder público, da sociedade civil e do setor privado, sempre com o objetivo de ampliar os resultados de impac-
to das ações socioeducacionais desenvolvidas em todas as suas unidades por meio de Atendimento, Assesso-
ramento e Defesa e Garantia de Direitos. São ações voltadas para o desenvolvimento sustentável pautadas no 
sentimento de solidariedade e direcionadas à formação integral dos atendidos no despertar de valores fraternos 
existentes em cada indivíduo, a fim de que exercitem a cidadania e a ética, de forma consciente, na família e na 
sociedade. É divulgada por intermédio das campanhas de mobilização de caráter social, educativo, cultural, am-
biental, situações emergenciais e de conscientização e valorização da vida como todo.
Nessas campanhas, participaram milhares de especialistas, abordando os seguintes temas:
Área TVs Rádios Revista Internet Total
Assistência Social, Educação e Saúde 182 1.334 31 365 1.912
Utilidade Pública 36 52 16 81 185
Arte/Cultura e Esporte 62 101 21 63 247
Cidadania Ecumênica 54 371 40 145 610
Ciência, Tecnologia e Sociedade 32 52 6 13 103
Meio Ambiente 38 32 13 62 145
Total 404 1.942 127 729 3.202

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Ao DD. Diretor-Presidente José de Paiva Netto e ao Conselho Fiscal da Legião da Boa Vontade 
Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Legião da Boa Vontade que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Legião da Boa Vontade em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades 
sem fins lucrativos. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais assuntos de auditoria - Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossos exames do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto da nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
a) Passivo financeiro e de parcelamentos fiscais - Decorrente da necessidade de crescente incremento e 
manutenção de bens patrimoniais imprescindíveis ao desenvolvimento de seus objetivos sociais, a Entidade utiliza 
financiamentos bancários e também registra débitos tributários parcelados em adesão aos programas de 
recuperação fiscal e a parcelamentos ordinários com órgãos do Governo Federal. Esses débitos representam 80% 
do passivo total, divididos da seguinte forma: a) Bancos: 46% - com encargos financeiros médios de 20% ao ano, 
com vencimentos mensais durante os próximos 4 anos; b) Parcelamentos Fiscais: 34% - com encargos financeiros 
médios de 7% ao ano (SELIC); com vencimentos mensais durante os próximos 12 anos. A administração manteve 
o processo de busca de alternativas para elevação das receitas de donativos, implantação de novos processos de 
obtenção e captação de recursos e redução dos custos de captação e dos custos administrativos, sendo que em 
2017, comparativamente com o ano anterior, houve uma elevação de 3,7% na arrecadação de recursos. Para 
possibilitar um melhor desenvolvimento de suas atividades, a administração permanece com metas em seus 
orçamentos anuais para reduzir esses passivos a patamares mínimos possíveis até o exercício de 2020, em 
consonância com a economia do País. Nossos procedimentos de auditoria incluíram testes de valorização e 
confirmação externa desses passivos, avaliação dos procedimentos de orçamento da Entidade. Examinamos as 
principais premissas dos cálculos, como o crescimento da receita e capacidade de geração de caixa, tomando por 
referência o modelo utilizado pelo Conselho de Administração, dados externos e nossa expectativa. Revisamos os 
dados históricos das previsões, comparando-os com os resultados reais. b) Créditos tributários - A Legião da 
Boa Vontade possui créditos tributários contabilizados no montante de R$ 11.473.621,46, relativos a Contribuições 
Sociais a recuperar atualizados até 31.12.2009, com base em parecer dos Assessores Jurídicos e processos 
judiciais julgados favoráveis à Instituição. Nossos procedimentos de auditoria consistiram de obtenção de 
confirmações formais e reuniões com os assessores jurídicos da Entidade para avaliação dos critérios e 
entendimento das bases legais para recuperação dos créditos. Responsabilidade da administração e da 
governança pelas Demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis - Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Analisamos a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, concluímos que não existe incerteza significativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possa causar dúvida em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, 
e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Escrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido a divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determine que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para interesse público. 

São Paulo, 16 de fevereiro de 2018. 
 Walter Heuer Auditores Independentes - CRC-SP 000334/O-6

 Gilson Miguel de Bessa Menezes - Contador CRC-1RJ017511/O-9 “T”

4 – GRATUIDADES - Demonstração das aplicações dos recursos financeiros por área de atividade:

Assistência 
Social Educação

Comunicação 
Social e 

Educativa
Administrativas 

e Gerais Total
Receitas de Atividade 
  Própria
Contribuições e Doações 199.388.742,77 64.861.398,25 40.838.658,16 175.366.002,68 480.454.801,86
Outras Receitas
Recuperação de 
  Despesas 4.860.707,89 4.860.707,89
Receitas Financeiras 860.451,41 860.451,41
Resultado de Alienação 
  de Bens (112.713,64) (112.713,64)
Total das Receitas 199.388.742,77 64.861.398,25 40.838.658,16 180.974.448,34 486.063.247,52
Despesas diretas com 
  Gratuidades
Despesas com Serviços 
  Socioassistenciais (131.503.217,59) (131.503.217,59)
Despesas com Serviços 
  Socioassistenciais 
  (Parceria – Governo) - -
Despesas Educacionais (18.944.882,88) (18.944.882,88)
Despesas Educacionais 
  - Parceria (13.307.294,42) (13.307.294,42)
Despesas com
  Comunicação Social 
  e Educativa (33.893.643,33) (33.893.643,33)
Custos Indiretos 
  (Captação de Recursos) (67.262.820,27) (29.829.598,56) (6.580.058,51) (42.551.045,00) (146.223.522,33)
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas 
  e Gerais (54.898.360,91) (54.898.360,91)
Despesas Financeiras (65.691.907,26) (65.691.907,26)
Outras Despesas
Depreciações/
  Amortizações (11.071.628,87) (11.071.628,87)
Total das Despesas (198.766.037,87) (62.081.775,86) (40.473.701,85) (174.212.942,03) (475.534.457,61)
Superávit 
  do Exercício 622.704,91 2.779.622,38 364.956,31 6.761.506,31 10.528.789,91

Despesas com Gratuidades – São despesas diretas com as atividades socioeducacionais e também os custos 
de toda estrutura para captação dos recursos financeiros (de pessoal, tarifas telefônicas, serviços das empresas 
que fazem os recebimentos automatizados dos donativos), principal fonte de receita da Instituição. 5 – APRESEN-
TAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, bem como pela 
edição de normas contábeis editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em harmonia com as práti-
cas contábeis internacionais aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos, sendo divulgadas de forma comparativa 
com as do Exercício anterior. 6 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais práticas contábeis adotadas 
foram: a) As receitas de contribuições e doações em bens e receitas patrimoniais são reconhecidas quando con-
firmadas, de acordo com o princípio contábil da competência. b) Os direitos realizáveis e os passivos exigíveis, 
vencíveis no Exercício seguinte, são classificados no circulante. c) As aplicações financeiras são contabilizadas, 
acrescidas dos rendimentos auferidos. d) Os materiais de almoxarifado são avaliados no custo de aquisição ou de 
produção. e) Os investimentos não foram alterados por imparidade ou por custo atribuído, por estarem considera-
dos por seu valor justo. f) O imobilizado está representado por bens tangíveis destinados à manutenção das ativi-
dades da Instituição ou exercidos com essa finalidade. As taxas de depreciação foram aplicadas de forma linear, 
de acordo com a CPC 27, e mencionadas na Nota 10. g) O intangível, composto de direitos e licenças de uso de 
software e de marcas, não sofreu alterações por imparidade ou custo atribuído, considerando que está avaliado 
por seu valor justo. h) A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros impairment, segundo definido na 
norma CPC 01, é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo for maior do que o seu 
valor recuperável ou de realização. As perdas por impairment, quando aplicáveis, são registradas no resultado do 
período em que foram identificadas. i) Os empréstimos e financiamentos estão acrescidos dos encargos contra-
tuais até a data do balanço. j) A provisão de férias foi calculada com base nos direitos adquiridos ao término de 
cada período, incluindo os encargos sociais correspondentes. k) A provisão para contingências contempla, nas 
diversas esferas, os processos de natureza trabalhista e civil, pelos seus valores conhecidos ou estimados. 
7 – DONATIVOS A RECEBER: São contribuições obtidas por meio de sistemas automatizados ou de forma direta, 
confirmadas por meio de gravações pelos contribuintes. 8 – DESPESAS ANTECIPADAS: Referem-se a antecipa-
ções de juros bancários nas renovações de contratos de empréstimos nas instituições financeiras, no montante de 
R$ 2.855.863,93 para amortização em até 30 meses, sendo R$ 1.764.966,57 no Exercício seguinte e 
R$ 1.090.897,26 no longo prazo. 9 – OUTROS CRÉDITOS: a) Créditos a Recuperar - são créditos tributários por 
contribuições sociais a recuperar,  apurados com base em parecer dos assessores jurídicos nos processos judi-
ciais considerados favoráveis à Entidade, atualizados monetariamente até a data do Balanço. b) Outros 
Créditos - O saldo de R$ 1.200.000,00 é referente aos créditos por rescisão de contrato de compra e venda de 
imóvel na cidade de São Paulo e R$ 7.310.848,41 em depósitos judiciais.
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