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SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A.
CNPJ/MF nº 26.314.512/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração do Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A tem a satisfação de apresentar aos seus clientes, parceiros comerciais 

vivência coloca a força de venda do Sicoob em maior conexão com o associado, levando a oportunidade de proteger sua vida, sua família 

Desempenho: 

Realizações e ampliação dos 
segmentos de atuação: 

(Sicoobnet Celular e Pessoal
Sicoob 

Celular e Pessoal smartphones

Governança Corporativa: 

Controles Internos: 

Declaração: Em atendimento à Circular 

Agradecimentos: 

A Administração

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Depreciações

Provisão participação sobre o lucro

Excedente técnico

Variações nas contas patrimoniais:

Créditos das operações de seguros, resseguros e previdência 
complementar

Despesas Antecipadas

Contas a pagar
Débitos de operações com seguros, resseguros e previdência 

complementar

Caixa gerado pelas operações

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Ativo Nota 2018 2017
Circulante 153.908 60.617
Disponível 560 22
Caixa e bancos
Aplicações 87.341 20.485
Créditos das operações com seguros e resseguros 47.708 30.268
Prêmios a receber

Créditos das operações com previdência complementar 3.091 2.064
Valores a receber
Créditos de resseguros
Ativos de resseguro - provisões técnicas 7.327 1.473

Seguros
Previdência

Títulos e créditos a receber 60 21

Despesas antecipadas
Custos de aquisição diferidos 7.794 6.284

Seguros 
Não circulante 177.386 123.703
Realizável a longo prazo 176.773 123.130
Aplicações 135.672 101.353
Ativos de resseguro - provisões técnicas 470 -

Seguros
Títulos e créditos a receber 843 462

Custos de aquisição diferidos 39.788 21.315
Seguros

Imobilizado 613 573

Total do ativo 331.294 184.320

Passivo Nota 2018 2017
Circulante 137.477 73.370
Contas a pagar 15.849 8.985

Débitos de operações com seguros e resseguros 20.754 6.016

Débitos de operações com previdência complementar 1.467 839

Depósitos de terceiros 981 579
Provisões técnicas - seguros 95.912 55.238
Pessoas

Vida individual

Provisões técnicas - previdência complementar 2.514 1.713

Não circulante 127.030 62.279
Provisões técnicas - seguros 123.330 62.279
Pessoas

Outros Débitos 3.700 -

Patrimônio líquido 66.787 48.671
Capital social

Total do passivo e patrimônio líquido 331.294 184.320

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Reservas de Lucro

Capital social Legal
Reserva especial 
 para dividendos

Retenção 
 de lucros

Lucros  
Acumulados Total

Constituição de reservas

Dividendos Propostos

40.000 1.581 2.660 22.545 - 66.787

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Informações gerais

(a) Bases de preparação: 

(b) Moeda funcional e moeda de apresentação: 

3. Resumo das principais políticas contábeis
(a) Caixa e equivalentes de caixa: 

(b) Ativos 

(i) 
Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado: 

das operações no mercado futuro de taxa de juros são apropriados ao resultado e registrados, 
(ii) Ativos 

(iii) Ativos disponíveis para venda: 

(iv) Empréstimos e recebíveis: 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

Nota 2018 2017
Prêmios Emitidos
Contribuições e prêmios para cobertura de riscos
Variação das provisões técnicas de prêmios

Sinistros ocorridos

Despesas administrativas
Despesas com tributos

participações

Contribuição social
Participação sobre o resultado

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

 2018 2017

impairment
impairment (c) 

Reconhecimento e mensuração de contratos de seguro: 

(d) Ativos e passivos de resseguros: 
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Continuação: SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A.

(e) Provisões técnicas: As provisões técnicas decorrentes de 

 (i) Seguros: 

riscos a decorrer, calculado pelo método “pro rata die”, de acordo com as normas da SUSEP 

referentes aos riscos assumidos, mas ainda não emitidos e é calculada com base em nota 

 

mas não avisados é constituída conforme nota técnica atuarial, com base na experiência 

constituída para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros 

(ii) Previdência complementar: 

PRODUTO DESCRIÇÃO TAXA DE JUROS 
TAXA DE  

CARREGAMENTO TÁBUAS MODALIDADE 

de previdência e seguros de vida individual pelo método “pro rata die”, com base nas contri

tem por objetivo provisionar a parcela de contribuições e prêmios, correspondente ao período 

da Seguradora do valor a ser pago, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos 

de sinistros ocorridos mas não avisados é constituída conforme nota técnica atuarial, com base 

(f) Custos de aquisição diferidos: De acordo 

(g) Reconhecimento de sinistros, be-
nefícios e despesas: 

vida individual, auxilio funeral e seguro de vida do produtor rural, incluem todos os eventos 

(h) Imobilizado: 

estimada dos bens, como segue:

Por ocasião de encerramento de balanço, a Se

evidência objetiva de impairment
(j) Ativos contabilizados ao custo amortizado: 

futuras esperadas, mas ainda não incorridas), descontada à taxa de juros efetiva original do 

impairment

(k) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: 
res de imposto de renda e contribuição social incluem as despesas de impostos correntes e os 

diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma 

(l) Teste de Adequação do Passivo 
(TAP): 

do cumprimento dos contratos de seguro descontados pela estrutura a termo da taxa de juros 

(m) Reconhecimento de 
receita: 

im-
pairment

(n) Benefícios a empregados: 

manentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase 

(o) Resultado por ação

(p) Outras provisões, ativos e passivos contingentes: 

4. Normas novas, alterações e interpretações de normas

impairment para instrumentos 

 
5. Principais julgamentos, estimativas e premissas contábeis

sujeito ao processo de aplicação de estimativas e premissas inclui a mensuração das provisões 

a) Provisões técnicas Seguros de vida e planos 
previdenciários com cobertura de risco: Para contratos de seguro dos ramos de seguros 

 run-off, conforme 

métodos extrapolam o comportamento de sinistros incorridos e avisados, custos médios por 
sinistro e número de sinistros com base no comportamento observado nos exercícios anterio

eventos é analisado tipicamente com base nos anos das ocorrências, podendo ser analisado em 

(b) Custos de aquisição diferidos: 

(c) Provisão para recuperação de ativos de seguros, cosse-
guros e resseguros: 

(d) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não 

(e) Tri-
butos diferidos: 

(f) Provisões para Contingências: A Segura

(a) Gestão de risco de seguro: 

Resseguradores por categoria de risco

Ressegurador
Tipo de 
Atuação

Agência  
de Risco

Admitida
/ Standard & Poors / 

A+

Admitida

para policiais com tax

diferenciados de capital 
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Continuação: SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A.

31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017

Ramos

Prêmios 
Emitidos 
Líquidos

Índice de 
Sinistra- 

lidade

Índice de 
Comissio-

namento

Prêmios 
Emitidos 
Líquidos

Índice de 
Sinistra- 

lidade

Índice de 
Comissio-

namento
Acidentes pessoais 

coletivos
Acidentes pessoais 

individuais
Auxílio funeral
Doenças graves ou 

doença terminal
Prestamista

Seguro de vida 
produtor rural

Vida em grupo 
Vida individual 

pricing

é um risco bastante mitigado pela política interna de investimentos e gestão do casamento de 

abaixo exibe a concentração do risco, na região e no ramo de seguro, baseados no prêmio bruto 

Distribuição de prêmio bruto de resseguro 
31 de dezembro de 2018

Ramos
Centro- 

 Oeste
Nor- 
deste Norte Sudeste Sul

Total 
Geral

Acidentes pessoais coletivos 

Auxílio Funeral 
Doenças Graves ou Doença 

Prestamista 

Vida em Grupo

 Distribuição de prêmio líquido de resseguro 
 31 de dezembro de 2018 

Ramos
Centro- 

 Oeste
 Nor- 
deste  Norte  Sudeste  Sul 

 Total 
Geral 

Acidentes pessoais coletivos 

Auxílio Funeral 
Doenças Graves ou Doença 

Prestamista 

Vida em Grupo 

Distribuição de prêmio bruto de resseguro 
31 de dezembro de 2017

Ramos
Centro- 

 Oeste
Nor- 
deste Norte Sudeste Sul

Total 
Geral

Acidentes pessoais coletivos 

Auxílio Funeral 
Doenças Graves ou Doença 

Prestamista 

Vida em Grupo

 Distribuição de prêmio líquido de resseguro 
 31 de dezembro de 2017 

Ramos
Centro- 

 Oeste
 Nor- 
deste  Norte  Sudeste  Sul 

 Total 
Geral 

Acidentes pessoais coletivos 

Auxílio Funeral 
Doenças Graves ou Doença 

Prestamista 

Vida em Grupo 

Testes de sensibilidade: A Seguradora efetua o teste de sensibilidade com o objetivo de de

Previdência Efeito no Resultado/Patrimônio Líquido 

Variáveis Premissas
Bruto de % %

Resseguro Resultado PL
Sinistralidade
Sinistralidade

Efeito no Resultado/Patrimônio Líquido

Variáveis Premissas
Líquido de % %
Resseguro Resultado PL

Sinistralidade
Sinistralidade
Seguros Efeito no Resultado/Patrimônio Líquido 

Variáveis Premissas
Bruto de % %

Resseguro Resultado PL

Mortalidade
Mortalidade

Efeito no Resultado/Patrimônio Líquido

Variáveis Premissas
Líquido de % %
Resseguro Resultado PL

Mortalidade

Mortalidade

(b) Risco de mercado: 

Grupo
Posição 
(M&M)

VaR 3 
meses

VaR 
 Marginal

% VaR 
Marginal Duration

DPGE

(c) Risco de crédito: 

ratings Controle do risco 
de crédito por meio da política de investimentos: Com o objetivo de administrar a sua exposição 

rating

rating

não exclusivos, distribuídos por rating de crédito fornecidos por agências renomadas de rating

Emissor Título Rating Agência
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
DPGE Moody’s

(d) Risco de liquidez: 

31 de dezembro de 2018
Seguros

Até 1 ano Acima de 1 ano Total
Ativo
Caixa e bancos
Aplicações
Créditos das operações com seguros e resseguros

141.700 135.664 277.364
Passivo 
Contas a pagar

Débitos das operações com seguros

133.333 126.794 260.127
31 de dezembro de 2018

Previdência
Até 1 ano Acima de 1 ano Total

Ativo
Caixa e bancos
Aplicações
Créditos das operações com previdência

4.388 1.320 5.708
Passivo
Contas a pagar

Débitos das operações com previdência

4.144 253 4.397
31 de dezembro de 2017

Seguros
Até 1 ano Acima de 1 ano Total

Ativo
Caixa e bancos
Aplicações
Créditos das operações com seguros e resseguros

51.828 100.795 152.623
Passivo
Contas a pagar

Débitos das operações com seguros

133.000 1 133.001
 31 de dezembro de 2017

Previdência
Até 1 ano Acima de 1 ano Total

Ativo
Caixa e bancos
Aplicações
Créditos das operações com previdência

2.504 1.020 3.524
Passivo
Contas a pagar

Débitos das operações com previdência

2.648 - 2.648

(e) Hierarquia de valor justo: 

31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 2 Total

Ativos Financeiros 104.199 10.746 560 115.505 20.485 - 22 20.507
Caixa e bancos
Aplicações 

104.199 10.746 - 114.945 20.485 - - 20.485
Títulos mensurados 

ao valor justo por 
meio de resultado 72.406 10.746 - 83.152 - - - -

com garantia 
especial 

Títulos disponíveis 
para venda 31.793 - - 31.793 20.485 - - 20.485

31 de dezembro 2018 
Sem 

venci-
mento

Até 1 
mês

De 2 
a 12 

 meses

De 13 
 a 24 

 meses

De 25 
 a 60 

 meses

Acima 
de 60 

 meses

Valor 
con- 
tábil

Valor 
de mer-

cado
Títulos mensurados 

ao valor justo por 
meio de resultado 72.406 - 10.746 - - - 83.152 83.598

Fundo Sicoob 

Crédito Privado
Fundo Mongeral

Títulos disponíveis 
para venda - - 4.190 4.969 11.119 11.695 31.973 31.973

Títulos mantidos até o 
vencimento - - - - 107.888 - 107.888 107.905

Total Geral 72.406 - 14.936  4.969 119.007  11.695  223.013  223.477 
31 de dezembro 2017 

Sem 
venci-
mento

Até 1 
mês

De 2 
a 12 

 meses

De 13 
 a 24 

 meses

De 25 
 a 60 

 meses

Acima 
de 60 

 meses

Valor 
contá-

bil

Valor 
de mer-

cado
Disponível para venda

vencimento

Total Geral - - - - - 121.838 121.838 121.838

pode ser assim demonstrada:
Títulos  

Privados – 
 Fixo e Variável

Quotas de 
Fundos de 

Investimento

Títulos 
Públicos – 

 Fixo e Variável Total
31 de dezembro

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

(+) Aplicações

(=) Saldo Final

As provisões técnicas são compostas, principalmente, por provisão para prêmios recebidos e 

8. Garantia das provisões técnicas

para a aplicação dos recursos garantidores das provisões técnicas por parte das sociedades 

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Ativos redutores da necessidade de cobertura

Composição dos ativos vinculados à cobertura das 
provisões técnicas

 

9. Crédito das operações com seguros, resseguros e previdência complementar
(a) Prêmios a receber de segurados

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Prêmios a receber de segurados

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Aging
A vencer

Vencidos

Constituições 
Valores revertidos ou baixados 

Constituições 
Valores revertidos ou baixados 
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(b) Valores a receber previdência complementar
Composição dos créditos das operações com 

 previdência complementar
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Aging de valores a receber
A vencer

Vencidos

Constituições 

Constituições 
Valores revertidos ou baixados 

(c) Operações com resseguradoras
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Sinistros
Crédito das operações seguros
Sinistros
Créditos das operações previdência

10. Imobilizado Taxa  
anual de 

depreciação

31 de 
dezembro 

de 2017
Aquisi- 

ções

(-) 
Depre- 
ciações

31 de 
dezembro 

de 2018

telecomunicações

 

Taxa  
anual de 

depreciação

31 de 
dezembro 

de 2016
Aquisi- 

ções

(-) 
Depre- 
ciações

31 de 
dezembro 

de 2017

telecomunicações

 
11. Contas a pagar 31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Circulante  

Fornecedores
Dividendos a pagar
Participação nos lucros a pagar

12. Provisões técnicas e os custos de aquisição diferidos – seguros
(a) Demonstração da composição das provisões técnicas por ramo

Provisão bruta de 
resseguro

(-) Parcela de 
resseguro

(=) Provisão 
líquida

31/12/ 
 2018

31/12/ 
2017

31/12/ 
 2018

31/12/ 
 2017

31/12/ 
 2018

31/12/ 
 2017

Acidentes pessoais coletivos 

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão de despesas relacionadas

Vida em grupo

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão de despesas relacionadas

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão de despesas relacionadas

Acidentes pessoais individuais

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão de despesas relacionadas

Vida individual

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão de despesas relacionadas

Prestamista

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão despesas relacionadas

Auxílio funeral

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão de despesas relacionadas

Doenças graves ou doença terminal

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão complementar de prêmios
Provisão de despesas relacionadas

Prestamista rural

Sinistros ocorridos e não avisados
Provisão complementar de cobertura
Provisão despesas relacionadas

Circulante

(b) Demonstração da movimentação das provisões técnicas do exercício

Provisão bruta

31 de 
dezembro 

de 2017
Consti- 
tuições

(-) Re- 
versões/ 

baixas

Encargos 
 

ceiros

31 de 
dezembro 

de 2018

Prêmio

Provisão bruta

31 de 
dezembro 

de 2016
Consti- 
tuições

(-) Re- 
versões/ 

baixas

Encargos 
 

ceiros

31 de 
dezembro 

de 2017

Prêmio

(c) Demonstração da movimentação dos custos de aquisição diferidos no exercício 
31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017

Saldo no início do exercício 27.599 -
Constituições 122.326

47.582 27.599
Circulante

13. Provisões técnicas e os custos de aquisição diferidos - previdência complementar
 Demonstração da movimentação das provisões técnicas 

Circulante

31 de 
dezembro  

de 2017
Consti- 
tuições

(-) Rever- 
sões/ 

baixas

Encargos 
-

ros

31 de 
dezembro 

de 2018

Provisão de eventos ocorridos, 
mas não avisados

Provisão de despesas administrativas

Circulante

31 de 
dezembro 

de 2016
Consti- 
tuições

(-) Rever- 
sões/ 

baixas

Encargos 
-

ros

31 de 
dezembro 

de 2017

Provisão de eventos ocorridos, 
mas não avisados

Provisão de despesas administrativas

14. Desenvolvimento de Eventos e Sinistros: Devido ao início recente das operações, o Si

15. Provisões para 
Contingências - (a) Detalhamento das provisões para Contingências por probabilidade 
de perda

Contingências benefícios
31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017

Probabilidade 
de Perda Quantidade

Valor  
reclamado

Valor  
provisionado

Valor  
provisionado

Possível

Total 15 3.216 998 -
Contingências cíveis

31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Probabilidade 
de Perda Quantidade

Valor  
reclamado

Valor 
 provisionado

Valor 
 provisionado

Possível
Total 2 317 - -
(b) Movimentação das provisões judiciais

31 de dezembro de 2018
Fiscais Trabalhistas (i) Benefícios (ii) Cíveis (i) Total

Constituições/reestimativas

31 de dezembro de 2017
Fiscais Trabalhistas (i) Benefícios (ii) Cíveis (i) Total

Constituições/reestimativas

(c) Depósitos judiciais 31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Sinistros

210 -
(d) Descrição resumida das principais ações: Cíveis: Existem dois processos de nature

Benefícios: 

16. Patrimônio líquido: (a) Capital social: 

(b) Reservas de 
lucros: 

(c) Dividendos: De acordo com o Estatuto Social, são 

(d) Lucro 
por ação - básico e diluído: 

o exercício pela média ponderada das ações em circulação no período, considerando a 

31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Numerador

Denominador (número de ações)
Média ponderada de número de 

ações em circulação
0,51 0,27

 
(e) Detalhamento do Patrimônio Líquido Ajustado – PLA e exigência de capital

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Despesas Antecipadas

Capital base (a)

17. Imposto de renda e contribuição social
(a) Encargos com imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL): 

reconciliados com os valores registrados como despesas de imposto de renda e de contribuição 
social, como se segue:

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

IRPJ/CSLL IRPJ/CSLL

Participação nos lucros

Diferenças permanentes
Despesa de imposto de renda e contribuição social 

registrado na demonstração do resultado

(b) Créditos Tributários 
e provisão para tributos: 

para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo 

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Circulante

Contribuição social diferida sobre diferenças 

18. Detalhamento das contas das demonstrações do resultado
(a) Sinistros ocorridos 31 de dezembro 

de 2018
31 dedezembro 

de 2017

Despesas com benefícios/Planos de pecúlio
Variação de sinistros ocorridos mas não avisados
Variação de eventos ocorridos mas não avisados

(b) Resultado com operações de resseguro 31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

(c) Outras receitas e despesas operacionais – seguros
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Provisão para risco de créditos duvidosos

(d) Custos de aquisição - previdência e seguros 31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Despesas de corretagem e agenciamento
Despesas de custeamento de vendas
Despesas com consultoria comercial
Despesas com serviços técnicos

Seguros 
Previdência

(e) Outras receitas e despesas operacionais - previdência
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Serviços assistenciais
Serviço funeral
Provisão para riscos sobre valores a receber

Continuação: SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião: 

Base para 
opinião: 

Outras informações que acompanham as 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTE

Aos Acionistas e Administradores da Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. - Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões 

necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da solvência 
e dos limites de retenção da Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A.
em conjunto, “itens auditados”), elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais 

Responsabilidade 
da Administração: 

Responsabilidade dos Atuários Independentes: 

Opinião: Em nossa opinião, 

redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, 
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. em 

Outros Assuntos: 

(f) Despesas administrativas
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017

Serviços de terceiros

Publicidade e propaganda

Despesas com donativos e contribuições

Publicações

Multas

(g) Despesas com tributos
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017

Contribuições

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

19. Aposentadorias e Pensões:

20. Transações com Partes Relacionadas: 

DIRETORIA

Helder Molina - 

Marcelo Carneiro Costa - Diretor Guilherme Ciarrocchi Ferreira - Diretor

Marcelo da Motta Abreu Nelson Emiliano Costa 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros Titulares Membros Suplentes

Marco Aurélio Borges de Almada Abreu
(Presidente)

Nilton Molina
Helder Molina

Elson Rocha Justino

Ênio Meinen
Ricardo Simone Pereira

Sergio Luiz Fernandes de Mello Junior
Luiz Claudio do Amaral Friedheim


