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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
"O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras for-
mas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a 
necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regulari-
zação integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da publicação deste edital, 
ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para 
quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 2394-0201"
Empresa: L.F.C.S.A. CNPJ: **.*17.775/0001-** Contrato: 4500007927
Empresa:  M.M.D.    CNPJ: **.*67.564/0001-**   Contrato: 4500016092
Empresa: L.C.DE.A.M. CNPJ: **.*70.010/0001-** Contrato: 4500019797

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 30/10/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 31/10/2018 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 
04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão  
Público  Extrajudicial,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financia-
mento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Apartamento n°21, do tipo “C”, localizado no 2° andar do Bloco 03 do “CONDOMÍNIO 
CONJUNTO RESIDENCIAL DOM BOSCO”, situado à Rua Adele, n°210, 29° Subdistrito - Santo Amaro, contendo 81,8922m² de área 
construída, sendo 53,4900m² de área útil e 28,4022m² de área comum, correspondendo-lhe um percentual de 0,532720063% no terreno 
condominial e nas coisas de uso e propriedade comuns, cabendo-lhe uma vaga, em local indeterminado no estacionamento de veículos. 

São Paulo/SP. Imóvel adquirido conforme formal de partilha de 07 de julho de 2009, do Juízo de Direito da 3ª Vara e respectivo Ofício da 
Família e Sucessões do Foro Regional II - Santo Amaro, São Paulo/SP, extraído dos autos (processo n° 002.00.004632-0) de inventário 
dos bens deixados pelo falecimento de Francisco Madeira Filho e registrada em 16/03/2017, conforme registro número 15 da matrícula 
103.835. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 329.766,86 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Seis 
Reais e Oitenta e Seis Centavos); 2º leilão: R$ 170.406,77 (Cento e Setenta Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Setenta e 
Sete Centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação,  5%  de  comissão  do  leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da 
data  de  arrematação. O  imóvel será entregue no estado  em  que  se  encontra.  Venda   ad  corpus.  Imóvel  ocupado,   
desoc upaç ão  a  cargo do  arrematante,  nos  termos do  art. 30  da  le i  9 . 514 / 97 .  Fica o Fiduciante ELIZA CRISTINA 
CYRILLO  MADEIRA,  CPF nº 064.311.178-67, CI nº 16.170.976-X SSP/SP,  FABIANA  CRISTINA  CYRILLO  MENINI  MADEIRA,  
CPF  n°  311.097.298-04,  CI n° 43.408.227-2   SSP/SP,  e  FRANCIELLE   CRISTINA   CYRILLO   MENINI   MADEIRA, CPF  n° 
311.097.038-48, CI n° 36.726.061-X SSP/SP, intimado(s) da data dos  leilões  pelo  presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários 
e locais da realização dos leilões  fiduciários,  mediante  correspondência  dirigida  aos  endereços   constantes  do  contrato, 

-
corrência de terceiros, exercendo o seu  direito  de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, 
despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei  9.514/97, ainda  que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do s i te www.sold.com.br.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020628-06.2011.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito
da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei,
etc. Faz Saber ao Carlos Alberto Oliveira dos Reis, Brasileiro, RG 11457270, CPF 076.057.978-42,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum, movida por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 38.661,92, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2018.                                                                  (18 e 19) Edital de Citação - Prazo 20 dias Processo Nº 0168939-17.2012.8.26.0100 O Dr. Marcos Duque

Gadelho Júnior, Juiz de Direito da 23º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Helena dos Santos
Matos RG Nº 9.163.510, CPF Nº 607.648.568-04, que Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 14.605,69. referente às da taxa de conservação do
lote 11, da Quadra QS, do Empreendimentos Terras de Santa Cristina VII. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.                                                 (18 e 19)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008484-53.2016.8.26. 0704. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) MARY VIEIRA KNORR, Brasileiro, Divorciada, Comerciante, RG
271470811, CPF 153.091.578-32, com endereço à Rua Parintins, 71, Barra Funda, CEP 01155-020,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 14.505,07. Referente às taxas de
conservação e Melhoramentos do lote 01 da Quadra LQ do loteamento Ninho Verde - Gleba II
(atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido
a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2018.                            (18 e 19)

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0085368-66.2003.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos eventuais herdeiros, incertos e desconhecidos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que por este Juízo tramita uma ação de Inventário, ajuizada por Nelly Barra e Francisco Antonio 
Barra, para partilha dos bens deixados por AMALIA CHRISTINA WALDVOGEL, falecida em 17/06/2003, 
a qual foi nomeada inventariante a requerente Nelly Barra. Encontrando-se os eventuais herdeiros em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras 
declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do 
inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, 
do Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá 
em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que será nomeado 
curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2018. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006043-02.2016. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGERIO CARRIJO 
DA CUNHA ME (LUZ DO SOL EXPRESS), CNPJ. 15.200.161/0001- 04 que lhe foi proposta uma 
ação de Execução por parte de MERHEJE TREVISAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para o 
recebimento de R$10.912,12 (Set/2016) referente ao Contrato de Honorários Advocatícios, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2018. 

27ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043352-
72.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARINETE MONARI, CPF. 
146.654.158-03, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 20.807,74 
(atualizado até 05/06/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob 
pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado 
de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de 
nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

29ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo Digital nº: 1096776-46.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODOLFO MENI, CPF 
095.250.328-09, que Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social - Região 
Administrativa Paulistana, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
11.301,93 (ago/2017), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes relativo a mensalidades não pagas nos meses de Julho a Dezembro de 2016. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários 
advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003368-
06.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
WARLLEY RANGGEL ALVES OLIVEIRA, CPF 351.598.818-16, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 15.742,45 (Fev/2014) oriundos 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o 
requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo supra, pague o débito, (ficando isento de custas processuais em caso de pagamento), 
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça 
embargos, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1094725-33.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da lei, etc. FAZ SABER as executadas LUCIANA DE 
PAULA PIERINO CPF 261.594.368-56 e CLEUZA DE FATIMA DO PRADO CPF 109.779.588-84, que foi 
deferida a desconsideração de personalidade jurídica de Grão Restaurante e Buffet LTDA ME, para a 
inclusão no polo passivo da ação de Execução, proposta por LATICÍNIOS CAMANDUCAIA LTDA, 
para o recebimento de R$10.252,06 (atualizado até Ago/2016), oriundos dos cheques nºs. 001109, 
001108, 001081, 001087, 001069 e 001124 sacados contra o Banco Bradesco S/A e devolvidos sem 
pagamento. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 
03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer 
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertidas que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 12 de março de 2018. 
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Ativo NE 30.06.2018 30.06.2017
Circulante        29.194        20.176
Disponibilidades   3.11   52   18
Aplicações Interfin. de Liquidez   3.11          4.433             384
Aplicações no mercado aberto 4.433   384

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos        23.269        15.950
Carteira própria   4.1   11.136   13.990
Instrumentos financeiros derivativos   4.2   1.629   3
Vinculados a prestação de garantia   4.1   10.504   1.957

Operações de Crédito             868             726
Financiamento de títulos e valores mobiliários   868   726

Outros Créditos             232          1.437
Rendas a receber 5 5
Negociação e intermediação de valores 5   135   441
Diversos 6    92   991

Outros Valores e Bens 7             340          1.661
Outros valores e bens   320   1.661
Despesas antecipadas   20 -

Não Circulante        13.690          6.722
Realizável a Longo Prazo        12.985          5.783
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos        12.221          4.394
Carteira própria 4.1   2.126   1.185
Vinculados a prestação de garantia 4.1   10.095   3.209

Outros Créditos             764          1.389
Diversos 6   764   1.389

Investimentos 8.1               38             488
Outros investimentos   38   488

Imobilizado de Uso   8.2             640             443
Outras imobilizações de uso   3.775   3.629
(Depreciações acumuladas)   (3.135)   (3.186)

Intangível   8.2               27                 8
Ativos Intangíveis   40   12
(Amortização acumulada)             (13)               (4)

Total do Ativo 42.884 26.898

Passivo NE 30.06.2018 30.06.2017
Circulante        26.199        14.570
Instrumentos Financeiros Derivativos          9.955          1.498
Instrumentos financeiros derivativos   4.2   9.955   1.498

Outras Obrigações        16.244        13.072
Fiscais e previdenciárias 9   1.835   2.004
Negociação e intermediação de valores 5   13.863   10.425
Diversas 9   546   643

Não Circulante          2.149          2.682
Exigível a Longo Prazo          2.149          2.682
Outras Obrigações          2.149          2.682
Fiscais e previdenciárias 9          2.075          1.227
Diversas   10   74   1.455

Patrimônio Líquido        14.536          9.646
Capital   11.1   35.000   58.000
De Domiciliados no país   35.000   58.000
Ajustes de avaliação patrimonial   (3.412)   (4.900)
Prejuízos acumulados       (17.052)      (43.454)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 42.884 26.898

30.06.2018 30.06.2017
Receita / (Despesa) da Intermediação Financeira             878             959
Operações de crédito 1 4
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários   1.073   1.015
Resultado com instrumentos financeiros derivativos   (196)   (60)

Despesas da Intermediação Financeira                 -             100
Provisão para créditos de liquidação duvidosa -   100

Resultado Bruto da Intermdiação Financeira   878   1.059
Outras Receitas/Despesas Operacionais         (4.457)         (4.303)
Receitas de Prestação de Serviços   817   758
Despesas de Pessoal   (1.677)   (1.498)
Outras Despesas Administrativas   (2.876)   (3.239)
Despesas Tributárias   (261)   (318)
Outras Receitas Operacionais   53 3
Outras Despesas Operacionais   (513) (9)

Resultado Operacional         (3.579)         (3.244)
Resultado Antes da Tributação
  sobre os Lucros e Participações         (3.579)         (3.246)
Lucro (Prejuízo) Líquido         (3.579)         (3.246)
Número de Cotas   58.000.000   58.000.000
Lucro (Prejuízo) Por Cota - R$   (0,06)   (0,06)

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reserva Reserva de Reserva de Especiais Avaliação Prejuízos

Eventos                                                         . Realizado      Legal Contingência    Expansão de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos em 01.01.18        35.000              -                        -                    -                  -           (2.664)            (17.473)   14.863
Rateio de prejuízos - - - - - -   4.000   4.000
Ajuste Valor Mercado – TVM e Derivativos - - - - -   (748) -   (748)
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre - - - - - -   (3.579)   (3.579)
Saldos em 30.06.18        35.000              -                        -                    -                  -           (3.412)            (17.052)   14.536
Mutações do Semestre - - - - -   (748)   421   (327)
Saldos em 01.01.17        58.000       4.716               10.000             2.160           3.386           (4.932)            (60.470)   12.860
Ajuste Valor Mercado – TVM e Derivativos - - - - -   32 -   32
Absorção de prejuízos -   (4.716)   (10.000)   (2.160)   (3.386) -   20.262 -
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre - - - - - -   (3.246)   (3.246)
Saldos em 30.06.17        58.000              -                        -                    -                  -           (4.900)            (43.454)     9.646
Mutações do Semestre                 -      (4.716)             (10.000)           (2.160)         (3.386)                  32              17.016   (3.214)

Novinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest Corrrrrretora de Vetora de Vetora de Vetora de Vetora de Valoraloraloraloralores Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.
C.N.P.J. nº 43.060.029/0001-71

Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais) Demonstração dos Resultados dos Semestres
Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Reinaldo Dantas - CRC 1SP 110.330/O-6  -  C.P.F. nº 768.955.998-00

DIRETORIA

José Oswaldo Morales Júnior - Diretor Presidente

CONTADOR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto dos Semestres
Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

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 as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da au-
ditoria 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, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das

Aos Srs. Diretores Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. São Paulo -
SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novinvest Corretora de
Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de
2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. em 30 de junho de 2018, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen. 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
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demons-
trações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é res-
ponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra-

ção. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contá-
beis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adminis-
tração 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 aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade da Corretora continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que
a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Conclu-
ímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de agosto de 2018

Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP 009.597/O-8

Fluxos de caixa das atividades operacionais 30.06.2018 30.06.2017
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício   (3.579) (3.246)
Depreciações e amortizações   152 129
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - 3.785
Ajustes de avaliação patrimonial             220                 -

        (3.207)             668
Variação de Ativos e Obrigações          2.790         (1.391)
(Aumento) /redução em TVM
  e instrumentos financeiros derivativos   (719)   1.981
(Aumento) /redução em operações de crédito   (868)   (444)
(Aumento) /redução de outros créditos   3.518   (4.153)
(Aumento) /redução de outros valores e bens 8   500
Aumento /(redução) em TVM
  e instrumentos financeiros derivativos   3.415   1.498
Aumento /(redução) em outras obrigações   (2.654)   (773)
Imposto de renda e contribuição social pagos               90                 -

Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais            (417)            (723)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Investimentos -   37

Inversões em:
Imobilizado de uso   (80) (4)

Inversões líquidas no intangível   (26)   (12)
Dividendos recebidos de coligadas/controladas                 -                 -
Caixa líquido usado nas atividades de investimento            (106)               21
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Recebimento pelo Rateio de Prejuízos          4.000                 -

Caixa líquido usado nas atividades de investimento          4.000                 -
Aumento/(diminuição) de
  caixa e equivalentes de caixa   3.477   (702)
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no início do semestre/exercício   1.008   1.104
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no fim do semestre/exercício          4.485             402

Aumento /(diminuição) de Caixa
  e Equivalente de Caixa   3.477   (702)

1. Contexto operacional: A Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda
(“Corretora”) tem por objeto social operar em Bolsa de Valores à vista, opções,
termo e futuros com títulos e valores mobiliários de negociação autorizada, prestar
serviços de assessoria ou assistência técnica nos mercados financeiros e de capi-
tais e exercer atividades expressamente autorizadas pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e pelo Banco Central do Brasil. 2. Base de elaboração e apre-
sentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, requeridas para os semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017, as
quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, além das
normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Foram
adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as orientações e as interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis homologados pelos
órgãos reguladores relacionados ao processo de convergência contábil internacio-
nal que foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do
Brasil e estão consubstanciados no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das demonstrações contábeis são
utilizadas, quando aplicável, estimativas e premissas na determinação dos montan-
tes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas
contábeis vigentes no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na
mensuração de provisões para perdas com operações de crédito e para contingên-
cias, na determinação do valor de mercado de instrumentos financeiros derivativos,
de outras provisões e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os
resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas.
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a
serem divulgadas em 31 de julho de 2018. 3. Principais práticas contábeis: As
principais práticas adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis
são as seguintes: 3.1. Apuração do resultado: O regime de apuração do resultado
é o de competência. 3.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Representadas
por operações compromissadas, remuneradas a taxas pré-fixadas, lastreadas em
títulos públicos, demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos
decorridos, calculados em base pela SELIC. 3.3. Títulos e valores mobiliários: De
acordo com a Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil (BACEN) e regula-
mentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados de acor-
do com a intenção de negociação pela Administração em três categorias específi-
cas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: • Títulos para negocia-
ção – adquiridos com o objetivo de serem ativa e, frequentemente, negociados, são
ajustados pelo valor de mercado, em contrapartida ao resultado do período; • Títulos
disponíveis para venda – que não se enquadrem como para negociação nem como
mantidos até o vencimento, são ajustados ao valor de mercado em contrapartida a
conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários; • Títulos
mantidos até o vencimento – adquiridos com a intenção e a capacidade financeira
para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados, pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do
período. 3.4. Instrumentos financeiros derivativos: Os Instrumentos Financei-
ros Derivativos registrados em contas patrimoniais estão basicamente distribuídos
da seguinte forma: • Operações a Termo, Ativas e Passivas: Os saldos referem-
se a contratos para negociação de ações com prazos determinados e valorizados
ao preço de mercado. • Vendas de Opções Venda – Posição Lançadora: O saldo
refere-se a opções contratadas em prazos, taxas e montantes compatíveis, sendo
que o valor contábil equivale ao de mercado. 3.5. Negociação e intermediação de
valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e
valores a receber realizadas na BM&F BOVESPA S.A., por conta de clientes pen-
dentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos con-
tratos. 3.6. Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: As provisões
para créditos de liquidação duvidosa são feitas com base na análise das operações
em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretrizes do
Banco Central do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682 de 21/12/1999). Em 30 de
junho de 2018 e 2017 não haviam provisões para crédito de liquidação duvidosa. 3.7.
Demais ativos circulantes e não circulantes: São apresentados pelo valor de
realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os
rendimentos auferidos até a data do balanço: • Investimentos: Os investimentos
são demonstrados ao custo de aquisição, representados por Títulos Patrimoniais da
Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM. • Imobilizado de uso: são registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20%
a.a. para “Sistema de processamento de dados e Sistema de transportes” e de 10%
a.a. para as demais contas; • Intangível: são registrados os direitos adquiridos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exer-
cidos com essa finalidade. São representados por softwares, registrados pelo custo
de aquisição e amortizados pelo método linear, com base em taxas que levam em

consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo utilizada a taxa de 20% a.a.
3.8. Passivos circulantes e não circulantes: 3.8.1. Demais passivos circulantes
e não circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetári-
as e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. 3.8.2. Provisões: Uma provi-
são é reconhecida no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado onde é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.9. Provisão para imposto de
renda e contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constituída à
alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros
que excederem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação
fiscal. 3.10. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingên-
cias ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas,
reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios definidos na Resolução
nº 3.823/09 do CMN. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado
na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para
a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. As obrigações legais, fiscais e previdenciárias são de-
mandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade
de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reconhecidos e provisionados,
independentemente, da avaliação das chances de êxito no curso do processo judi-
cial. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis,
sobre as quais não cabem mais recursos. 3.11. Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda
nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez, cujo vencimento das operações
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco
insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:

    2018     2017
Disponibilidades   52   18
Caixa 1 2
Depósitos bancários   51    16
Aplicações interfinanceiras liquidez   4.433   384
Títulos públicos - Letras do Tesouro Nacional (LTN)    4.433       384
Total de caixa e equivalente de caixa   4.485   402
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
4.1. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários em 30 de junho
de 2018 e 2017 estão classificados na categoria de disponíveis para venda; são
contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos contratados:
Títulos disponíveis para venda     2018     2017
Curto Prazo
Carteira própria   11.136   13.990
Ações em Companhias Abertas   11.136   13.990
Vinculados a prestação de garantia   10.504   1.957
Letras Financeiras do Tesouro   86 -
Ações em Companhias Abertas  10.418    1.957
Total da carteira - Curto Prazo   21.640   15.947
Longo Prazo
Carteira própria   2.126   1.185
Letras Financeiras do Tesouro - LFT   2.126   1.185
Vinculados a prestação de garantia   10.095   3.209
Letras Financeiras do Tesouro - LFT   48   3.209
Fundo de Inv. Liquidez Câmara BM&FBOVESPA  10.047            -
Total da carteira - Longo Prazo   12.221   4.394
4.2. Instrumentos financeiros derivativos: Nos semestres encerrados em 30 de
junho de 2018 e 2017, havia operações em instrumentos financeiros derivativos
composto abaixo:
Ativo Circulante     2018     2017
Instrumentos financeiros derivativos   1.629 3
Compras a Termo - operações com ações   1.531 -
Compra de Opções de compra   59 3
Compra de Opções de venda   39 -
Passivo Circulante
Instrumentos financeiros derivativos   9.955   1.498
Obrigações por compra a Termo   1.672 -
Venda de Opções de compra   3.865   1.498
Venda de Opções de venda   4.418 -
5. Outros créditos e outras obrigações - negociação e intermediação de valores

Ativo circulante     2018     2017
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores (a)       135       441
Devedores conta liquidações pendentes   135   146
Caixas de registro e liquidação -   295
Passivo circulante
Outras obrigações
Negociação e intermediação de valores (a)  13.863  10.425
Credores conta liquidação pendente   12.770   9.896
Caixas de registro e liquidação   1.093 -
Outras obrigações por negociação e intermediação -   529
(a) Débitos e créditos decorrentes das relações com o mercado (sistema e clientes)
relativamente à negociação de valores (títulos, ações, mercadorias e ativos finan-
ceiros) por conta própria e por conta de terceiros.
6. Outros créditos diversos     2018     2017
Circulante         92       991
Impostos a compensar   91   990
Adiantamentos e antecipações salariais - 1
Devedores diversos País 1 -
Realizável a longo prazo       764    1.389
Depósito judicial (Nota nº 10)   764   1.389
7. Outros valores e bens     2018     2017
Circulante       340    1.661
Bens não de uso próprio (*)   320   1.661
Despesas antecipadas   20 -
8. Investimentos, Imobilizado e Intangível
8.1 Investimentos     2018     2017
Outros Investimentos         38       488
Incentivos Fiscais - Lei Audiovisual -   450
Títulos Patrimoniais - BBM (Bolsa Brasileira de Mercadorias)   38   38
8.2. Imobilizado e Intangível   2018      2017

Depreciação/
 amortização Saldo Saldo

Imobilizado Custo    acumulada líquido líquido
Instalações   1.449   (1.343)   106   236
Móveis e equipamentos de uso   439   (391)   48   79
Sistema de comunicações equipamentos   145   (137) 8 3
Sistema de processamento de dados   1.215   (1.125)   90   84
Sistema de transporte       527                 (139)        388          41

  3.775   (3.135)   640   443
Intangível
Software         40                   (13)          27            8

  40   (13)   27 8
9. Outras obrigações     2018     2017
Circulante
Fiscais e previdenciárias    1.835    2.004
Impostos e contribuições a recolher   1.835   2.004
Diversas       546       643
Obrigações por aquisição de bens e direitos   45 -
Despesas com pessoal   196   233
Outras despesas administrativas   305   265
Credores diversos - País -   145
Exigível a longo prazo
Fiscais e previdenciárias    2.075    1.227
Impostos e contribuições a recolher (*)   2.075   1.227
Diversas         74    1.455
Provisão para passivos contingentes (Nota nº 10)   74   1.455
(*) Refere-se, substancialmente, a parcelamento do processo REFIS sobre
desmutualização da BM&FBOVESPA.
10. Contingências: Anteriormente, a Corretora entrou com pedido de
parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, fir-
mando adesão ao REFIS no total de R$ 20.108 para regularização de pendên-
cias referentes ao Imposto de Renda e Contribuição Social sobre ganhos obti-
dos na desmutualização da Bovespa / BM&F, sendo que em 30 de junho de 2018
o balanço contemplava o saldo de R$ 3.753 (R$ 3.129 em 2017). No exercício
de 2016 a Corretora procedeu ao depósito judicial no montante de R$ 735 face
ao processo de continuidade no REFIS. A Corretora é parte envolvida em pro-
cessos de natureza fiscal, trabalhista e cível, cujas obrigações são resultantes
de eventos passados e sua existência será confirmada apenas pela ocorrência
ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sobre o controle
da instituição. No semestre findo em 30 de junho de 2018 foi provisionado em
“Outras Obrigações - Diversas” o montante de R$ 74 (R$ 1.455 em 2017)
referente aos processos:

Fiscais     2018     2017
Contribuição Social -   249
Finsocial -   73
IRPJ 1993 -   126
ISS - Incorp -   72
Processo CVM 2004/0193 -   359
Trabalhistas: Reclamação trabalhista -   376
Cíveis: Processo Judicial Prece -   200
Processo Claudio Ramos   63 -
Processo GuilhermeTorres         11           -
Total   74   1.455
10.1. Perdas possíveis não provisionadas no balanço: A Corretora é parte en-
volvida em ações de natureza fiscal e cível, envolvendo riscos de perda classifica-
dos pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consulto-
res jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e
estimativa a seguir:
Fiscais     2018     2017
Auto de Infração da Receita Federal - CPMF   20   20
Auto de Infração da Receita Federal - IRPJ e CSLL - 2008   256   256
Auto de Infração da Receita Federal
  - Pis e Cofins (out e Nov/2007) -   16.995
Auto de Infração da Receita Federal
  - Pis e Cofins (de ago/2009 a dez/2011)   3.564   3.564
Débito Imposto de Renda 3 -
Cíveis: Processo Judicial Prece   200 -
Processo Carlos Sih Sung    2.616           -
Total   6.659   20.835
11. Patrimônio líquido: 11.1. Capital social: O capital social de R$ 35.000
(R$ 58.000 em 2017), está representado por 58.000.000 de cotas, totalmente subs-
crito em moeda corrente nacional do País. Em 25 de agosto de 2017 foi deliberado
pelos sócios a redução do capital social de R$ 58.000 para R$ 35.000, ou seja, uma
redução de R$ 23.000 com a consequente redução proporcional do valor nominal
das suas respectivas cotas no montante de R$ 0,6034 cada uma. A redução foi
deliberada decorrente de perdas apresentadas pela Corretora e para amortização
dos prejuízos acumulados. A referida redução de capital social foi homologada pelo
Banco Central do Brasil em 14 de março de 2018. 11.2. Reserva de lucros: A
constituição de reservas de lucros é feita no exercício social. No semestre encer-
rado em 30 de junho de 2017 foi feita a absorção das reservas de lucros para amor-
tizar o prejuízo acumulado na Corretora, no montante de R$ 20.262. No semestre
encerrado em 30 de junho de 2018 houve rateio de prejuízos no qual os sócios
aportaram R$ 4.000. 12. Transações com partes relacionadas: As operações
entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de
mercado, vigentes nas respectivas datas e em condições de comutatividade. Os
saldos das operações ativas, passivas, de receitas e despesas envolvendo partes
relacionadas são os seguintes:
Negociação e intermediação de valores     2018     2017
Devedores/(Credores) conta de liquidação pendente
Diretores e sócios   (2.044)   (4.187)
Despesas Administrativas
  - Serviços Técnicos Especializados
EKS Assessoria Empresarial (Diretores)   (303)   (438)
SARS Assessoria Empresarial (Diretores)   (303)   (438)
12.1. Remuneração com pessoal chave da administração: No semestre encer-
rado em 30 de junho de 2018, a Corretora despendeu o montante de R$ 320 (R$ 285
em 2017) como remuneração às pessoas-chave da Administração. 13. Risco
Operacional: A gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de
ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos,
sistemas, comportamento humano ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição financeira. Em aten-
dimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.06 do Banco Central do Brasil, a Corretora
instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada para identificar, avaliar, monitorar,
controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços
terceirizados. 14. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Em atendimento à
Resolução nº 3.988/11 do Banco Central do Brasil, a instituição adotou em 2012 uma
política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam assegurar
de modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a natu-
reza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 15. Risco
de Mercado: O risco decorrente da exposição de suas operações às flutuações nas
cotações de ações (compra e venda de ações) é gerenciado por meio de políticas de
controle que incluem a determinação de limites operacionais e monitoramento das
exposições líquidas consolidadas por ações. 16. Ouvidoria: O componente organi-
zacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e sua estrutura atende as dispo-
sições estabelecidas por meio de Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

Demonstração do Resultado Abrangente dos Semestres
Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017

30.06.2018 30.06.2017
Resultado do semestre /exercício   (3.579)   (3.246)
Resultado abrangente   (748)   32
Ajustes de avaliação patrimonial   (748)   32

Resultado abrangente total   (4.327)   (3.214)

Isidério Deusdado Fernandes
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