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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da NUMATUR
Corretora de Câmbio Ltda. ("NUMATUR") que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem como, as
respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos
comentados no parágrafo "base para opinião", as demonstrações contábeis
acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas da Administração, que as acompanham, representam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NUMATUR
Corretora de Câmbio Ltda., em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 2º Semestre e exercício findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil. 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
intitulada: "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras". Somos independentes em relação a "NUMATUR", de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras. A Administração da "NUMATUR" é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autori-

zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade da "NUMATUR"
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 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 responsáveis
pela governança da "NUMATUR" são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, 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 uma 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 usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 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: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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. 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. ii. 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
Corretora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. iv. Concluímos 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 circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da "NUMATUR". Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 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 manter-se em
continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. vi. 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.
São Paulo, SP. 08 de março de 2018
FINAUD Auditores Independentes S/S - CRC 2 SP 032.357/O-0
(Anteriormente PBR Auditores Independentes SS)
Welington Vieira Araújo - Contador CRC 1 SP 136.741/O-6

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Banco Contas-Correntes
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Outros Créditos
Ativo Pernamente
Imobilizado

Total do Ativo
Título
Saldos em 31/12/2016
Saldos em 31/12/2017

Capital Social
1.870.160,00
1.870.160,00

Demonstração do Resultado do Exercício

BANCO

2017
105.662,10
1.461,68
83.896,62
0,00
0,00
15.803,80
11.700,00
11.018.904,72
1.870.160,00
8.737.842,00
410.902,72
(1.810.160,00)
9.326.106,82

Receitas Brutas
Locação de Imóveis
Deduções
Impostos sobre Faturamento
Receita Líquida
Lucro Bruto
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Gerais e Administrativas
Receitas Financeiras
Receitas de Aplicação Financeira
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social
Contribuição Social
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda
Dividendos Lucro Líquido do Período
1.977.787,72
1.883.404,21 Imposto de Renda
2.266.810,26
1.261.645,02 Lucro Líquido do Período

Marcos Ajaj Saad - Administrador Responsável

BANCO BMG S.A.

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2018, ÀS 11 HORAS
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 11 horas do dia 23 de março de 2018, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477,
9º andar - Parte, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito
da (i) retificação de informações que, por equívoco, constaram da ata de Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 11 de janeiro de 2018, a saber: (a) percentual dos acionistas presentes na referida assembleia, (b) número de ações subscritas pelos acionistas em decorrência do aumento de capital social aprovado na referida assembleia e (c) número de ações disponíveis para subscrição pelos acionistas minoritários da
Companhia; e (ii) ratificação de todas as demais deliberações que não necessitem de retificação. Os acionistas
poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 12 de março de 2018.
BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas
Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/As”), comunica aos senhores acionistas que se encontram disponíveis na sede social, São Paulo/SP,
na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das S/As, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017, a serem apreciados na AGO a ser realizada oportunamente. Comunicamos, ainda, que,
em consonância com o artigo 133, § 3º, da Lei das S/As, os referidos documentos serão oportunamente publicados nos jornais “DOESP” e “Empresas e Negócios”. São Paulo, 14.03.2018. Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente
“Câmara de Comércio Argentino - Brasileira de São Paulo"
Edital de Convocação - A Diretoria da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo, em conformidade com
as disposições estatuárias, convoca todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para as Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente, na Rua José Maria Lisboa, 1.221, nesta
Capital, no dia 26 de março de 2018, em primeira convocação às 17:30h com a presença de 50% (cinquenta por cento)
dos associados com direito a voto, ou, em segunda convocação, às 18:00h do mesmo dia, com qualquer número de
associados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social de 2017; Renúncia de membros da Diretoria da Entidade; Eleição de
membros para compor a Diretoria da Entidade; Eleição dos membros para compor o Conselho Consultivo da Entidade;
e Outros assuntos de interesse social. São Paulo,16 de março de 2018. Federico Antonio Servideo-Diretor Presidente.
Edital Para Com Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário - Prestação
de Serviços, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda Move, Move contra Marta Maria
Dos Santos e Outro, Processo Nº 1010938-43.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª VC,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma
da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 1010938-43.2014. 8.26.0003. A MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara –SP. Dr(a). Adriana Cristina
Paganini dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Irineu Antonio Dos Santos, RG Nº N/C, CPF/
MF Nº N/C, que na ação de Cumprimento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, foi determinada a penhora do seguinte bem : um lote de terreno sob nº 18 da quadra
“LZ”, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, situado no município de Itaí da comarca de
Avaré – SP, medindo 15,00 m de frente para a rua nº 35; 15,00 m no fundo confrontando com o lote nº
05; 40,00 m do lado direito confrontando com o lote nº 17; 40,00 m do lado esquerdo confrontando com
o lote nº 19; encerrando a área total de 600,00 m², conforme matrícula nº 41.545, dp Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré – S/P . Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Intimação , por Edital. Salientando, ainda, de que dispõe do prazo de
15 dias para 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 04 de Outubro de 2017.
(15 e 16)

2.334.374,31
2.334.374,31
(126.226,21)
(126.226,21)
2.208.148,10
2.208.148,10
(639.717,64)
(639.717,64)
4.095,41
4.095,41
1.572.525,87
(90.075,93)
2.090.712,04
(220.804,92)
1.261.645,02

Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 27/03/2018 - 10:15h - 2º LEILÃO: 29/03/2018 - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR
'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$XQLGDGHDXW{QRPD
GHVLJQDGDDSDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGR(GLItFLR%HOOD9LWD±%ORFR$LQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR/D9LWDVLWXDGRQD5XDGH-XOKRQQDFLGDGH
HFRPDUFDGH6mR&DHWDQRGR6XO63FRPSRVWRGHGRLVGRUPLWyULRVVHQGRXPVXtWHEDQKHLURFRUUHGRULQWHUQRGHFLUFXODomRVDODGHHVWDUMDQWDUWHUUDoRJRXUPHWFR]LQKD
HiUHDGHVHUYLoRFRPDiUHDUHDOSULYDWLYDGHPðDiUHDUHDOGHXVRFRPXPGHPðDiUHDUHDOWRWDOGHPðHRFRH¿FLHQWHGHSURSRUFLRQDOLGDGH
GHFRPGLUHLWRDRXVRGDXPDYDJDVLPSOHVGHQORFDOL]DGDQRVXEVRORGR&RQGRPtQLR/D9LWDFRPFDSDFLGDGHSDUDHVWDFLRQDPHQWRHJXDUGDGH
XPYHtFXORGHSDVVHLRGHSRUWHPpGLRFRPDiUHDUHDOSULYDWLYDGHPðDiUHDUHDOGHXVRFRPXPGHPðDiUHDUHDOWRWDOGHPðHRFRH¿FLHQWHGH
SURSRUFLRQDOLGDGHGH,PyYHOREMHWRGDV0DWUtFXODVQHGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR&DHWDQRGR6XO632EV,PyYHORFXSDGR
'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/03/2018, às 10:15 horas,
e 2º Leilão dia 29/03/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ISMAEL CASSIMIRO DE SOUZA, EUDVLOHLURYL~YRHPSUHViULR5*Q66363&3)0)QUHVLGHQWHHP6mR&DHWDQRGR
Sul/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXH
FDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWD
GRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHOR
DUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 399.542,65 (Trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
2º leilão: R$ 348.679,02 (Trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUi
JUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUi
DRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUi
LQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]D
omRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPD
HVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQR
VLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRV
GHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIH
UHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDO
GRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHO
QRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU
³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmR
DSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHP
RXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDV
FRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDH
ULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HV
IRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmR
LQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRR
SUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRU
PHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRX
FKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QR
SUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWH GR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGRHVWH D REULJDGR D  D
SDJDURYDORUGDFRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D
 YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDD
FREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$R
FRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLV
FRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXH
UHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

A qualidade dos serviços de
distribuição de energia elétrica
melhorou em 2017 conforme
apontam os indicadores DEC
(tempo que, em média, no
período de observação, cada
unidade consumidora ficou
sem energia elétrica) e FEC
(número de interrupções ocorridas, em média, no período de
observação), apurados pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Ao longo do
ano passado, os consumidores
ficaram 14,35 horas em média
sem energia (DEC), o que
representa uma redução de
9,23% do valor registrado em
2016 de 15,81 horas em média.
O valor do DEC no ano de 2017
é o menor valor histórico para
esse indicador.
A frequência FEC no número
de interrupções se manteve em
trajetória decrescente, com
redução de 8,87 interrupções
em média em 2016 para 8,20
interrupções em média por
consumidor em 2017, o que
significa uma melhora de 7,55%
no período. O avanço é resultado de ações da Aneel como as
novas regras de qualidade do
fornecimento nos contratos de
concessão das distribuidoras, a
adoção de planos de resultados
para as distribuidoras que apresentavam pior desempenho,
compensação financeira ao
consumidor, fiscalizações da
Agência e definição de limites
de interrupção decrescentes
para as concessionárias.
O valor de compensações
pagas ao consumidor, em
consonância com a melhoria
no serviço, caiu de R$ 571,12
milhões, em 2016, para R$
477,16 milhões em 2017. A
Aneel avaliou todas as concessionárias do país no período de janeiro a dezembro de
2017. Das empresas com até
400 mil consumidores, as
melhores foram: Energisa
Borborema (EBO, PB) em
primeiro, Empresa Força e
Luz João Cesa (EFLJC, SC)
em segundo. As últimas nesse
grupo foram a Forcel em 25º,
e a Eletrobras Roraima em 24º
(AI/Aneel).
Reﬁnaria Nacional de Sal S.A. - CNPJ/MF nº
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação - Assembleias Gerais Conjuntas Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 24.04.18 - Ficam
convocados os senhores acionistas da Reﬁnaria Nacional de Sal S.A. a se reunirem em assembleias gerais
ordinária e extraordinária, no dia 24 de abril de 2018, às
09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º
andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: - Em Assembleia Geral
Ordinária: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.17; e, 2.- ﬁxação
dos honorários da Diretoria. - Em Assembleia Geral
Extraordinária: 1.- Consolidação do Estatuto Social;
e,- 2.- Outros assuntos de interesse social.- Acham-se
à disposição dos acionistas na sede social, no endereço
supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei
nº 6.404/76. São Paulo (SP), 14 de março de 2018. (a)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.012.790/0001-74
Demonstrações Financeiras findas em 31.12.2017
Balanço Patrimonial
2017 Passivo
139.882,19 Passivo Circulante
137.419,23 Fornecedores
10,00 Impostos a Recolher
67.153,18 Outras Contas a Pagar
70.256,05 Encargos Sociais a Recolher
1.987,67 Sócios
Passivo não Circulante
9.186.224,63 Patrimonio Líquido
9.186.224,63 Capital Social
Reservas de Capital
Lucros / Prejuízo
Reservas
9.326.106,82 Total do Passivo
Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados
8.737.842,00
981.619,88
8.737.842,00
906.066,30

Fornecimento
de energia
elétrica
melhorou
em 2017

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035746-30.2017.8.26.0002. Intimação-Prazo 20
dias. Proc. 0055135-95.2017.8.26.0100. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5º VC
Regional de Santo Amaro S/P. Faz Saber a Antonio Cicero Da Silva, RG Nº 35.971. 586-2, CPF/MF
Nº 866.308.224-04, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 31.677,40, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017.
(15 e 16)

CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18 - NIRE N° 35.300.393.775
Companhia Aberta
Edital de Primeira Convocação
Da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples,
não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública, da You Inc Incorporadora e Participações S.A., a ser Realizada em 29 de Março de 2018
A You Inc Incorporadora e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 11.284.204/0001-18, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Companhia”), vem, pela presente, em virtude do exposto abaixo, convocar os titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, da primeira
emissão da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas a ser realizada às 11:00 horas do dia
29 de março de 2018 (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, para
examinar, discutir e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida: (A) alteração dos seguintes termos e condições
das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória,
para distribuição pública, da primeira emissão da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”), cujos termos e condições encontram-se descritos no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Emissão da You Inc
Incorporadora e Participações S.A.”, conforme aditado (“Escritura de Emissão”): (i) prorrogação da data de vencimento
das Debêntures que passa de 30 de dezembro de 2021 para 30 de março de 2023; (ii) alteração das datas de pagamento da amortização do saldo do valor nominal unitário, bem como do percentual devido em cada uma das datas de
pagamento de amortização do saldo do valor nominal unitário; (iii) alteração da remuneração das Debêntures; (iv) alteração do preço de resgate antecipado facultativo; (v) alteração do preço de amortização facultativa; (vi) alteração de
determinadas condições da cláusula de Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando
(a) a autorização para que a Companhia possa contratar obrigações financeiras em valor de até R$ 85.000.000,00
(oitenta e cinco milhões de reais) e possa contratar obrigações financeiras para aquisição de imóveis para a incorporação de empreendimentos imobiliários, bem como para a realização de obras necessárias ao desenvolvimento dos referidos empreendimentos imobiliários, inclusive por meio da modalidade denominada “plano empresário”, “fundo de permuta” ou equiparadas, (b) a autorização para que a Companhia possa constituir ônus em garantia às dívidas permitidas
nos termos do item (vi)(a) acima, (c) a autorização para que a Companhia possa prestar garantia fidejussória em garantia às dívidas permitidas nos termos do item (vi)(a) acima, (d) a alteração dos covenants financeiros e a inclusão de
novos covenants financeiros, e (e) a vedação à distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros
sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia; (vii) constituição de
novas garantias, em garantia do integral e pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, decorrentes das Debêntures, incluindo, mas não se limitando a constituição de alienação fiduciária de ações e/ou quotas de sociedades nas quais a Companhia detenha ou venha a deter participação societária direta, bem como a
cessão fiduciária de direitos creditórios e dos dividendos de referidas sociedades nas quais a Companhia detenha ou
venha a deter participação societária; (viii) inclusão da possibilidade de compartilhamento das garantias outorgadas
às Debêntures; (ix) em virtude das alterações realizadas, alteração da remuneração do Agente Fiduciário prevista na
Escritura de Emissão; e (x) autorização para a substituição do endereço do Agente Fiduciário, para a sua filial situada
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (B) a autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário
tomem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, incluindo, mas não
se limitando à (i) celebração do aditamento à Escritura de Emissão, (ii) celebração do aditamento ao Contrato de
Alienação Fiduciária e (iii) a constituição das novas garantias, por meio da celebração de novos contratos de garantia
pela Companhia e pelo Agente Fiduciário. Os termos em letras maiúsculas utilizados, mas não definidos no presente
Edital de Primeira Convocação, terão os mesmos significados que lhe foram atribuídos na Escritura de Emissão. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede da Companhia e na sede do
Agente Fiduciário, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.br/), do Agente
Fiduciário (http://www.pentagonotrustee.com.br/) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os Debenturistas deverão encaminhar até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ao Agente
Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (a) documento de
identidade do representante legal ou procurador; (b) extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de
cada Debenturista e emitido pela instituição depositária; e (c) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas e seja representado por um procurador, procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais. São Paulo, 14 de março de
2018. A Administração, You Inc Incorporadora e Participações S.A.
(14, 15 e 16/03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008873-47.2015.8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Luiz Francisco Bianchi Coelho, RG 44.042. 251-6, CPF
355.147.618-78, que Sociedade Beneficente São Camilo, lhe ajuizou ação pelo procedimento Comum
para cobrança de R$ 110.305,06, (Cento e dez mil trezentos e cinco reais e seis centavos) referente a
prestação de serviços médico hospitalares prestados e não adimplidos. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2018.
(15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1130921-02.2015.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rogério Marrone de Castro Sampaio, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Casagrande Veículos S/A, CNPJ/MF 61.513.743. 0001-50, que Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de
R$ 74.429,40, referente ás despesas da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 28 da Quadra AD,
Loteamento 11 - Ninho Verde I – Eco Residence. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida 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. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2017.
(15 e 16)

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F0AF-ED77-5E9B-19AA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2ºSem/17 31/12/17 31/12/16
Receitas de Interm. Financeira
446
968
863
Resultado de operações com TVM
57
132
141
Resultado de operações de câmbio
389
836
722
B A L A N Ç O S PAT R I M O N I A IS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
Resultado Bruto da Intermed. Financ.
446
968
863
N E 31/12/17 31/12/16
ATIVO
N E 31/12/17 31/12/16 PASSIVO
Outras Receitas/Desp. Operacionais
(373)
(786)
(653)
67
67
1.699
2.213 CIRCULANTE
CIRCULANTE
Receitas de prestação de serviços
36
70
66
67
67
Disponibilidades
3.h
726
838 Outras Obrigações
(172)
(378)
(274)
Carteira de câmbio
5
1 Despesas de pessoal
TVM e Instrum. Financ. Deriv. (90 dias)
4
1.041
(210)
(422)
(392)
Fiscais e previdenciárias
5
33
35 Outras despesas administrativas
Carteira própria
1.041
(27)
(57)
(51)
Diversas
34
31 Despesas tributárias
TVM e Instrum. Financ. Derivativos
4
921
301
Outras receitas operacionais
1
2.213
2.168
Carteira própria
921
301 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Outras despesas operacionais
(2)
1.950
1.950
6.a
22
9 Capital:
Outros Créditos
5
Resultado Operacional
73
182
210
De Domiciliados no país
1.950
1.950
Diversos
22
9
Resultado Antes Trib.s/ Lucro e Partic.
73
182
210
6.b
263
218
30
24 Reservas de lucros
OUTROS VALORES E BENS
11
(28)
(45)
2.280
2.235 Imposto de Renda e Contrib. Social
Despesas antecipadas
30
24 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Provisão para imposto de renda
5
(12)
(19)
581
22
NÃO CIRCULANTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Provisão para contribuição social
6
(16)
(26)
551
- Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Realizável a Longo Prazo
2º Sem/17 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido (prej.) Exerc./Semestre
84
154
165
TVM e Instrum. Financ. Derivativos
4
551
- Lucro líquido (prej.) do semestre/exercício
84
154
165
Juros de capital próprio
(109)
(109)
(88)
Carteira própria
551
- Depreciações e amortizações
2
4
4
Nº de cotas.............................:
1.950.000 1.950.000 1.950.000
Imobilizado de uso
30
22 Provisão de impostos no resultado
(11)
28
45
Lucro/(prej.)
por
mil
cotas..............R$
43,30
79,25
84,67
Outras imobilizações de uso
43
31
75
186
214
Demonstração do Resultado Abrangente
(Depreciações acumuladas)
(13)
(9) Variação de Ativos e Obrigações
(67) (1.218)
862
TOTAL DO ATIVO
2.280
2.235 (Aumento)redução TVM e Inst. Financ. Deriv.
84
154
165
(57) (1.171)
1.023 Resultado do Semestre/Exercício
84
154
165
(Aumento) redução de outros créditos
8
(13)
(1) Resultado Abrangente Total
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Aum.) redução de outros valores bens
(11)
(6)
(22) próprias de instrumentos financeiros derivativos. 5. Composição de saldos
Capital Reservas Luc/Prej.
(7)
(28)
(138) relevantes.
Realiz. Espec/luc. Acumul.
Total Aumento (redução) em outras obrigações
8
(1.032)
1.076 Ativo Circulante
Saldos Início Semestre 01/07/17 1.950
218
70
2.238 Caixa líquido proven. das ativid. operac.
31/12/17 31/12/16
Lucro líquido (prej.) do semestre
84
84 Fluxos de caixa das ativid. de investim.
Outros créditos
(12)
(12)
45
(154)
(109) Inversões em: Imobilizado de uso
Destinações:
Diversos
22
(12)
(12)
Juros capital próprio
(109)
(109) Caixa líquido usado nas ativid. de invest.
Impostos e contribuições a compensar
22
Reserva especial de lucros
45
(45)
- Fluxos de caixa das ativid. de financiam.
Passivo Circulante
450
Saldos Fim Exercício 31/12/17
1.950
263
2.213 Recebimento pela integralização de capital
Outras obrigações
(109)
(109)
(88)
Mutações do Semestre:
45
(70)
(25) Pagamento de juros de capital próprio
Fiscais e previdenciárias
33
35
(800)
Saldos Início Exercício 01/01/17 1.950
218
2.168 Dividendos/Lucros pagos e propostos
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros
5
(109)
(109)
(438)
Lucro líquido (prej.) do exercício
154
154 Caixa líquido usado nas ativid. de financ.
Impostos e contribuições a recolher
33
30
(113) (1.153)
638
Destinações:
45
(154)
(109) Aumento líquido de caixa e equival. caixa
34
31
Diversas
839
1.879
1.241
Juros capital próprio
(109)
(109) Caixa e equiv. de caixa início sem./exerc.
Provisão p/pagtos. a efetuar
34
31
Caixa
e
equiv.
de
caixa
fim
do
sem./exerc.
726
726
1.879
Reserva especial de lucros
45
(45)
6. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social é de R$ 1.950,
Saldos Fim Exercício 31/12/17
1.950
263
2.213 categoria "disponíveis para venda" são contabilizados em contrapartida à dividido em 1.950.000 cotas, totalmente integralizado na data do balanço
Mutações do Exercício:
45
45 conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na por cotistas domiciliados no país. Em 27 de setembro de 2016 foi deliberado
Saldos Início Exercício 01/01/16 1.500
941
2.441 venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respec- o aumento do capital social de R$ 1.500 para R$1.950, mediante a emissão
Reversão de reservas
(800)
800
- tivas contas de resultado do período. e) Imobilizado de uso. São demonstra- de 450.000 novas cotas no montante de R$ 450. b) Reservas de Lucros. As
Dividendos intermediários
(800)
(800) dos pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação, que são reservas de lucros são destinadas no exercício social. Em 31 de dezembro
Aumento de capital
450
450 calculadas pelo método linear, obedecidas as seguintes taxas anuais: (i) de 2017 foi destinado o saldo de lucros acumulados para reservas especiLucro líquido (prej.) do exercício
165
165 sistema de processamento de dados à alíquota de 20%, demais bens à ais de lucros no montante de R$ 45 (R$ 77 em 2016). 7. Juros sobre Capital
Destinações:
77
(165)
(88) alíquota de 10%. f) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. Demais Próprio. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram pagos
Juros capital próprio
(88)
(88) passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstrados pelos juros sobre capital próprio no montante de R$ 109 (R$ 88 em 2016), conforReserva especial de lucros
77
(77)
- valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor- me faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de DiSaldos Fim Exercício 31/12/16
1.950
218
2.168 respondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas nheiro. Em cumprimento à legislação específica e às melhores práticas
Mutações do Exercício:
450
(723)
(273) até a data dos balanços. g) Provisão para imposto de renda e contribuição para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias
social. A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que exce- medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de riscos e conCONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (R$ Mil)
troles internos. 9. Transações com Partes Relacionadas: Remuneração do
1. Contexto Operacional. A "Numatur Corretora de Câmbio Ltda." foi cons- derem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
pessoal chave da administração. A remuneração total do pessoal chave da
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera- calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela
administração para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho legislação fiscal. h) Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e equivalentes de
foi de R$ 30 (R$ 30 em 2016), a qual é considerada benefício de curto prazo.
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstra- caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e estran10. Contingências. As declarações de renda dos últimos cinco exercícios
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora- geiras, e aplicações cujo vencimento das operações na data de efetiva apliestão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros imdas a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem cação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de
postos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos
a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN, mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamenórgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro to de seus compromissos de curto prazo.
da Estrutura de Capital. Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/
31/12/17 31/12/16
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando
06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
726
838
aplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras Disponibilidades
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procediCaixa
25
32
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 31 de
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituiDepósitos Bancários
557
646
janeiro de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apuração de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos
Disponibilidades em moedas estrangeiras
144
160
ção de resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
1.041
competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são Títulos e valores mobiliários
serviços oferecidos a seus clientes. 12. Risco Operacional. Foram desenCertificado de Depósito Bancário
1.041
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério "pro
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ram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos 4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a) risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN 3.380, que ale subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os títulos e valores mobiliários classi- cançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de risco
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. ficados como disponíveis para venda, estão comparados entre o valor de operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de inA liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos estava assim formações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o procesem valores divergentes devido a subjetividade inerentes ao processo de representado:
31/12/2017 so de divulgação das informações. 13. Risco de Mercado. O gerenciamento
de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrasua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo meAté 3 meses
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nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo pra- Carteira Própria
3 meses a 1 ano de 1 ano Mercado
Custo tiva que mantém independência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464/
zo. São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, Certificado de
as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
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1.472 zos estabelecidos. 14. Ouvidoria. O componente organizacional encontrativos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de Carteira Própria
31/12/2016 se em funcionamento e sua estrutura atende às disposições estabelecidas
por meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para Certificado de
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para Venda". Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na b) Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Corretora não possuía operações
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