
Vale aqui a mesma observação feita anteriormente: a 
referência não é à palavra maldita, vocábulo que traduz 
a ideia de maldição, danação, imprecação, esconjuro, 

anátema etc., mas à palavra dita de forma incorreta, fora do 
objetivo contextual a que se destinava...

E aí recorremos à história recente do Brasil. Eu estava no 
serviço ativo da Força Aérea Brasileira na época da renúncia 
do 22º presidente da República, Jânio da Silva Quadros (25 de 
janeiro de 1917 – 16 de fevereiro de 1992), ocorrida em 25 de 
agosto de 1961. O inusitado fato trouxe uma fase de grande 
instabilidade política ao país.

Como os ministros militares resistiam à posse do vice-
presidente João Goulart, o então presidente da Câmara dos 
Deputados Paschoal Ranieri Mazzilli (27 de abril de 1910 – 21 
de abril de 1975), assumiu a presidência em dois curtos perío-
dos: 25 de agosto a 8 de setembro de 1961 e 2 de abril a 15 de 
abril de 1964.

Em sua carta de renúncia, Jânio se queixava de pressões que 
o impediam de governar: “forças terríveis levantam-se contra 
mim, e me intrigam ou infamam...”! 

Ao dar a notícia, o popular Repórter Esso – “O primeiro com 
as últimas” – usou a expressão “forças ocultas”, que acabou 
prevalecendo sobre a forma original.

Na sequência dos eventos, e para viabilizar a posse de João 
Goulart – reduzindo-lhe o poder –  o regime parlamentarista 
foi implantado através de emenda aprovada em setembro de 
1961. Com isso, Jango não seria Chefe de Governo, mas apenas 
Chefe de Estado, ou, como ironicamente se dizia, “Rainha da 
Inglaterra”!

Ninguém menos que Tancredo Neves foi o primeiro a exercer 
o cargo de Primeiro-Ministro, vindo a ser sucedido por Brochado 
da Rocha e depois por Hermes Lima. O regime durou até que um 
plebiscito o encerrou, em janeiro de 1963. A essa altura, o país 
estava praticamente ingovernável, mergulhado em profundo 
caos político e social, com manifestações e contramanifestações 
de grupos antagônicos – normalmente pró e contra o presidente 
João Goulart, o “Jango”. A indisciplina se instalara no meio 
militar, especialmente com as ações do Cabo Anselmo (José 
Anselmo dos Santos), líder da Revolta dos Marinheiros. Outros 
três eventos: a Revolta dos Sargentos (do Exército, Marinha e 
Aeronáutica – em defesa do direito de elegibilidade dos gradu-
ados), o Comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964 
e a Festa do Automóvel Clube, no dia 30 do mesmo mês, foram 
a gota d’água para a eclosão da revolução de 31 de março, que 
instituiu o governo de exceção – governo militar – que por 21 
anos permaneceria no poder...

O destaque, porém, é para a frases...
Na quadra mais furiosa, fervente e complicada que antecedeu 

o movimento de 31 de março, a frase que mais se ouvia era: “O 
Brasil está à beira do abismo!”

Com o acesso dos militares ao governo do país, afastada a 
ameaça da tomada do poder pelas forças de esquerda, surge 
o primeiro slogan de vitória: “O Brasil deu um passo à frente!”

Então, no período de ufanismo que se instalou na nação – bem 
representado por Dom e Ravel, em sua música “Eu te amo, meu 
Brasil, eu te amo” – a frase de efeito passou a ser mais forte: 
“Ninguém segura este país”!

O problema está no alinhamento sequencial das três ex-
pressões:

- O Brasil está à beira do 
abismo!

- O Brasil deu um passo à 
frente! e

- Ninguém segura este país! 
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TERÇA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2018

ADMISSÃO DE SECRETARIA NA PF
Dentista que possui consultório odontológico necessita admitir secre-
tária, deverá efetuar a admissão na pessoa física, quais os encargos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO POSSUI VÁRIAS ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES 
DURANTE O ANO, POR DIVERSOS MOTIVOS DE INDISCIPLINA E INSU-
BORDINAÇÃO, COMO PROCEDER PARA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA?

Sendo as punições administrativas (suspensão e advertência) relacio-
nadas ao mesmo motivo, tendo em vista o artigo 482 da CLT, é possível 
a justa causa já que a empresa tem em arquivo referidas notificações 
com o ciente do empregado, e os cartões ou folhas de ponto que acusam 
o descumprimento de horário de trabalho.

ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
Existe prazo legal para o funcionário entregar a empresa o atestado 
médico quando ele falta ao trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONVERSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO
Funcionários que já gozaram 10 dias em descanso, ficando um saldo 
de 20 dias, programados antes da reforma trabalhista, os 10 dias em 
descanso + 10 em abono. Como proceder com a conversão do abono 
pecuniário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO PELO INSS (ACIMA DE 15 DIAS) POR 
DOENÇA NÃO RELACIONADA AO TRABALHO DEVE SER INFORMADO 
NA SEFIP TODOS OS MESES?  

Esclarecemos que o empregado dever ser informado quando do afas-
tamento e quando do retorno, nos meses que perdurar o afastamento 
não há informação deste empregado.

PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Licença maternidade quem deve pagar a empresa, deve ser aba-
tido na Guia do INSS e na GFIP, em que momento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

SIFRA S/A
CNPJ n° 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de julho de 2018
Data, Hora e Local: 02 de julho de 2018, às 10:00 horas, na sede social à Rua Eduardo de Souza Aranha, n°.
153, sala 31, Bairro Jardim Paulista, São Paulo-SP. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme as assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". Convocação: Dispensado o edital de
convocação pela imprensa conforme faculta o artigo 124 § 4° da Lei 6.404/76. Mesa: Por aclamação dos presentes,
assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Geraldo Schonenberg, que convidou a mim, Sr. Roberto Carlos
Pestana Filho, para secretariá-lo. Ordem do dia: (a) Alteração do artigo 16° do Estatuto Social para alteração
do mandato da diretoria que passará a ser de 03 (três) anos, permitida a reeleição; (b) Reeleição da diretoria; c)
Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes
com as abstenções legais, as seguintes matérias: (a) Alteração do artigo 16° do Estatuto Social para alteração do 
mandato da diretoria que passará a ser de 03 (três) anos, permitida a reeleição, cuja nova redação passa a ser: Artigo
16 - A Diretoria será composta por uma quantidade variável de 02 (dois) a 4 (quatro) membros, acionistas ou não,
residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, pela Assembleia Geral e por esta destituíveis a qualquer tempo,
permitida a reeleição. (b) Reeleger como diretores para um mandato de 03 (três) os seguintes membros para compor 
a diretoria: (1) Sr. Luis Geraldo Schonenberg, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade
RG. n° 3.534.530-5 SSP/SP e do CPF/MF n° 011.153.128-47, domiciliado em seu escritório à Rua Eduardo de Souza
Aranha, n°. 153, sala 31, Bairro Jardim Paulista, São Paulo-SP; (2) o Sr. Roberto Carlos Pestana Filho, brasileiro, 
solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG n°. 17.352.921 SSP/SP e do CPF/MF n° 103.811.938-37,
domiciliado em seu escritório Rua Eduardo de Souza Aranha, n°. 153, sala 31, Bairro Jardim Paulista, São Paulo-SP;
e (3) o Sr. Paulo Eugenio Schonenberg, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°
103.064.59 SSP/SP e do CPF/MF n° 090.847.288-90, domiciliado em seu escritório à Rua Eduardo de Souza Aranha,
n°. 153, sala 31, Bairro Jardim Paulista, São Paulo-SP; (iii) Os honorários da diretoria serão fixados em reunião 
própria, quanto então será definifido o valor mensal e/ou anual a cada membro; Declaração de desimpedimento: 
Os Diretores, ora eleitos, que se encontravam presentes à assembleia, foram empossados no cargo mediante Termo de 
Posse lavrado no livro próprio, tendo declarado, cada um deles, para os efeitos legais e do Registro de Comércio, que 
não estão impedidos de exercer a administração de qualquer sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi
suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos 
os presentes. São Paulo, 02 de julho de 2018. Presidente da Mesa: Luis Geraldo Schonenberg; Secretário da
Mesa: Roberto Carlos Pestana Filho; Acionistas Presentes: Paulo Eugenio Schonenberg, Roberto Carlos Pestana
Filho, Luis Geraldo Schonenberg, Ilana Renata Schonenberg Bolognese, Eleonor Regina Feliciana Schonenberg e Osher 
Investimentos e Participações Ltda. representada pelos sócios: Luis Geraldo Schonenberg e Marco Aurélio Galhardo
Rennó Conforme original lavrado em livro próprio. Mesa de Trabalhos: Luis Geraldo Schonenberg - Presidente da mesa; 
Secretário da Mesa: Roberto Carlos Pestana Filho. Registrada na JUCESP sob o n° 347.520/18-2 em 25.07.2018.

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 Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de
contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a
necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização
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) 3115-1515 ramais 1761 / 4089".
Empresa: F. C. S. P. - ME - CNPJ: **.*59.547/0001-** - Contrato: 4500012364;
Empresa: E. F. G. G. R. - ME - CNPJ: **.*54.266/0001-** - Contrato: 4500008970.

PASSIVO  NE   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE      13.604      13.740
Relações Interdependências            50       1.194

Recursos em  trânsito de terceiros 50 1.194
Outras Obrigações      13.554      12.546

Carteira de câmbio 5 5.581 5.168
Sociais e estatutárias 310 2
Fiscais e previdenciárias 5 1.173 1.536
Diversas 5 6.490 5.840

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       5.919       5.791
Capital: 6.a       4.097       4.097
   De Domiciliados no país 4.097 4.097
Reservas de lucros 6.b 1.716 1.079
Ajustes de avaliação patrimonial 4 106 615

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      19.523      19.531

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das 2º Se-
  atividades operacionais mestre/17 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido/(prejuízo) semestre e exercício 298 1.000 778
Depreciações e amortizações 82 158 127
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - 3 1
Provisão de impostos no resultado           (21)        540        364

          359     1.701     1.270
Variação de Ativos e Obrigações        2.032    (2.616)    (1.714)
(Aumento) redução em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos (204) (1.270) (1.599)
(Aumento) redução de outros créditos 503 (673) 419
(Aumento) redução de outros valores e bens 68 5 55
Aumento(redução) relações interdependencias (908) (1.144) 1.194
Aumento (redução) em outras obrigações        2.573        466    (1.783)
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais        2.391       (915)       (444)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:   Imobilizado de uso (42) (139) (98)
Inversões líquidas no intangível (50) (280) -
Caixa líquido usado atividades investimento (92) (419) (98)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - - 1.999
Pagamento de juros de capital próprio (363) (363) -
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento (363) (363) 1.999
Aumento líquido caixa/equivalentes caixa        1.936    (1.697)     1.457
Caixa e equivalentes de caixa no
  início do semestre/exercício 8.354 11.987 10.530
Caixa e equivalentes de caixa no
  fim do semestre/exercício 10.290 10.290 11.987

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
1. Contexto Operacional: A Corretora tem por objeto social exclusivo a
intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado
de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a
legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN, con-
substanciadas no COSIF e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC),
quando aplicável. Estas informações contábeis foram aprovadas pela Direto-
ria da Corretora em 31/01/2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: a) Apuração de resultado: As receitas e despesas são reconhecidas
pelo regime de competência. Os rendimentos e as despesas de natureza
financeira são calculados com base no método exponencial, observando-se
o critério “pro rata” dia. b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Estão
demonstradas pelo valor do principal, atualizado com base no indexador
contratado, quando for o caso, acrescido dos rendimentos e encargos de-
corridos. c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Deriva-
tivos: A Corretora adotou como estratégia de atuação adquirir títulos e
valores mobiliários com o propósito de mantê-los disponíveis para venda,
conforme circulares nº 3.068 e 3.082 do Banco Central do Brasil. d) Imobili-
zado de uso e Intangível: O imobilizado de uso está contabilizado ao custo
de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20%
a.a. para “Sistema de Processamento de Dados e Transportes”; e, 10% a.a.
para as demais contas. O intangível está representado por “Software” sendo
amortizado a taxa de 20% a.a. e) Contingências: Os passivos contingentes
são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrati-
va, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obriga-
ções e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administra-
ção possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.
f) Provisão para imposto de renda e contribuição social: A provisão para o
imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acres-
cida 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. g) Caixas
e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados
por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, 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 utiliza-
dos pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto
prazo.      2.017      2.016
Disponibilidades      6.896      9.705
Caixa 2.617 2.435
Depósitos Bancários 833 784
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.446 6.486

Aplicações Intefinanceiras de Liquidez      3.394      2.282
Notas do Tesouro Nacional 1.499 780
Letras Financeiras do Tesouro 1.895 1.502

Total Caixa e equivalentes de caixa 10.290 11.987
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: a)
Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão classifi-
cados em “Títulos Disponíveis para Venda”, e os valores de custo atualiza-
dos comparados com os respectivos valores de mercado, como segue:
Títulos Disponíveis 2.017 2.017 2.016 2.016
  para  Venda Vencimento  Custo Mercado  Custo Mercado
Carteira Própria
Letras Financeiras 03/2018
   do Tesouro  a 09/2018 2.498 2.497 - -
Letras Financeiras
   do Tesouro 01/09/2020 1.133 1.133 2.340 2.337
Titulos de Renda
   Variavel - Ações Sem vencimento     622        814     226     1.346
Total a curto prazo   4.253     4.444   2.566     3.683

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ mil) Demonstração dos Resultados 2º Se-
NE mestre/17 31/12/17 31/12/16

Receitas de Intermediação Financeira      14.932    29.517    27.200
Resultado de operações com TVM 280 1.823 2.443
Resultado com instrumentos
  financeiros derivativos (2) (2) (17)
Resultado de operações de câmbio 14.654 27.696 24.774

Despesas da Intermediação Financeira              9           4            -
Provisão para créditos liquidação duvidosa 9 4 -

Resultado Bruto Intermediação Financeira 14.941 29.521 27.200
Outras Receitas/Despesas Operacionais     (14.689)   (28.006)   (26.148)
Receitas de prestação de serviços 2.085 5.815 2.471
Despesas de pessoal (2.497) (4.759) (5.085)
Outras despesas administrativas 8.a (3.767) (7.288) (7.119)
Despesas tributárias (932) (1.996) (1.561)
Outras receitas operacionais 139 169 321
Outras despesas operacionais 8.b (9.717) (19.947) (15.175)

Resultado Operacional 252 1.515 1.052
Resultado não Operacional 25 25 90
Resultado antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 277 1.540 1.142
Imposto de Renda e Contribuição Social 21 (540) (364)
Provisão para Imposto de Renda 18 (285) (189)
Provisão para Contribuição Social 3 (255) (175)

Lucro Líquido (Prejuízo) Exercício/Semestre 298 1.000 778
Juros de Capital Próprio 6.c (363) (363) -
Nº de ações ..................................: 217.873 217.873 217.873
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 1,37 4,59 3,57
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício 298 1.000 778
Resultado Abrangente 78 (509) (808)
Ajustes de avaliação patrimonial            78       (509)       (808)

Resultado Abrangente Total           376        491         (30)

Em 31/12/17, foram registrados ajustes ao valor de mercado sobre os títulos
classificados na categoria de títulos disponíveis para venda, reconhecidos
em contrapartida no patrimônio líquido, pelo montante de R$ 106 (R$ 615 em
2016), líquido dos efeitos tributários. b) Instrumentos Financeiros Derivati-
vos: Em 31/12/17 e 16, a Corretora não possuía operações próprias de
instrumentos financeiros derivativos. 5. Composição de saldos relevantes
Ativo Circulante:  Outros Créditos      2.017      2.016
Carteira de câmbio      2.606      1.786
Câmbio comprado a liquidar 1.705 9
Direitos sobre venda de câmbio 2.255 4.420
(-) Adiantamentos em moeda nacional (1.354) (2.643)

Diversos      1.078      1.106
Adiantamentos e antecipações 15 24
Adiantamento para pagamento nossa conta 93 60
Devedores por depósito em garantia 68 37
Impostos e Contribuições a compensar 247 60
Pagamentos a ressarcir 130 142
Valores a Receber Sociedades Ligadas 334 261
Devedores Diversos - País 191 522

Passivo Circulante:  Outras obrigações
Carteira de câmbio      5.581      5.168
Câmbio vendido a liquidar 2.238 4.402
Obrigações por compras realizadas 1.680 9
Obrigações por vendas realizadas 1.663 757

Fiscais e previdenciárias      1.173      1.536
Provisão para impostos e contribuições sobre lucros - 12
Impostos e contribuições a recolher 1.086 1.021
Impostos e contribuições diferidos 87 503

Diversas      6.490      5.840
Obrigações para aquisições de bens e direito 3 8
Provisão para pagamentos a efetuar 2.223 2.621
Provisão para passivo contingente 66 -
Credores diversos - país 4.198 3.211

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social da sociedade de R$
4.097, está representado por 217.873 ações ordinárias nominativas sem
valor nominal, totalmente integralizado na data do balanço por acionistas
domiciliados no país. Em 27/10/2016, foi deliberado o aumento de capital
social de R$ 3.097 para R$4.097, mediante a emissão de 39.395 novas
ações ordinárias nominativas ao preço unitário de R$ 25,38393197, totalizando
R$ 1.000. As referidas novas ações foram subscritas e integralizadas no ato,
em moeda corrente nacional. O ato foi aprovado pelo Banco Central do Brasil
em 21/11/2016. Em 29/02/2016, foi deliberado o aumento de capital social de
R$ 2.098 para R$ 3.097, mediante a emissão de 36.978 novas ações ordiná-
rias nominativas, ao preço unitário de R$ 27,01665937, totalizando R$ 999.
As referidas novas ações foram subscritas e integralizadas no ato, em
moeda corrente nacional. O ato foi aprovado pelo Banco Central do Brasil em
22/03/2016. b) Reservas de Lucros: No exercício encerrado em 31/12/2017:
i) foi destinado saldo de lucros acumulados no montante de R$ 50 para
reserva legal; ii) foi destinado saldo de lucros acumulados no montante de R$
587 para reservas especiais de lucros; No exercício encerrado em 31/12/
2016: iii) foi destinado saldo de lucros acumulados no montante de R$ 39
para reserva legal; iv) foi destinado saldo de lucros acumulados no montante
de R$ 739 para reservas especiais de lucros; c) Juros de Capital Próprio: No
exercício encerrado em 31/12/2017 foram pagos juros sobre capital próprio
no montante de R$ 363, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95; e,
classificada na demonstração de resultados e demonstrações das mutações
do patrimônio líquido de conformidade com a circular nº 2.739/97, com
efeitos tributários de R$ 91 de IRPJ e R$ 73 de Contribuição Social. 7.
Contingências: A Corretora é parte envolvida em processos em andamento,
e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na
judicial. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses proces-
sos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião
de seus consultores legais externos. Em 31/12/2017 e 2016, não haviam
processos com risco de perda estimado como possível. Em 31/12/2017 os
processos com risco estimado de perda provável estão contabilizados em
“Obrigações Diversas - Provisão para Passivos Contingentes” no montante

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
CNPJ(MF) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS

ATIVO  NE   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE      17.380      16.445
Disponibilidades 3.g 6.896 9.705
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.g       3.394       2.282

Aplicações no mercado aberto 3.394 2.282
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 4       3.311       1.346

Carteira própria 3.009 1.346
Vinculados a prestação de garantia 302 -

Outros Créditos       3.772       3.100
Carteira de câmbio 5 2.606 1.786
Rendas a receber 83 226
Negociação e intermediação de valores 16 -
Diversos 5 1.078 1.106
(Provisão outros créditos liquidação duvidosa) (11) (18)

Outros Valores e Bens             7            12
Despesas antecipadas 7 12

NÃO CIRCULANTE       2.143       3.086
Realizável a Longo Prazo       1.133       2.337
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 4       1.133       2.337

Carteira própria 1.133 2.337
Imobilizado de Uso 3.d          461          414

Outras imobilizações de uso 1.127 1.043
(Depreciações acumuladas) (666) (629)

INTANGÍVEL 3.d          549          335
Ativos Intangíveis 709 429
(Amortização acumulada)         (160)           (94)

TOTAL DO ATIVO      19.523      19.531

de R$ 66 e referem-se a processos trabalhistas.
8. Demonstração de Resultados. 2º Se-
a) Outras despesas administrativas mestre/17    2.017    2.016
Outras despesas administrativas       (3.767)   (7.288)   (7.119)
Despesas com água, energia e gás (38) (82) (91)
Despesas de aluguéis (629) (1.235) (1.205)
Despesas de comunicações (155) (327) (310)
Despesas com manutenção e conservação (54) (141) (171)
Despesas de material (31) (53) (56)
Despesas com processamento de dados (337) (641) (903)
Despesas com promoções e relações públicas (149) (156) (94)
Despesas de propaganda e publicidade (213) (355) (283)
Despesas com publicações (29) (30) (22)
Despesas de seguros (4) (62) (116)
Despesas com serviços financeiros (493) (976) (750)
Despesas com serviços de terceiros e vigilância (133) (252) (230)
Despesas com serviços técnicos especializados (421) (845) (761)
Despesas com transportes (422) (857) (882)
Despesas com viagens no País (57) (82) (67)
Despesas com condomínio (384) (780) (777)
Despesas com refeições (24) (39) (37)
Despesas com amortização e depreciação (82) (158) (127)
Outras despesas administrativas (112) (217) (237)
b) Outras despesas operacionais
Outras despesas operacionais       (9.717) (19.947) (15.175)
Comissões (*) (9.344) (19.181) (15.084)
Outras (373) (766) (91)
(*) Nos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016, as comissões estão
sendo classificadas em despesas de serviços do sistema financeiro, confor-
me instruções do Banco Central do Brasil. 9. Gerenciamento da Estrutura
de Capital: Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do
Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento
de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instru-
mentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma
tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela institui-
ção de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços
oferecidos a seus clientes. 10. Risco Operacional: Foram desenvolvidas
ações visando à implementação da estrutura de gerenciamento de risco
operacional, em conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam o
modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional,
os procedimentos de documentação e armazenamento de informações, os
relatórios de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação
das informações. Em 31/03/2008, os sócios administradores aprovaram um
conjunto de medidas que foram implementadas no 1º semestre/2008, para
garantir o completo alinhamento da Instituição ao disposto na Resolução. 11.
Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado e efetuado de
forma centralizada, por área administrativa que mantém independência com
relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a atender as
exigências da resolução CMN 3.464/2007 que trata da estrutura de gerenci-
amento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 12. Ouvidoria: O
componente organizacional encontra-se em funcionamento e sua estrutura
atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de
23/07/2015.

LUIZ CARLOS MACHADO - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110.330/O-6

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reserva Especiais Avaliação Prejuízos

Eventos                                                               .      Realizado         Legal    de Lucros Patrimonial Acumulados         Total
Saldos no Início do Semestre em 01/07/17 4.097 77 1.002 28 702 5.906
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - - - 78 - 78
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre - - - - 298 298
Destinações:                   -             50             587                 -          (1.000)         (363)
Juros capital próprio - - - - (363) (363)
Reserva legal -  50 - - (50) -
Reserva especial de lucros - -  587 - (587) -

Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17 4.097 127 1.589 106 - 5.919
Mutações do Semestre: - 50 587 78 (702) 13
Saldos no Início do Exercício em 01/01/17 4.097 77 1.002 615 - 5.791
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - - - (509) - (509)
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - - 1.000 1.000
Destinações:                   -             50             587                 -          (1.000)         (363)
Juros capital próprio - - - - (363) (363)
Reserva legal - 50 - - (50) -
Reserva especial de lucros - - 587 - (587) -

Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17 4.097 127 1.589 106 - 5.919
Mutações do Exercício: - 50 587 (509) - 128
Saldos no Início do Exercício em 01/01/16 2.098 38 263 1.423 - 3.822
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - - - (808) - (808)
Aumento de capital 1.999 - - - - 1.999
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - - 778 778
Destinações:                   -             39             739                 -            (778)              -
Reserva legal - 39 - - (39) -
Reserva especial de lucros - - 739 - (739) -

Saldos no Fim do Exercício em 31/12/16 4.097 77 1.002 615 - 5.791
Mutações do Exercício: 1.999 39 739 (808) - 1.969

Relatório dos Auditores Independentes
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Treviso Corretora de
Câmbio S.A, (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/
12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Treviso Corretora
de Câmbio S.A, em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício e semestre findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autoriza-
das 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 a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em rela-
ção à “Instituição”, 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, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções contábeis e o relatório do auditor: A administração da “Instituição” é
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abran-
ge 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 contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-

cido 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. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Instituição” autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgan-
do, 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 “Instituição” ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
“Instituição” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, 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 internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influ-
enciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais 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, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. • 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 condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis 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 Instituição a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos.

São Paulo, 25 de abril de 2018
VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES

CRC 2SP13744/O-1
ALCINDO TAKACHI ITIKAWA  -  Contador CRC 1SP088652/O-9

Rodrigo Ribeiro (*)

Como o próprio mundo nos 
indica, a única certeza que temos 
é de que tudo à nossa volta uma 
hora vai mudar. 

Sendo assim, adequar-se às 
novas circunstâncias de merca-
do, tais como perfi l de consumo, 
técnicas de gestão e estratégias de 
produtividade é uma condição de 
sobrevivência. Destaque especial 
para um dos maiores desafi os da 
atualidade: planejar a médio e lon-
go prazos em um cenário fl utuante. 

Parece impossível, mas, quan-
do temos um propósito em nosso 
planejamento, o futuro imprevi-
sível passa a ser um desafi o a ser 
conquistado no presente. O pro-
pósito é o alicerce que mantém 
o planejamento vivo em qualquer 
circunstância apresentada em 
todos os cenários de nossa vida. 
Durante muitos anos ouvíamos 
a seguinte frase: “Você precisa 
andar no trilho”! 

Esta expressão caiu por terra, 
devemos trilhar nosso caminho, 
nos moldando a todas as condi-
ções que são apresentadas em 
nosso cotidiano. Devemos ter 
a clareza que um planejamento 
nasce para ser um guia, mas ele 
não pode se engessado, porém 
adaptado aos novos modelos mer-
cadológicos que constantemente 
nascem e mudam em todos os 

locais do mundo. 
Quando temos um propósito 

forte, tendo a consciência que 
devemos trilhar um caminho 
permanente de mudanças, o 
planejamento será a base inicial, 
mas com adaptações em seu 
percurso para atingir o resul-
tado fi nal. Gosto da simbologia 
do dia mundial das promessas. 
Isso mesmo: primeiro de janeiro. 
Todos nós fazemos promessas 
para o ano inteiro, que na maioria 
das vezes não dura mais do que 
simplesmente um ou dois meses. 

Sabe por quê? Falta propósito, 
que é a força que nos move em 
direção à realização de nossas 
metas. Do que adianta ter velo-
cidade se você não tem direção? 
Propósito é dar direção ao plane-
jamento, com uma regularidade 
de conquistas que, mesmo pa-
recendo morosas, são sólidas e 
com datas previamente defi nidas 
dentro de uma coerência possível 
de serem realizadas. Sabemos que 
estamos trilhando pelos caminhos 
da incerteza e o propósito vai 
garantir a resiliência de seguir 
em frente, afi nal de contas é de 
batalha que se vive a vida. 

Qual é o seu propósito de vida?

(*) - Especialista em vendas no setor 
calçadista e parceiro da SetaDigital, 

software house especializada
no varejo calçadista

(www.rodrigoribeiro.adm.br).

Qual a importância do 
propósito no planejamento? 
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