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A Dialética pode ser 

vista como a busca do 

ideal de equilíbrio. 

Isto porque os três 

elementos que a 

compõem caminham 

nesse sentido

O primeiro é a TESE. 
Em oposição direta a 
ela vem a ANTÍTESE 

(melhor seria ANTI-TESE), 
resultando desse choque a 
SÍNTESE que, por razão lógica, 
traz em seu bojo componentes 
de ambas as correntes, ou seja, 
teoricamente, atinge o equilí-
brio, o denominador comum. 

O sistema legal já foi muito 
rijo, infl exível, violento até. 
Tanto isso é certo que herda-
mos dos latinos a célebre ex-
pressão “dura lex, sed lex”: 

a lei é dura, mas é a lei. Na 
antiguidade, os delitos eram 
severamente punidos.

 As primeiras normas legais 
aplicadas no Brasil foram as 
chamadas Ordenações Afonsi-
nas, em que estava presente a 
pena de morte. Depois, vieram 
as Ordenações Manuelinas, 
igualmente prevendo a pena 
capital, que era executada 
pela forca, pela espada, na 
fogueira, pela entrega aos ín-
dios ou pelo esquartejamento, 
às vezes com o condenado 
ainda vivo! E tudo isso feito 
como forma de espetáculo, 
para que todos presenciassem 
a força da lei.

Após a Independência, 
tivemos nossa primeira Cons-
tituição, em 1824, em que 
foi mantida a pena máxima. 
Pouco depois, em 1830, o Có-
digo Penal então promulgado, 
previa essa punição extrema 
no artigo 38, aplicável nos 
casos de homicídio, roubo 
seguido de morte (latrocínio), 
insurreição e para escravos 
que obtivessem a liberdade 
pela força. A execução do 
condenado se dava pela for-
ca. O detalhe é que ele era 
conduzido pelas ruas, como 
em fúnebre cortejo, exibido 
aos olhos de toda a socieda-
de. Essa pena foi largamente 
aplicada até 1855, quando se 
deu o famoso erro judiciário 
que resultou na execução de 
Mota Coqueiro. Só muito mais 
tarde, um desconhecido de 
nome Herculano, à beira da 
morte, confessou a seu fi lho 
que fora o verdadeiro autor do 
crime, abalando a sociedade 
e o Imperador, que passou a 
converter as penas capitais 
em penas de galés perpétuas.  
O Código Penal de 1890 e a 
Constituição Federal de 1891 
afastaram essa punição, com 
ressalva apenas em relação à 
legislação militar em tempo 
de guerra. O mesmo procedi-
mento adotou a Constituição 
de 1934. Já a de 1937 voltou 
a inseri-la e, curiosamente, o 
legislador comum, ao elaborar 
o Código Penal de 1940, não 
a incluiu. A Emenda Consti-
tucional n° 1, de 17.10.1969, 
previa a possibilidade de 
incidência da pena capital. 
Por sua vez, o Decreto Lei 
n° 898, de 29.09.1969 criou 
a fi gura do crime contra a 
Segurança Nacional, estabe-
lecendo a pena de morte no 
país. Nove anos depois, essa 
forma de punição é abolida 
pela Emenda Constitucional 
n° 11, de 13.10.1978. Hoje, 
na vigência da “Constituição 
Cidadã” de 5.10.1988, nem há 
condições de se falar de tão 
bárbara e primitiva punição 
para um ser humano.

Entretanto, a indiscutivel-

mente necessária humaniza-

ção das penas, funcionando 
como ANTI-TESE em relação 
às antigas selvagens punições – 
que constituiriam a TESE – ain-
da não atingiu a SÍNTESE. Fal-
ta o equilíbrio que proporcione 
ao culpado um tratamento 
humano e garanta aos cidadãos 
o respeito ao seu direito de ir 
e vir, à sua incolumidade, e à 
sua segurança. Hoje o sistema 
de proteção legal à sociedade 
está tão fragilizado que se torna 
quase realidade o “cada um por 
si”, o que é demonstrado pela 
expansão das empresas de se-
gurança privada, dos veículos 
blindados, das parafernálias 
eletrônicas de segurança nos 
edifícios residenciais e em-
presarias e – o que é pior – a 
síndrome do medo de assalto, 
roubo, sequestro, sequestro 
relâmpago e outros tipos de 
violência.

Não falta à Polícia e à Justiça 
a disposição de agir duramente 
contra a criminalidade, punin-
do os delinquentes. Porém, 
a ANTI-TESE trouxe tantas 
benesses e privilégios que essa 
disposição de agir torna-se 
quase inócua. 

À guisa de exemplo, um 
recém-egresso do sistema pe-
nitenciário – onde cumpriu 14 
anos de reclusão por homicídio 
– totalmente drogado, agrediu 
a própria mãe e o irmão. Antes, 
ele havia dito a ela: “Não me 
faça ter raiva de você. Você 
viu quantos casos de fi lhos que 
matam os pais? ”! 

Chamada a Polícia, seguiram 
para o Distrito Policial, onde, 
antigamente, seria feito um 
B.O. e o agressor seria preso 
em fl agrante delito... agora não. 
Está em vigor a Lei 9099/95 que 
prevê, nesses casos, não um 
Boletim de Ocorrência, mas um 
mero T. C., Termo Circunstan-
ciado, e a liberação do “autor 

do fato” (não mais indicia-

do ou acusado). Se a vítima 
quiser o prosseguimento do 
caso, terá de formalizar repre-

sentação contra o agressor e 
aguardar o desenrolar da ação 
no Judiciário.

Pois bem, no caso referido, 
as vítimas, morrendo de medo, 
foram para casa e enquanto o 
acusado permanecia por al-
gum tempo na Delegacia para 
conclusão do T. C., juntaram 
o que puderam e foram em 
busca de um lugar seguro, pois 
a Polícia não podia prender o 
agressor, mesmo sabendo de 
sua periculosidade e do fato de, 
além do crime que o levara à 
prisão, ter cometido mais dois 
homicídios lá dentro!

Isso é humanização?
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Nélia Cristina de Santana - Contadora - CRC/BA - 019.740/O-7 “S” SP

ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A
CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59

Quadra 3 do SESFI - CIA/SUL - Simões Filho - Bahia
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Simões Filho - BA, 28 de março de 2017
Engepack

1. Contexto operacional:
A Engepack Embalagens São Paulo S.A. (“Engepack São Paulo” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jundiaí 
no Estado de São Paulo, que tem como atividade principal a fabricação de pré-
formas, garrafas plásticas destinadas ao mercado de bebidas carbonatadas, água 
mineral e óleo comestível, sucos, chás e outros, utilizando como principal matéria-
prima o Polietileno Tereftalato (PET). A Companhia é controlada pela Engepack 
Embalagens da Amazônia Ltda., que possui 100% das suas ações. A emissão 
dessas demonstrações fi nanceiras foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 
27 de março de 2017.
2. Saldos e transações com partes relacionadas:
As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
 Ativo não Resultado
 Circulante Financeiro
 2016 2015 2016 2015
Empresa ligada
  Engepack Embalagens da
    Amazônia Ltda. 119 56.280 (810) (4.242)
  Engepack Embalagens S.A. 64.629 59.360 (5.555) (3.598)
  Pronor Petroquímica S.A. 10.950  (166)
Total em 31 de dezembro 75.698 115.640 (6.531) (7.840)

Balanço patrimonial - Em milhares de reais
Ativo 2016 2015
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 18.776 45.192
  Contas a receber de clientes 70.692 68.057
  Instrumentos fi nanceiros derivativos  4.602
  Estoques 37.153 42.218
  Tributos e contribuições a recuperar 8.268 8.709
  Outros ativos circulantes 3.654 2.895
 138.543 171.673
Não circulante
  Aplicações fi nanceiras 1.260 1.107
  Partes relacionadas 75.698 115.640
  Tributos e contribuições a recuperar 7.873 7.566
  Depósitos judiciais 5.875 5.640
  Outros ativos não circulantes 97 186
  Imobilizado 144.875 143.730
  Intangível 259 297
 235.937 274.166

Total do ativo 374.480 445.839

Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Circulante
  Fornecedores 43.498 61.533
  Empréstimos e fi nanciamentos 41.639 45.581
  Instrumentos fi nanceiros derivativos 4.682
  Salários, participações e contribuições 4.661 7.079
  Impostos, taxas e contribuições 1.969 3.664
  Notas de crédito a pagar 3.732 7.992
  Demais contas a pagar 1.884 1.153
 102.065 127.002
Não circulante
  Empréstimos e fi nanciamentos 88.625 110.878
  Impostos diferidos 1.429 1.609
  Provisão para contingências 3.971 3.998
 94.025 116.485
Patrimônio líquido
  Capital social 98.903 162.903
  Ajuste de avaliação patrimonial 2.774 3.125
  Reservas de lucros 76.713 36.324
  Lucros acumulados
  Total do patrimônio líquido 178.390 202.352
Total do passivo e patrimônio líquido 374.480 445.839

Demostração do resultado Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

 2016 2015
Operações continuadas
  Receita líquida de vendas de produtos e serviços 414.301 462.507
  Custo dos produtos e serviços vendidos (323.114) (344.560)
Lucro bruto 91.187 117.947
Receitas (despesas) operacionais
  Com vendas (20.587) (23.035)
  Gerais e administrativas (21.183) (20.296)
  Resultado na baixa de imobilizado 7.046 (654)
  Reversão (provisão) para perda no permanente (394) 2.134
  Outras receitas operacionais, líquidas 1.182 5.706
Lucro operacional 57.251 81.802
  Resultado fi nanceiro, líquido (17.394) (61.274)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social 39.857 20.528
  Imposto de renda e contribuição social - diferidos 181 261
Lucro líquido do exercício 40.038 20.789
  Resultado por ação das operações
    continuadas atribuível
    aos acionistas no fi nal do exercício
    (expresso em R$ por lote de mil ações) 0,00047 0,00024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
 Reservas de lucros
   Reserva de  Lucros Total do
 Capital Reserva incentivos Reserva de  (prejuízos) patrimônio
 social legal fi scais reavaliação acumulados líquido
Em 1° de janeiro de 2015 162.903 492 14.537 3.631  181.563
Lucro líquido do exercício     20.789 20.789
Realização de reservas de reavaliação    (506) 506
Constituição de reserva legal  1.039   (1.039)
Constituição de reserva de incentivos fi scais   20.256  (20.256)
Em 31 de dezembro de 2015 162.903 1.531 34.793 3.125  202.352
Lucro líquido do exercício     40.038 40.038
Realização de reservas de reavaliação    (351) 351
Constituição de reserva legal  2.002   (2.002)
Constituição de reserva de incentivos fi scais   38.387  (38.387)
Contribuições e distribuições aos acionistas:
  Redução de capital (64.000)     (64.000)
 (64.000) 2.002 38.387 (351)  (23.962)
Em 31 de dezembro de 2016 98.903 3.533 73.180 2.774  178.390

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração dos fl uxos de caixa Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

 2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social 39.857 20.528
Ajustes para reconciliação do lucro
  Depreciação e amortização 21.961 18.978
  Provisões (reversões) de perdas em ativos 1.869 (2.134)
  Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (11.243) 40.120
  Valor residual do permanente baixado 7.091 655
  Variação nos ativos e passivos:
    Contas a receber de clientes (2.724) (18.454)
    Estoques 3.584 (9.762)
    Tributos e contribuições a recuperar 134 (2.158)
    Outras contas a receber (1.181) 58
    Tributos a recolher (1.694) (3.018)
    Fornecedores (18.037) 7.735
    Salários e encargos sociais (2.419) 1.999
    Outros passivos (3.307) 4.063
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 33.891 58.610
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Adições ao imobilizado e intangível (30.465) (37.752)
  Aplicações fi nanceiras
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimentos (30.465) (37.752)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
  Dívida de curto e longo prazo, líquida
    Captações 38.184 44.018
    Pagamento principal (42.691) (37.687)
    Pagamento juros (7.808) (6.271)
  Partes relacionadas - Mútuo
      Captações 57.480
      Pagamento principal (11.007) (2.557)
      Pagamento juros
    Redução de capital (64.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de fi nanciamentos (29.842) (2.497)
  Variação cambial no caixa e equivalentes de caixa
Geração (aplicação) de caixa e equivalentes (26.416) 18.361
  Representado por
    Caixa e equivalentes no início do exercício 45.192 26.831
    Caixa e equivalentes no fi nal do exercício 18.776 45.192
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes (26.416) 18.361

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Notas explicativas da Administração às demonstrações fi nanceiras em 31 de dezembro de 2016 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
3. Caixa e equivalentes de caixa:
 2016 2015
Caixa e bancos  206 170
Aplicações fi nanceiras
Renda fi xa 70,00% a 101,85% CDI 18.570 45.022
  18.776 45.192
4. Empréstimos e fi nanciamentos: 
 Taxa média anual dos
Descrição encargos fi nanceiros 2016 2015
Operações indexadas em US$ (Pré) 3,90% a 7,70% 121.430 150.774
Operações indexadas em R$ (Pré) 5,50% a 9,50% 4.369 5.685
Operações indexadas em EUR (Pré) 3,68% 4.464
  130.264 156.459
(-) Passivo circulante  (41.639) (45.581)
Passivo não circulante  88.625 110.878
5. Patrimônio líquido:
Capital social subscrito e integralizado: O capital social subscrito e integralizado 
em 31 de dezembro de 2016 e 31 e dezembro de 2015 monta em R$ 98.903 e está 
representado por 85.175.477.984 ações, sem valor nominal.
6. Parecer dos auditores e publicações: As demonstrações fi nanceiras 
estão sendo publicadas em 28 de março de 2017 no Empresas & 
Negócios. As demonstrações fi nanceiras, acompanhadas do parecer da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da 
Companhia.

Hidroservice Amazônia S/A – Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF Nº 05.504.358/0001-10

Aviso Aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores acionistas, na sede social da companhia, na Alameda 
Ribeirão Preto nº 401, 1º andar, parte, Bela Vista, São Paulo, os documentos à que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2016. São Paulo, 
27 de março de 2017. A Diretoria. (25, 28 e 29/03/2017)

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF Nº 47.396.635/0001-13.

Aviso Aos Acionistas.
Encontram-se à disposição dos Senhores acionistas, na sede social da companhia, na Rua 
São Carlos do Pinhal nº 424, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, os documentos à que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2016. São Paulo, 
27 de março de 2017. A Diretoria. (25, 28 e 29/03/2017)

3ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1016795-
80.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Manuel Fonseca Pires, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB move uma ação de 
Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 em face de Nelton Carlos 
Cristofani, Iole Di Giorno Cristofani, Einar Carlos Cristofani, Claudia Gradiz Augusto 
Cristofani, Isadora Augusto Cristofani, Gabriel Augusto Cristofani, objetivando a área total de 
3.969,00m² concernente a um terreno situado à Rua Forte do Rio Branco, antiga Rua 1, lote 17 da 
quadra G, Parque Industrial São Lourenço, Itaquera, São Paulo/SP contribuinte nº 151.191.0001-4, 
declarados de interesse social conforme Decreto nº 55.633, datado de 29/10/2014. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, 
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2016. 

3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0018257-
32.2012.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Repuxação São Carlos Ltda. ME na pessoa do seu representante legal, CNPJ 55.832.133/0001-16, 
que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento por parte de Benedito José 
Quaglio, alegando em síntese que o autor locou à empresa requerida, através de contrato, o imóvel 
comercial situado à Avenida Vila Ema, 3354, nesta capital, e deixou de pagar os valores do aluguel 
referentes aos meses de maio a novembro de 2012. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta ou efetue o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e 
mediante depósito judicial (artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91). Em caso de purgação da mora, 
desde já ficam fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. 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 03 de fevereiro de 2017. 

GET MONEY CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
CNPJ (MF) 10.853.017/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ mil)
A T I V O                                     .  N E  31/12/16  31/12/15
CIRCULANTE      7.487       5.263
Disponibilidades 3.i 6.029 4.307
TVM e Instrumentos Financeiros
Derivativos (90 dias) 4.       1.193         684
Carteira própria  1.193 684

Outros Créditos         181         206
Carteira de câmbio 5. - 16
Rendas a receber 13 4
Diversos 5. 171 186
(Provisão p/outros créditos liquidação duvidosa) (3) -

Outros Valores e Bens           84           66
Despesas antecipadas  84  66

NÃO CIRCULANTE         733         796
Realizável a longo prazo           30             -
Outros Créditos 5.           30             -
Diversos 30 -

Imobilizado de Uso 3.e         215         227
Outras imobilizações de uso 411 370
(Depreciações acumuladas) (196) (143)

Intangível 3.e         488         569
Ativos Intangíveis 1.187 1.206
(Amortização acumulada)        (699)        (637)

TOTAL DO ATIVO      8.220      6.059

P A S S I V O                                      .  N E  31/12/16  31/12/15
CIRCULANTE      2.184       1.307
Relações Interdependencias           59             -

Recursos em transito de terceiros 59 -
Outras Obrigações 5.      2.125       1.307

Carteira de câmbio 31  53
Fiscais e previdenciárias 1.145  283
Diversas 949  971

NÃO CIRCULANTE          62           54
Exigígel a Longo Prazo         62           54
Outras Obrigações 8.          62           54

Diversas 62  54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO      5.974       4.698
Capital: 6.a      2.300       2.300

De Domiciliados no país 2.300  2.300
Reservas de lucros 6.c      3.674       2.398
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      8.220       6.059

Demonstração dos Resultados 2ºSem/16 31/12/16 31/12/15
Receitas de intermediação financeira      7.253    14.811    13.590

Resultado de operações com TVM 43 96 112
Resultado de operações de câmbio 7.210 14.715 13.478

Despesas da intermediação financeira          16          16            -
Provisão p/ créditos liquidação duvidosa 16 16 -

Resultado bruto intermediação financeira 7.269 14.827 13.590
Outras receitas/despesas operacionais     (5.692)   (11.335)   (11.884)

Receitas de prestação de serviços 266 645 720
Despesas de pessoal (2.057) (4.067) (3.860)
Outras despesas administrativas (3.567) (7.264) (8.014)
Despesas tributárias (380) (809) (761)
Outras receitas operacionais 65 233 67
Outras despesas operacionais (19) (73) (36)

Resultado operacional 1.577 3.492 1.706
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro e participações 1.577 3.492 1.706
Imposto de renda e contribuição social (723) (1.616) (647)

Provisão para imposto de renda (395) (885) (388)
Provisão para contribuição social (328) (731) (259)

Lucro líquido (prejuízo) do período 854 1.876 1.059
Juros de capital próprio - - (262)
Nº de ações.....................................: 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Lucro/(Prejuízo) por ação...............R$ 0,37 0,82 0,46
Demonstração do Resultado Abrangente 2ºSem-16 31/12/16 31/12/15
Resultado do Período         854     1.876     1.059
Resultado Abrangente Total 854 1.876 1.059Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Reservas Lucros ou
Capital Reserva Especiais Prejuízos

E v e n t o s          . Realizado     Legal de Lucros Acumulados     Total
Saldos em 01/07/16 2.300 255  1.843   1.022 5.420
Reversão de reservas - (300) 300 -
Dividendos intermediários (300) (300)
Lucro líquido do período   854 854
Destinações:             -         94       1.782         (1.876)          -
Reserva legal  94 (94) -
Reserva especial lucros 1.782  (1.782) -
Saldos em 31/12/16   2.300 349  3.325 -   5.974
Mutações do Período:  - 94 1.482   (1.022) 554
Saldos em 01/01/16   2.300 155  2.243 - 4.698
Reversão de reservas 100  (700)  600 -
Dividendos intermediários -  -  (600) (600)
Lucro líquido do período  1.876  1.876
Destinações:            -         94       1.782         (1.876)          -
Reserva legal 94  (94) -
Reserva especial lucros 1.782  (1.782) -
Saldos em 31/12/16    2.300 349  3.325 -   5.974
Mutações do Período:   -  194 1.082 - 1.276
Saldos em 01/01/15   2.300 115  1.986 -  4.401
Reversão de reservas - (500) 500 -
Dividendos intermediários (500) (500)
Lucro líquido do período 1.059   1.059
Destinações:            -         40          757         (1.059)     (262)
Juros capital próprio (262) (262)
Reserva legal 40 (40) -
Reserva especial de lucros 757   (757) -
Saldos em 31/12/15   2.300 155  2.243  -   4.698
Mutações do Período: -  40   257 -  297

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa atividades operacionais 2ºSem/16 31/12/16 31/12/15
Lucro líquido(prejuízo) do semestre/exercício 854 1.876 1.059
Depreciações e amortizações           106 115 240
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa (16) (16) -
Provisão de impostos no resultado        723     1.616        647

     1.667     3.591     1.946
Variação de Ativos e Obrigações     (1.944)      (738)    (1.416)
(Aumento) redução de outros créditos 473 11 (163)
(Aumento) redução de outros valores bens 13 (18) (6)
Aumento(redução) relações interdependencias 59 59 -
Aumento (redução) em outras obrigações     (2.489)      (790)    (1.247)
Caixa líquido proviniente
  das atividades operacionais        (277)     2.853        530
Fluxos de caixa atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso (25) (41) (105)
Inversões líquidas no intangível/diferido (197) 19 (180)
Caixa líquido usado atividades investimento (222) (22) (285)
Fluxos de caixa atividades financiamento
Pagamento de juros de capital próprio - - (262)
Dividendos/Lucros pagos/propostos (300) (600) (500)
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento (300) (600) (762)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa        (799)     2.231       (517)
Caixa e equivalentes de caixa início período 8.021 4.991 5.508
Caixa e equivalentes caixa fim período  NE 3.i 7.222 7.222 4.991

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A Get Money Corretora de Câmbio S.A., constitu-
ída em 19/03/2009, foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
em 28/04/2009. Tem por objeto social a intermediação em operações de câm-
bio e a prática de operações do mercado de câmbio, tendo iniciado suas
operações no mercado de câmbio em 17/08/2009. 2. Apresentação das De-
monstrações Contábeis. As demonstrações contábeis são de responsabili-
dade da Administração e foram elaboradas a partir das práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, associadas
às normas e instruções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Proce-
dimentos Contábeis (CPC), quando aplicável. Estas informações contábeis
foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31/01/2017. 3. Resumo das
Principais Práticas Contábeis. a) Apuração de resultado. Os resultados
das operações de compra e venda de moedas estrangeiras são apurados
por ocasião da concretização das operações. As demais receitas e despe-
sas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Estimativas contá-
beis. Na preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas contá-
beis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em con-
sideração o julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devi-
do à subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora
revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. c) TVM e
Instrumentos Financeiros Derivativos. A Corretora adotou como estratégia
de atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de mantê-
los em "Disponíveis para venda". d) Demais ativos circulantes e realizáveis
a longo prazo. São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando
aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até
a data do balanço. e) Permanente. - 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
segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo
de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Transportes" e de
10% a.a. para as demais contas. - Intangível: São registrados os direitos
adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manuten-
ção da Corretora ou exercidos com essa finalidade. São representados por
pontos comerciais, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo

método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas
estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a. f) Passivos
circulantes e exigíveis a longo prazo. Demais passivos circulantes e
exigíveis a longo prazo: São demonstradas pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, va-
riações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. - Pro-
visões: Uma provisão 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 obri-
gação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segu-
rança.  As provisões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas do risco envolvido. g) 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 excede-
rem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calcu-
lada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legis-
lação fiscal. h) Contingências. Os passivos contingentes são reconhecidos
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado prová-
vel 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. Os ati-
vos contingentes são reconhecidos quando a administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. i) Caixa e equivalente de
caixa. Caixa e equivalente de caixa são representados por disponibilidades
em moeda nacional e estrangeira; e, por aplicações em cotas de fundos de
investimento, cujo vencimento das operações na data da 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. 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilidades         6.029         4.307
Caixa 2.571 1.308
Depósitos Bancários 1.847 1.634
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.611 1.365
Títulos e Valores Mobiliários         1.193           684
Cotas de Fundos de Investimento 1.193   684
Total de caixa e equivalente de caixa 7.222 4.991
4. Títulos e Valores Mobiliários. Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados em disponíveis para venda, os valores atualizados da carteira es-
tão assim demonstrados: 31/12/2016 31/12/2015
Carteira Própria: Cotas Fundos de Investimentos
  Cotas de Fundos de Investimentos   1.193   684
5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Outros Créditos: Carteira de Câmbio               -             16

Câmbio comprado a liquidar -  16
Diversos           171           186

Adiantamentos e antecipações 6 3
Adiantamentos p/ pagamento nossa conta 4 -
Imposto de Renda a compensar -  33
Valores a receber de sociedades ligadas -  10
Devedores diversos - País   161   140

Ativo não Circulante
Outros créditos: Diversos             30               -

Devedores p/ depósitos em garantia    30 -
Passivo Circulante
Outras obrigações: Carteira de câmbio             31             53

Câmbio vendido a liquidar -  16
Obrigações por compras de câmbio -  16
Obrigações s/vendas de câmbio realizadas  31  21

Fiscais e previdenciárias         1.145           283
Impostos e contribuições s/lucros a pagar  699  19
Impostos e contribuições a recolher  446  264

Diversas           949           971
Obrigação p/aquisição de bens e direitos  50 -
Provisão para pagamentos a efetuar   776   896
Credores diversos - País  123  75

Passivo não Circulante
Outras Obrigações:  Diversas             62             54

Provisão p/ passivos contigentes   62   54
6. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social de R$ 2.300 está
representado por 2.300.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionistas domiciliados
no país. b) Dividendos. No exercício encerrado em 31/12/2016 foram distribu-
ídos lucros no montante de R$ 600 (R$ 500 em 2015). c) Reservas de Lucros.
No exercício encerrado em 31/12/2016: i) foi destinado saldo de lucros acu-
mulados no montante de R$ 94 para reserva legal; ii) foi destinado saldo de

lucros acumulados no montante de R$ 1.782 para reservas especiais de
lucros; iii) foi revertido de reservas especiais de lucros o montante de R$
700, sendo R$ 100 destinado para reserva legal e R$ 600 para pagamento
de dividendos. E, no exercício encerrado em 31/12/2015: iv) foi destinado
saldo de lucros acumulados no montante de R$ 40 para reserva legal; v) foi
destinado saldo de lucros acumulados no montante de R$ 757 para reservas
especiais de lucros; vi) foi revertido de reservas especiais de lucros o mon-
tante de R$ 500 para pagamento de dividendos. 7. Juros de Capital Próprio.
No exercício encerrado em 31/12/ 2016 não foram pagos juros sobre capital
próprio. E, no exercício encerrado em 31/12/2015 foram pagos o montante
de R$ 262, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Contingências.
No exercício encerrado em 31/12/2016, a Corretora possui processos com
probabilidade de perda provável no montante de R$ 62 (R$ 54 em 2015), que
foram provisionados na rubrica "Outras Obrigações - Diversas", conforme
abaixo demonstrado: 31/12/2016 31/12/2015
Processos             62             54
    Trabalhista 30 11
    Fiscal 20 17
    Cível 12 26
Os passivos contingentes referentes a processos judiciais e administrati-
vos de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com base na
opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda possível não são
reconhecidos contabilmente. No exercício encerrado em 31/12/16, havia
processos trabalhistas e cíveis com probabilidade de perda possível no
montante de R$ 144. 9. Gerenciamento da Estrutura de Capital. Visando o
atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/11 do Banco Central do Brasil, a
instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui
um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a
adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e com-
patível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza
e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 10.
Risco Operacional e Risco de Mercado. Conforme determinado pelas Reso-
luções 3.380/06 e 3464/07, editadas pelo CMN/BACEN, as estruturas de
risco operacional e risco de mercado foram implantadas no 1º Semestre de
2010, de forma compatível com a natureza das operações, complexidade
dos produtos e serviços oferecidos e de acordo com os níveis de exposição
a risco. 11. Ouvidoria. O componente organizacional de ouvidoria encontra-
se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições
estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23/07/15.
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Relatório do Auditor Independente: Opinião. Examinamos as demons-
trações contábeis da Get Money Corretora de Cambio S.A. ("Instituição"),
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício e semestre findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Get Money Corretora de Cambio S.A. em 31/
12/2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício e semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. 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 "Instituição", de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, 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 demonstrações
contábeis e o relatório do auditor. A administração da "Instituição" é res-
ponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. 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 re-
levante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento 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 comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A ad-
ministração 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 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, 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 "Instituição" ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da "Instituição" são aque-
les 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 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 detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-
feridas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te 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, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendi-
mento 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 adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 inadequa-
das. 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 operaci-
onal. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos tra-
balhos. São Paulo, 10 de março de 2017.
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