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BOLSAS
O Ibovespa: -0,48% Pontos: 
78.767,99 Máxima de +0,39% 
: 79.461 pontos Mínima de 
-1,26% : 78.156 pontos Volu-
me: 10,33 bilhões Variação em 
2018: 3,1% Variação no mês: 
-0,57% Dow Jones: -0,29% Pon-
tos: 25.509,23 Nasdaq: +0,04% 
Pontos: 7.891,78 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8007 Venda: R$ 3,8017 
Variação: +1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,88 Venda: R$ 3,98 
Variação: +0,93% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8024 Venda: R$ 
3,8030 Variação: +1,36% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7730 
Venda: R$ 3,9500 Variação: 
+1,02% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.215,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,000 
Variação: +0,07%.

bro) Cotação: R$ 3,8100 Variação: 
+0,75% - Euro (às 17h35) Compra: 
US$ 1,1531  Venda: US$ 1,1532  
Variação: -0,69% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3820 Venda: R$ 
4,3840 Variação: +0,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3370 Ven-
da: R$ 4,5530 Variação: +0,35%.

Futuro: -0,1% Pontos: 78.780 
Máxima (pontos): 79.470 Míni-
ma (pontos): 78.110. Global 40 
Cotação: 775,438 centavos de 
dólar Variação: -0,47%.

“As difi culdades são 
o aço estrutural que 
entra na construção 
do caráter”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1897)
Poeta brasileiro

penho do PIB industrial, que 
deverá crescer 1,8%, ante 
os 3% previstos no início de 
2018 (AE).

A atividade industrial de 
junho mostra uma re-
cuperação, mas ainda 

não sufi ciente para repor as 
perdas com a greve dos ca-
minhoneiros, prejudicando o 
resultado do trimestre para a 
indústria. A avaliação consta 
do Fato Econômico, ela-
borado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
A recuperação não levou a 
indústria para o ponto onde 
estava antes da paralisação. 
A entidade avalia que as in-
certezas sobre as eleições e a 
tabela do frete prejudicam a 
retomada da atividade.

“É preciso ter cautela 

 Recuperação da atividade 
não foi sufi ciente para repor 
perdas com greve, diz CNI

com os dados que mostram 
a recuperação de junho. Na 
verdade, não há motivos para 
comemorações”, afirma o 
gerente-executivo de Política 
Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco. 

O Fato Econômico mostra 
que, em comparação com 
abril, mês anterior à greve dos 
caminhoneiros, a maioria dos 
indicadores da indústria em 
junho são negativos. 

Na série com ajuste sazonal, 
o emprego teve queda de 
0,3%, as horas trabalhadas 
na produção caíram 0,5%, a 
massa salarial recuou 1,8%, o 
rendimento médio do traba-

lhador diminuiu 2%. O nível 
de utilização da capacidade 
instalada caiu 1,4 ponto 
porcentual. Os Indicadores 
Industriais mostram que, nes-
ta base de comparação, só o 
faturamento aumentou 5,4%. 
Apesar disso, a indústria teve 
o segundo trimestre do ano 
pior do que os primeiros três 
meses do ano. 

Os dados de desempenho da 
indústria confi rmam, segundo 
a CNI, que a greve dos cami-
nhoneiros agravou o quadro de 
incertezas que já vinha difi cul-
tando o aumento do ritmo de 
expansão da atividade. “Hoje, 
além da insegurança sobre o 

A indústria teve o segundo trimestre do ano pior do que os primeiros

três meses do ano.

quadro eleitoral, há incertezas 
sobre as medidas adotadas 
para resolver a paralisação 
dos transportes. Ainda não há 

uma solução jurídica para o ta-
belamento mínimo dos frete”, 
afi rma Castelo Branco.  A CNI 
já revisou a previsão de desem-

Ao comentar ontem (9) o 
resultado da votação da véspera 
(8), em que os ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
aprovaram o aumento de seus 
próprios salários, a presidente 
da Corte, ministra Cármen Lúcia, 
disse não se envergonhar de ter 
sido vencida no tema, por estar 
convencida de que não era o 
melhor para o Brasil. 

“Perco quase todo dia, ontem 
perdi, provavelmente hoje perco 
de novo em alguma votação. Mas 
eu não queria estar ao lado dos 
vencedores”, disse a ministra, 
que votou para que os salários 
permanecessem em R$ 33,7 mil 
por pelo menos mais um ano. O 
reajuste dos salários foi votado 
em sessão administrativa, quan-
do foi aprovada a inclusão no 
orçamento do Poder Judiciário 
de 2019, a ser encaminhado ao 
Congresso, o aumento de 16% 
nos vencimentos dos ministros, 
que poderão chegar a R$ 39 mil. 

Votaram a favor do aumento os 
ministros Ricardo Lewandowski, 
Marco Aurélio, Luís Roberto 
Barroso, Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Alexandre 
de Moraes. Cármen Lúcia votou 
contra o reajuste, assim como os 
ministros Rosa Weber, Edson 
Fachin e Celso de Mello. “Os que 
venceram e como venceram não 
era o que eu queria mesmo, e 
continuo convencida de que não 

Cármen Lúcia convencida de 

que não era o melhor

para o Brasil.

Governo aumentou 
investimentos em 
segurança pública

Os investimentos do governo 
federal em segurança pública 
chegaram a R$ 9,7 bilhões, em 
2017. Os dados constam do 12º 
Anuário de Segurança Pública, 
que reúne informações sobre 
segurança e violência em todo o 
Brasil, e foram divulgados ontem 
(9) pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. No mesmo 
período, os governos estaduais 
investiram R$ 69,8 bilhões; 0,2% 
a mais do que em 2016. Já os 
municípios reduziram em 2% 
os investimentos no setor, tota-
lizanto R$ 5,1 bilhões ao longo 
do ano passado.

No total, o país investiu R$ 
84,7 bilhões em segurança, 0,8% 
a mais que em 2016. Em uma 
análise por habitante, os dados 
do anuários revelam que o inves-
timento médio foi de R$ 408,13 
por pessoa, ante R$ 407,79 
investido em 2016. Segundo 
os dados, a participação desses 
gastos no total das despesas do 
país é de 2,5%, enquanto nos 
países membros da OCDE, esse 
percentual chega a 4,5%.

“Isso mostra um pouco a 
prioridade que tem sido dada 
ao fi nanciamento das políticas 
de segurança pública no Brasil. 
Não é à toa que chegamos a um 
patamar de quase 64 mil assassi-
natos”, disse a diretora executiva 
do Fórum, Samira Bueno (ABr).

Dia do Tapeceiro
A Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto que institui o 
‘Dia Nacional do Tapeceiro’, a ser 
comemorado em 11 de outubro. 
A data foi escolhida por ser o dia 
da fundação do Sindicato Nacional 
dos Decoradores e Tapeceiros. A 
proposta, originária da Comissão 
de Legislação Participativa, já havia 
sido aprovada pela Comissão de 
Cultura e segue agora para análise 
do Plenário da Câmara.
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O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do STF, rebateu ontem 
(9) a repercussão negativa da 
proposta de reajuste de 16,38% 
para os salários de ministros 
da Corte. Ao ser questionado 
sobre o impacto fi scal do au-
mento, ele respondeu que as 
execuções fi scais determinadas 
por juízes recuperam milhões 
aos cofres públicos. Com o rea-
juste, o salário dos ministros 
da Corte pode passar de R$ 
33,7 mil para mais de R$ 39 
mil, caso o aumento venha a 
ser confi rmado em votação no 
Congresso.

Isso pode gerar um impacto 
de até R$ 4 bilhões aos cofres 
públicos, devido ao chamado 
efeito cascata, uma vez que 
o salário de ministros do 
Supremo serve de teto para 
todo o funcionalismo público. 
Somente no Poder Judiciário, 
a estimativa de impacto é de 
R$ 717 milhões. Confrontado 
com os números, Lewando-
wski lembrou o anúncio feito 
pelo Ministério Público de que 
recuperou R$ 1 bilhão para a 
Petrobras por meio de acordos 
de delação premiada no âmbito 
da Operação Lava Jato.

“Portanto, só essa devolução 
já representou uma quantia 
muito maior do que aquela que 

Ministro Ricardo 

Lewandowski, do STF.
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O STF começou a julgar on-
tem (9) a constitucionalidade 
do sacrifício de animais na re-
alização de cultos de religiões 
de matrizes africanas. A deci-
são poderá garantir a todas as 
religiões que adotam práticas 
de sacrifício de animais o livre 
exercício dos rituais. Na sessão 
da tarde de ontem, somente o 
relator, ministro Marco Aurélio, 
e Edson Fachin proferiram seus 
votos pela constitucionalidade 
da prática. Após os votos, Ale-
xandre de Moraes pediu vista 
do processo. 

O caso chegou ao Supremo por 
meio de um recurso do MP-RS 
contra uma decisão do judiciário 
local que defi niu que o sacrifício 
dos animais não viola o Código 
Estadual de Proteção aos ani-
mais. E que os rituais de sacrifício 
nas religiões africanas não são 
inconstitucionais, “desde que 
sem excessos ou crueldade”. Ao 
votar sobre a questão, o relator 
do caso, ministro Marco Aurélio, 

Praticantes de religiões de matriz africana aguardam

o início do julgamento no STF.
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O pente-fi no que o governo tem 

feito em benefícios do INSS 

identifi cou inconsistências 

nos pagamentos do BPC.
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Brasília - O decreto editado 
ontem (9), pelo presidente 
da República, Michel Temer, 
facilitará o bloqueio e o cancela-
mento de 151 mil Benefícios de 
Prestação Continuada (BPC) 
pagos hoje irregularmente e 
que custam ao governo R$ 150 
milhões por mês. As irregulari-
dades foram identifi cadas por 
um grupo de trabalho composto 
por ministérios como o do 
Planejamento e do Desenvol-
vimento Social. 

O grupo cruzou várias bases 
de dados e constatou que os 
benefícios estavam sendo pa-
gos a benefi ciários com renda 
maior do que a permitida, que 
é de R$ 238,5 por mês. O BPC, 
no valor de um salário mínimo 
mensal, é concedido pelo INSS 
a pessoas com defi ciência e 
idosos com 65 anos ou mais que 
comprovem não ter meios nem 
familiares que possam prover 

Concessões de 
aeroportos ‘foram 
prejudiciais’ à aviação 

São Paulo - As concessões 
de aeroportos à iniciativa pri-
vada no Brasil prejudicaram 
a aviação geral - que engloba 
todas as operações que não 
sejam regulares (de linhas aé-
reas) ou militares - e também 
a aviação executiva, um de 
seus principais braços, avaliou 
Flávio Pires, diretor-geral da 
Associação Brasileira de Avia-
ção Geral (Abag). 

A entidade que representa 
a aviação geral brasileira en-
grossa o coro da Associação 
Internacional de Transporte 
Aéreo (Iata, na sigla em inglês), 
que agrega cerca de 280 com-
panhias aéreas e também tem 
feito críticas ao processo de 
privatização da infraestrutura 
aeroportuária em todo o mun-
do. Conforme um diagnóstico 
divulgado pela Iata em junho, 
as privatizações de aeroportos 
ao redor do mundo, inclusive 
no Brasil, encareceram os 
serviços aos usuários (aéreas 
e viajantes, os consumidores 
fi nais) e não trouxeram ganhos 
de efi ciência substanciais. 

A associação não se posiciona 
contra as privatizações em si, 
mas defende que os modelos 
atuais precisam ser repensa-
dos, já que, em sua avaliação, 
as vendas ou concessões de 
aeroportos têm servido princi-
palmente para gerar caixa aos 
governos, e não para benefi ciar 
o setor e a população (AE).

Eduardo Knapp/Folhapress

Decreto visa facilitar o bloqueio de 151 
mil Benefícios pagos irregularmente

so é considerado muito lento. 
Mesmo depois de identifi cada 
uma fraude, o governo leva 
cerca de um ano para cancelar o 
pagamento do benefício. Ainda 
assim, como o decreto deu 120 
dias para regulamentação, o 
bloqueio do pagamento dos 151 
mil benefícios com problemas 
já identifi cados só começará a 
ser feito a partir de 2019. 

Quando a regra estiver em 
vigor, novos benefícios irregu-
lares poderão ser bloqueados 
imediatamente, sem emissão 
de carta com aviso de recebi-
mento. Em um primeiro mo-
mento, os valores serão pagos, 
mas, quando o benefi ciário for 
sacar, receberá um aviso de 
que o saque está bloqueado 
e instrução para ligar no 135. 
Se apresentar informações 
sufi cientes, o saque será des-
bloqueado no mesmo momento 
(AE).

sua manutenção. O programa 
custa cerca de R$ 50 bilhões 
por ano aos cofres públicos. 

A edição de um decreto mu-
dando regras para o bloqueio 
foi feita a pedido do grupo de 
trabalho porque hoje o proces-

Moraes pede vista em sessão sobre 
legalidade de sacrifício de animais

disse que Constituição protege 
a liberdade religiosa e os rituais 
de culto. Para ele, o sacrifício de 
animais deve valer para todas as 
religiões, não somente para as de 
origem africana. 

A representante da Federa-
ção Afro-Umbandista do Rio 
Grande do Sul, Tatiane Nunes, 
defendeu a liberdade de culto e 
disse que as religiões de matriz 
africana são alvo de preconcei-

tos, que abrem caminho para a 
intolerância religiosa. O advo-
gado Francisco Carlos, repre-
sentante do Fórum Nacional 
de Proteção de Defesa Animal, 
sustentou que nenhum dogma 
pode se legitimar pela cruelda-
de. Ele citou várias situações 
em que ativistas atuaram para 
evitar doações de gatos para 
evitar maus-tratos em rituais 
religiosos (ABr).

Aumento de salário ‘não 
é o melhor’ para o Brasil

era o melhor para o Brasil”, disse 
a presidente do STF. 

“Às vezes lutamos muito, mas 
não ganhamos, mas o objetivo de 
lutar pelo Brasil e conviver com 
o diferente que muitas vezes 
vence faz parte da democracia”, 
acrescentou. As declarações 
foram dadas durante um evento 
sobre os 30 anos da Constituição, 
em uma universidade particular 
de Brasília. Em sua fala, Cármen 
Lúcia fez um relato sobre a luta 
por direitos durante a ditadura 
militar, na qual houve sucessivas 
derrotas, mas que culminou com 
a vitória do atual texto constitu-
cional (ABr).

Lewandowski alega que 
juízes 'recuperam' milhões

será remanejada no orçamento 
do Poder Judiciário, isso sem 
falar nos milhões e milhões que 
os juízes federais e estaduais 
recuperam aos cofres públicos 
em execuções fi scais”, disse. 

Lewandowski foi um dos que 
votaram a favor do reajuste, 
juntamente com os ministros 
Dias Toffoli; Luiz Fux; Luiz Ro-
berto Barroso; Gilmar Mendes; 
Marco Aurélio Mello e Alexan-
dre de Moraes. Moraes também 
justifi cou seu voto. “Agora o 
Congresso analisa, vai cruzar os 
dados. O que a gente não podia 
era, mais um ano, subtrair do 
Congresso essa apreciação”, 
disse o ministro (ABr).
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Bem que ele tentou. O 

investimento poderia 

gerar pagamentos 

de dividendos como 

se fazia no mundo 

capitalista. Para 

tanto era necessário 

a confi ança dos 

endinheirados para que 

o projeto fosse à frente. 

É verdade que havia sérios 
desafi os de engenharia 
como o de transpor de 

uma forma efi ciente e segura 
os contrafortes do planalto, 
apelidados desde os tempos 
coloniais de Serra do Mar. 
Inicialmente o líder inovador 
aplicou seu próprio capital 
como forma de incentivo para 
que outros fi zessem o mesmo 
e sentissem que se ele estava 
arriscando o que era dele, era 
sinal que o empreendimento 
iria dar certo. 

Afi nal os trilhos iriam ligar 
um ponto de convergência 
da drenagem do produto que 
mantinha as fi nanças do im-
pério de pé e chegar ao porto 
onde os “vapores “ estariam 
esperando para levar para os 
mercados europeus e ameri-
cano. Finalmente as dóceis, 
simpáticas e prestativas mulas 
e burros seriam destinadas a 
outras atividades que não o 
transporte do café paulista. 
Chegara a modernidade, o 
planejamento e o arranque 
para o desenvolvimento eco-
nômico acoplado à agricultura 
de exportação.

Nem tudo foram fl ores. A 
estrada de ferro não teve va-
por para chegar até o fi m das 
obras. Falta de visão do futuro, 
de novos investimentos, men-
talidade pré capitalista foram 
responsáveis pela falência da 
empresa montada pelo Irineu, 
o Visconde de Mauá. Abriu uma 
brecha para o investimento 
britânico que construiu a São 
Paulo Railway e sua mais char-
mosa parada : a Estação da Luz. 

Levavam café e traziam 
imigrantes em direção às 
plantações tocadas à mão de 
obra assalariada. Aparente-
mente o sistema ferroviário 

nascido no império e impul-
sionado pelo Estado durante a 
primeira metade do século XX 
antecipava o planejamento de 
um forte sistema ferroviário 
capaz de transportar outros 
tipos de produção e até mesmo 
de passageiros, uma vez que a 
concorrência viária era mínima. 

Mesmo com o slogam de que 
“governar é abrir estradas“, 
uma viagem de caminhão entre 
São Paulo e Rio de Janeiro le-
vava de três a cinco dias. Tinha 
data para sair, mas não para 
chegar. No meio do caminho 
havia uma serra, havia uma 
serra no meio do caminho. As 
notícias não deixam dúvidas. 
Apenas 20 % da carga atual 
é transportada pelo trem. Os 
caminhões são responsáveis 
por 60 %. De tudo o que o 
trem carrega, 80% é minério 
de ferro. A sobra é dividida 
entre grãos e combustível. As 
rodovias que dão acesso aos 
portos estão apinhadas de 
carretas. 

Qualquer problema resulta 
em grandes congestionamen-
tos, poluição, perda de parte 
da carga. Nem mesmo os bois 
podem mais viajar de trem 
como no passado, são levados 
de caminhão até os navios de 
carga viva, sujando as cidades 
portuárias apesar dos protes-
tos dos moradores e ambien-
talista. Imagine, por hipótese, 
se as empresas de transporte e 
os caminhoneiros resolvessem 
fazer um movimento misto  de 
greve com lock out. 

O que aconteceria com o 
abastecimento de produtos 
essenciais? Se isso realmente 
acontecesse, é só uma hipó-
tese, a força política que esse 
movimento teria. Seria capaz 
de colocar todos contra a 
parede e o governo teria que 
lançar mãos de medidas de 
emergência, como subsidiar 
o combustível ou de medidas 
populistas de última hora 
como isentar o terceiro eixo 
do caminhão do pagamento 
do pedágio.

Ainda bem que tudo isso é 
apenas um devaneio.

 
(*) - Editor chefe em multi plataforma 

do Jornal da Record News.  
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“Temos agora como redefi nir critérios de denúncia, de fi scalização e, consequentemente,

de atuação, tanto das políticas públicas, quanto da sociedade”.

O projeto de lei que torna 
crime tais condutas foi 
aprovado no Senado e 

aguarda sanção presidencial. 
A  expectativa de operadores 
jurídicos e de organizações 
da sociedade civil é de que as 
penas previstas possam ter um 
efeito de inibição das práticas 
criminosas e punição mais 
adequada dos agressores.

“É algo que vem fortalecer 
nossas ações. [O projeto] am-
pliou a identifi cação de crimes 
que antes era constrangedor 
mencionar, porque não havia 
registro no Código Penal. 
Temos agora como redefi nir 
critérios de denúncia, de 
fi scalização e, consequente-
mente, de atuação, tanto das 
políticas públicas, quanto da 
sociedade”, avaliou Regina 
Célia Barbosa, fundadora e 
vice-presidente do Instituto 
Maria da Penha. 

A promotora de Justiça e 
coordenadora do Grupo de 
Atuação Especial de Enfren-
tamento à Violência Domés-
tica (Gevid) do MP-SP, Sílvia 
Chakian, destacou a defi nição 
do tipo penal médio da impor-
tunação sexual para adequar 

Com o maior número de 
homicídios da história, o 
Brasil registrou 63.880 mortes 
violentas em 2017, revelou 
dados divulgados ontem (9) 
no Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública. De acordo 
com o documento, 175 pes-
soas foram assassinadas por 
dia, sete vítimas por hora, um 
aumento de 2,9% em compa-
ração a 2016. Ao todo, a taxa 
é de 30,8 morte para cada 100 
mil habitantes.

O relatório, que reúne in-
formações das polícias dos 
estados e do Distrito Federal, 
apontou que o Rio Grande do 
Norte é o território brasileiro 
com a maior taxa de mortes 
violentas por 100 mil habi-
tantes, o equivalente a 68, se-
guido por Acre(63,9) e Ceará 
(59,1) Entre os estados com 
menor número de casos estão 
São Paulo (10,7), Santa Cata-
rina (16,5) e Distrito Federal 

Entre os estados com menor número de casos estão São Paulo 

(10,7), Santa Catarina (16,5) e Distrito Federal (18,2).

Mongkol Boonpiam recebe cartão de cidadania tailandesa em 

cerimônia em Mae Sai.

A Tailândia condeceu a cida-
dania a três dos 12 meninos do 
time “Javalis Selvagens” e ao 
técnico, os quais fi caram presos 
na caverna Tham Luang entre 
os dias 23 de junho e 10 de julho. 
Os meninos ganharam atenção 
da imprensa internacional e 
comoção mundial depois de um 
resgate do qual todos saíram 
vivos, foram hospitalizados por 
uma semana, e se tornaram 
monges em um templo budista.

O governo foi pressionado 
devido à falta de nacionalidade 
dos meninos- eles eram apátri-
das. Os três adolescentes, Adul 
Sam-on, de 14 anos, Mongkol 
Boompien, de 14 anos, e Porn-
chai Khamluang, de 16 anos, 
nasceram do outro lado da 
fronteira, em Myanmar. Já o trei-
nador Ekkapol Chantawong, de 
25 anos, nasceu em um hospital 
de Mae Sai, mas, como pertencia 
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Especialistas comemoram 
criminalização de abusos sexuais

Especialistas e profi ssionais que atuam na rede de proteção dos direitos das mulheres comemoraram a 
criminalização de abusos sexuais e atos libidinosos cometidos em locais e transportes públicos, além 
da divulgação de cenas de estupro

a conduta dos molestadores, 
que antes ou eram enquadra-
dos na contravenção mínima 
prevista para importunação 
ofensiva ao puder ou no cri-
me hediondo do estupro. “A 
criação desse tipo penal era 
urgente”, analisou, ao também 
ressaltar a importância da 
criminalização da “vingança 

pornográfi ca” – quando ima-
gens íntimas são divulgadas 
por ex-companheiros com o 
objetivo de vingar ou humilhar 
a mulher pelo fi m da relação. 

Para ela, outro aspecto 
importante do projeto é a 
defi nição de agravamento das 
penas previstas para casos de 
estupro coletivo, quando é co-

metido por vários agressores, e 
do chamado estupro corretivo, 
que geralmente é cometido 
por motivação homofóbica. “É 
o estupro, por exemplo, das 
mulheres lésbicas, uma dupla 
violência. É muito interessante 
que o legislador tenha res-
pondido a altura da gravidade 
desses crimes” (ABr).

Número de assassinatos cresce 
e bate novo recorde no Brasil

(18,2). Os dados sobre mortes 
violentas intencionais levaram 
em consideração o número de 
lesões corporais seguidas de 
morte, policiais e vítimas fatais 
durante intervenções policiais, 
latrocínios, além de homicídios 
dolosos. 

O levantamento ainda aponta 

que o número de casos de 
estupro também aumentou, 
atingindo 8,4% de um ano 
para o outro, um total de 
60.018 vítimas, enquanto que 
o número de mulheres vítimas 
de homicídio subiu para 4.539 
(+6,1%), sendo 1.133 de femi-
nicídio (ANSA).

Tailândia concede nacionalidade 
a meninos da caverna

a uma minoria étnica, também 
era apátrida. “Hoje, todos vocês 
têm nacionalidade tailandesa”, 
declarou o chefe do distrito de 
Khanakham durante a entrega 
dos documentos de identidade.

Essa situação é muito comum 
na Tailândia, que tem centenas 
de milhares de pessoas vivendo 

em tribos ou em grupos étnicos 
perto das fronteiras. A resposta 
a pedidos de cidadania podem 
demorar anos, mas, para os 
meninos, o pedido foi agilizado. 
A falta de documentos impede 
que as pessoas trabalhem ou 
mesmo saiam dos distritos onde 
moram, na Tailândia (ANSA).

NY impõe limite 
de licenças a 
motoristas e 
restringe Uber

O Conselho da cidade de Nova 
York aprovou uma lei que visa 
limitar, pelo período de um ano, 
o número de emissão de novas 
licenças de veículos de aluguel, 
como Uber, Lyft e Via. A nova 
medida impõe um pagamento 
mínimo para os motoristas, além 
de limitar o número de automó-
veis que prestam serviços por 
meio de aplicativos. O valor do 
salário ainda deve ser defi nido, 
mas a estimativa é de que seja 
fi xado em US$17,22 por hora.

O prefeito de Nova York, Bill 
de Blasio, sinalizou, em comuni-
cado, que pretende sancionar a 
lei. “Essa ação irá interromper o 
fl uxo de carros que contribuem 
para os congestionamentos que 
paralisaram as nossas ruas”. 
Segundo o democrata, a decisão 
vai benefi ciar “mais de 100 mil 
trabalhadores e suas famílias”. 
Para o presidente do Conselho, 
Corey Johnson, o “objetivo sem-
pre foi proteger os motoristas, 
trazer justiça para a indústria 
e fazer o nosso melhor para 
reduzir o congestionamento”.

Nova York representa o maior 
mercado do Uber no território 
norte-americano e é a primeira 
cidade do país a tentar regu-
lamentar o crescimento do 
serviço oferecido por aplicativo. 
De acordo com o sindicato de 
motoristas independentes, a 
medida “é uma vitória”. “Os 
trabalhadores e líderes de 
Nova York fizeram história 
hoje, não é fácil enfrentar os 
gigantes do Vale do Silício, mas 
continuamos a lutar pelo que 
sabemos que é certo, e hoje 
os trabalhadores venceram”, 
disse o diretor-executivo do 
sindicato, Ryan Price.

Em resposta, o porta-voz do 
Uber, Alix Anfang, afi rmou que 
a pausa nas licenças de novos 
veículos “ameaçaria uma das 
poucas opções confi áveis de 
transporte, ao mesmo tempo em 
que não faz nada para melhorar 
o metrô ou aliviar o congestio-
namento”. O representante do 
aplicativo ainda afi rmou que a 
empresa fará o que for preciso 
para acompanhar a crescente 
demanda por seus serviços e tra-
balhará com as autoridades mu-
nicipais e estaduais para aprovar 
“soluções reais” (ANSA)

A  Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas 
de Hollywood anunciou que 
adicionou uma nova categoria 
ao Oscar para premiar um 
“fi lme popular”. A mudança 
foi amplamente criticada no 
Twitter, onde os internautas 
debocharam da nova catego-
ria. Os usuários da rede social 
reclamaram principalmente 
que, além de ter conquistado 
milhões em bilheterias, os 
fi lmes ainda poderão levar o 
Oscar para casa. Além disso, cri-
ticaram que seja somente uma 
maneira de conseguir premiar 
fi lmes de heróis e blockbuster.

A Academia restringiu, ain-
da, o tempo de transmissão 
da cerimônia para três horas, 
já que a última premiação 
durou quase quatro horas, a 
mais longa da década, e teve 
uma das piores audiências da 
história. “Estamos planejando 
uma transmissão mais acessível 
globalmente”, escreveu a or-
ganização. Na edição passada, 
o Oscar teve 26,5 milhões de 
telespectadores. Foi a primeira 
vez que o número fi cou abaixo 
dos 30 milhões desde 2008, e 
isso representou uma queda 
signifi cativa de 19% em relação 
ao ano anterior.

Oscar premiará fi lme 
popular e terá menor 
tempo de cerimônia

A Academia não deu detalhes 
sobre a nova categoria da pre-
miação, mas não é a primeira 
vez que a organização tenta 
mudanças para tornar o prêmio 
mais “democrático”. Por outro 
lado, a imprensa americana 
alega que isso não passa de 
um esforço para aumentar os 
índices de audiência na TV. O 
Oscar 2019 acontecerá em Los 
Angeles, nos Estados Unidos, 
no dia 24 de fevereiro (ANSA).

As mudanças

foram anunciadas pela

Academia através do Twitter.
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A - Escola do Trabalhador 
Desde novembro de 2017, quando começou a funcionar, até junho, a 
Escola do Trabalhador já recebeu 417.680 inscrições. A média é de 
aproximadamente 1,7 mil inscrições por dia de trabalhadores, empre-
gados e desempregados, que estão se qualifi cando para o mercado de 
trabalho. Todos os cursos são gratuitos e on-line e não há escolaridade 
mínima exigida para fazê-los. Qualquer pessoa de qualquer cidade bra-
sileira pode se inscrever em alguma das 23 opções da escola, desde que 
tenha acesso a um computador com internet. Saiba o que é a Escola do 
Trabalhador, como funciona e como acessar em: (http://trabalho.gov.br/
noticias/6302-escola-do-trabalhador). 

B - Aluguel por Temporada
O ‘AlugueTemporada’ lança seu e-commerce no Brasil. A partir de agora, 
toda a comunicação, as reservas e os pagamentos entre proprietários 
e viajantes serão feitos pelo site e aplicativo do serviço, trazendo mais 
agilidade e segurança na hora de realizar as reservas. A chegada do e-
-commerce traz mais comodidade a todos os viajantes que procuram uma 
casa para viajar com a família, sair da rotina e conhecer novos lugares. 
Além disso, a possibilidade de reservar em até 12 vezes sem juros permite 
que mais pessoas viajem. A empresa é a marca brasileira da HomeAway, 
companhia americana de aluguel por temporada, comprada em 2015 
pelo Expedia Group, uma das maiores agências de turismo online no 
mundo. Informações: (www.homeaway.com.br).

C - Educação Básica
A Votorantim completa 100 anos de história em 2018 e, como parte de 
sua celebração, renovou seu compromisso com a educação básica de 
qualidade apoiando o exercício da cidadania por meio do estímulo ao 
voto consciente nas eleições de outubro. Essas iniciativas reforçam seu 
papel de empresa cidadã, uma postura consistente ao longo de seus 100 
anos. Para marcar o centenário, a companhia buscou deixar um legado 
para a sociedade, levando o programa ‘Parceria Votorantim pela Educa-
ção’ para mais de 100 municípios onde atua. O programa contribui para 
uma melhora na educação desses municípios, mensurada por meio das 
avaliações do ensino básico feitas pelo MEC. Também, permanece até 
quatro anos em cada cidade, capacitando os gestores públicos municipais 
da área de educação.  

D - Merck Accelerator 2019
A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, abriu o período de ins-
crição para a sétima edição de seu programa de aceleração, que já apoiou 
mais de 40 startups. O programa acontece entre janeiro e abril de 2019, 
no Centro de Inovação da Merck em Darmstadt, Alemanha. A empresa 
está em busca de startups que atuem em suas áreas de negócios, que 
são Life Science, Performance Materials e Healthcare, além de projetos 
com campos de pesquisa adicionais, como produtos de tecnologia com 
bio-sensor, novas interfaces e agricultura de precisão. Inscrições até 
o dia 30 de setembro, por meio do website (https://innovationcenter.
merckgroup.com/get-involved/accelerator/hq-program/).

E - Cinema de Arquivo
Estão abertas, até o próximo dia 31, as inscrições para a Mostra Competi-
tiva do Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Cinema de Arquivo. 
O festival é um evento anual realizado pelo Arquivo Nacional em sua 
sede, no Rio de Janeiro, e objetiva a difusão do patrimônio audiovisual, 
contribuindo para a preservação e recuperação da memória audiovisual 
brasileira. São aceitos fi lmes fi nalizados entre os anos de 2016 e 2018 
que contenham no mínimo 30% de material de arquivo (imagens em 
movimento, áudio, fotografi as, mapas, manuscritos etc.). 
Inscrições em (HTTP://goo.gl/bwYR5R). Para mais nformações, acesse  
(https://www.facebook.com/arquivoemcartaz). 

F - Processo Seletivo
O Santander está lançando o Programa de Trainee de 2018. Busca 
recém-formados que tenham concluído o curso a partir de dezembro 
de 2016 ou universitários que se formem até dezembro de 2018, de 
qualquer universidade brasileira e área de conhecimento. O processo 
refl ete o zelo do Santander em promover a diversidade e que reconhece 
os funcionários com essa iniciativa, com espírito empreendedor e gana 
de fazer acontecer. A seleção dos trainees é norteada por essa cultura, 
na busca por candidatos com garra, inteligência emocional, confi áveis, 
empreendedores, infl uenciadores, colaboradores e que contribuam no 
desenvolvimento das pessoas. Inscrições em (www.grupociadetalentos.
com.br/traineesantander). 

G - Congresso da Hospitalidade
Atenta a necessidade dos profi ssionais do setor em busca de maior capacitação, 
a Equipotel - maior feira do setor da hospitalidade - realiza nos dias 20 e 21 
de setembro o 1º Congresso da Hospitalidade, no São Paulo Expo. A experi-
ência visa trazer conteúdo diferenciado e alinhado com as novas demandas 
de mercado para o setor, e em sua primeira edição contará com o Fórum 
de Hospitalidade para o Mercado Sênior e o Workshop “O jeito Disney de 
encantar clientes aplicado ao setor da hospitalidade”, com a particiupação de 
palestrantes reconhecidos para abordar temas pertinentes a atual realidade da 
hotelaria e hospitalidade no Brasil e no mundo. Inscrição no site: (http://www.
equipotel.com.br/Experiencias/Conteudo/Congresso-de-Hospitalidade/).

H - Tubos de Cobre 
A operação da mais nova fábrica da Termomecanica (TM), empresa, líder 
do setor de transformação de metais não ferrosos, cobre e suas ligas, 
localizada no polo industrial de Manaus, começou em junho de 2017 e 
já mostra resultados de expansão. O principal produto que está sendo 
fabricado são os tubos de cobre ranhurados direcionados na fabricação 
de sistemas de ar-condicionado. A TM investiu cerca de R$9,8 milhões em 
infraestrutura e equipamentos com o objetivo de ampliar o abastecimento 
do mercado nacional que hoje ainda importa parte dos tubos de cobre uti-
lizados na produção. A unidade já está operando em três turnos e realizou 
recentemente contratações de mão de obra para atender a essa demanda.

I - Indústria Canavieira
A aposta na retomada do setor sucroenergético traz boas perspectivas de 
negócios durante a 26ª edição da Fenasucro & Agrocana, maior feira do 
mundo voltada a esse mercado, que será realizada entre os próximos dias 21 
e 24 no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho. As empresas expositoras 
enxergam neste cenário uma oportunidade para conquistar novos clientes 
e aumentar as vendas durante o evento. Na parte industrial do evento, as 
grandes marcas acreditam que a recuperação nos preços do açúcar, a alta 
na demanda por etanol e o RenovaBio vão impulsionar os investimentos. O 
credenciamento de visitantes pode ser feito pelo site (www.fenasucro.com.br). 

J - Leitura e Escrita
O acesso ao livro ainda encontra barreiras no Brasil por questões econômicas, 
sociais e culturais, criando um distanciamento imenso entre leitores e obras. 
Para aumentar esse acesso e fortalecer a criação literária, foi criado o Plano 
Nacional de Leitura e Escrita, conhecido como Lei Castilho, aprovado recente-
mente. Surge como uma política de Estado efetiva que busca o fortalecimento 
de políticas públicas para democratizar o acesso ao livro no país. Conversando 
sobre o projeto que leva seu nome, o Prof. Dr. José Castilho Marques Neto 
estará na Escola de Sociologia e Política no próximo dia 15 (quarta-feira), às 
19h, falando sobre a importância desta Lei para o desenvolvimento da leitura 
no Brasil. Outras informações: (www.fespsp.org.br).

A - Escola do Trabalhador
Desde novembro de 2017, quando começou a funcionar, até junho, a 

D - Merck Accelerator 2019
A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, abriu o período de ins-

Toda repartição pública 

é obrigada a divulgar as 

informações referentes a 

sua estrutura

Publicada em novembro 
de 2011 e efetivada 
em maio de 2012, a 

Lei 12.527/2011, também co-
nhecida como Lei de Acesso 
à Informação, já entrou para 
a história recente do Brasil 
como uma tentativa bem feita 
de combate à corrupção, va-
lorização da transparência e 
respeito ao erário.

Hoje, os cidadãos têm o direi-
to de consultarem informações 
importantes sobre os órgãos 
públicos e podem monitorá-los 
e investigá-los em qualquer 
operação suspeita. 

Não à toa que estes seis anos 
coincidem com o crescimento 
de denúncias de corrupção e 
má gestão nos principais meios 
de comunicação. A proposta é 
bem simples: toda repartição 
pública é obrigada a divulgar 
as informações referentes a 
sua estrutura, como salários 
de servidores, processos de 
licitação, gastos com mate-
riais, entre outros pontos de 
interesse da sociedade. 

Alguns dados estão dispo-
níveis na web, outros podem 
ser solicitados gratuitamente 
tanto online quanto off-line. A 
ideia é garantir o direito consti-
tucional das pessoas em conhe-
cerem o destino do dinheiro 
pago em impostos – além de 
difi cultar práticas ilícitas. A 
questão é que todos falam da 
transparência externa, com os 
cidadãos tendo mais acesso 
às informações digitais, mas 
a verdade é que isso é apenas 
a ponta do iceberg no oceano 
que envolve a administração 
pública.

A boa gestão dos órgãos 
públicos começa dentro de 
sua estrutura, com os próprios 
servidores. As melhores práti-
cas precisam ser estimuladas 
em todos os procedimentos 
e devem envolver todas as 

secretarias e departamentos 
disponíveis. É assim que se 
garante lisura em um órgão 
federal, estadual ou municipal.

Isso só é possível quando a 
administração consegue cen-
tralizar todos os processos, 
trâmites e documentos em uma 
mesma plataforma, facilitando 
o andamento das demandas e 
o acompanhamento por parte 
dos funcionários. Hoje já há 
soluções na nuvem que não 
demandam investimento em 
infraestrutura e permitem que 
os setores se aproximem, ace-
lerando os trâmites sem o risco 
de extravio de papeis, danos 
ou falhas na comunicação que 
normalmente ocorrem e justi-
fi cam a má fama da burocracia.

A centralização da adminis-
tração pública em um recurso 
tecnológico consegue envolver 
as duas pontas necessárias 
que caracterizam as melhores 
ações governamentais: o au-
mento na qualidade do serviço 
prestado pelos servidores e 
a rapidez no atendimento 
envolvendo os cidadãos e as 
empresas. 

Com poucos cliques, os trâ-
mites caminham entre os seto-
res, sempre com notifi cações 
aos responsáveis, enquanto 
que as pessoas podem iniciar 
esse processo de forma online 
e também receber avisos sobre 
o andamento. Todos saem ga-
nhando e não há espaço para 
desconfi ança e reclamações. 
Hoje, com tecnologias conec-
tadas e abundância de dados 
por todos os lados, as pessoas 
conseguem resolver problemas 
rapidamente e encontrar as 
melhores informações para 
agir corretamente em deter-
minadas situações. 

Assim, elas esperam que 
seus representantes políticos 
tenham essa mesma velo-
cidade e preocupação com 
transparência no trato com o 
bem público.

(*) - É fundador da 1Doc, plataforma 
web de comunicação, atendimento 

e gestão documental para órgãos 
públicos (www.1doc.com.br).

Jaison Niehues (*)

Número de inadimplentes 
cresceu 4,31% em julho

A atual situação econômica vem 
desafi ando as famílias brasileiras. 
Ao encontrar dificuldades em 
equilibrar o orçamento, muitos 
acumulam contas em atraso e 
acabam por ingressar em cadastros 
de devedores. Segundo dados da 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
o volume de consumidores com 
restrição no CPF cresceu 4,31% na 
comparação entre julho e o mesmo 
período do ano anterior. 

Ao todo, o país fechou o mês 
passado com 63,4 milhões de ne-
gativados. Esse número representa 
41% da população adulta. Quanto 
ao volume de dívidas em nome de 
pessoas físicas, a inadimplência 
avançou 1,47% na comparação 
anual, ou seja, de julho de 2017 a 
julho de 2018. Já na comparação 
mensal, isto é, entre junho e julho 
deste ano, houve uma queda de 
0,82%. 

Os dados por setor revelam que 
o crescimento mais expressivo foi 
o das contas de serviços básicos, 
como água e luz, cuja alta registrada 
é de 7,66% na comparação anual. 
Em seguida aparece o número de 
dívidas bancárias, incluindo car-
tão de crédito, cheque especial, 
empréstimos, financiamentos e 
seguros, que subiu 6,90% (SPC/
CNDL).

No acumulado do ano, houve crescimento

em dez dos 15 locais pesquisados.

A produção industrial cres-
ceu em 13 dos 15 locais 
pesquisados pelo IBGE na 
passagem de maio para junho, 
seguindo a média nacional de 
13,5% registrada no período. 
As maiores altas foram obser-
vadas nos estados do Paraná 
(28,4%), de Mato Grosso 
(25,6%), Goiás (20,8%), do 
Rio Grande do Sul (17,0%) 
e de Santa Catarina (16,8%).

Também tiveram alta os 
estados de São Paulo (14,8%), 
Pernambuco (13,5%), da 
Bahia (11,6%), de Minas Ge-
rais (7,1%), do Ceará (6,8%), 
Pará (2,8%) e Rio de Janeiro 
(2,2%). O IBGE também cal-
cula o resultado consolidado 
dos nove estados da Região 
Nordeste, com crescimento 
de 12,3% no período. Recuos 
foram observados apenas nos 
estados do Espírito Santo 
(-2%) e Amazonas (-1,1%).

Na comparação com junho 
de 2017, a produção indus-
trial cresceu em 11 dos 15 

Das três principais lavouras de grãos do país, apenas a soja deverá fechar o ano com alta em 

relação a 2017 (1,2%).

A queda de junho para 
julho foi provocada por 
previsões menos oti-

mistas para as safras de milho 
(-1%), arroz (-0,2%), trigo 
(-4,1%), feijão (-3,4%) e sorgo 
(-2,5%).

A previsão para a soja teve 
leve aumento em relação a 
junho (0,1%). A melhora da 
estimativa do algodão, de 1,3%, 
também contribuiu para evitar 
queda maior da previsão da 
safra de cereais, leguminosas 
e oleaginosas. Na comparação 
com 2017, das três principais 
lavouras de grãos do país, 
apenas a soja deverá fechar o 
ano com alta em relação a 2017 
(1,2%). As outras duas deverão 
ter queda: milho (-16,7%) e 
arroz (-7,3%).

Produtos que não entram 
no cálculo da safra de cereais, 
leguminosas e oleaginosas mas 
que têm peso importante na 
agricultura brasileira também 
são analisados pela pesquisa 
do IBGE. A cana-de-açúcar 
é o principal deles, já que é 
o maior produto agrícola do 
país em volume. Para a cana, é 
esperada uma safra 0,4% maior 
do que a de 2017. A projeção 
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A safra agrícola deste ano 
deve ser 5,7% menor, diz IBGE

A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas do país deve fechar o ano com 226,8 milhões de 
toneladas, 5,7% abaixo da produção de 2017, segundo o Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola de julho, divulgado ontem (9) pelo IBGE. A previsão da pesquisa é 0,5% (1,1 milhão de 
toneladas) a menos do que estimativa a anterior, feita em junho pelo IBGE

é, no entanto, 0,1% menor do 
que a feita em junho. O café 
também deverá ter alta em 
relação a 2017, de 23,6%, um 
resultado também 0,1% menor 
do que o previsto na pesquisa 
de junho. 

Outro produto com esse 
comportamento é o tomate, 
cuja produção prevista em 
de julho é 2,1% do que a de 
junho e que, portanto, deverá 

ter aumento de apenas 1,4% 
em relação a 2017. Os demais 
produtos com produção maior 
do que 1 milhão de toneladas 
deverão ter queda em relação 
a 2017. A uva manteve a mesma 
projeção de junho, com queda 
estimada de 17,5% em relação 
ao ano passado.

Os outros com estimativa 
de queda em relação a 2017 
também tiveram recuo na 

previsão de junho para julho: 
laranja (-0,3% em relação a 
junho e -8,7% na comparação 
com 2017), banana (-1,2% 
em relação a junho e -6,2% 
na comparação com 2017), 
mandioca (-3,6% em relação a 
junho e -3,2% na comparação 
com 2017) e batata-inglesa 
(-0,2% em relação a junho e 
-11,2% na comparação com 
2017) (ABr).

Produção industrial cresce em
13 dos 15 locais pesquisados

locais, com destaque para os 
estados do Pará (13,3%) e de 
Pernambuco (10%). Quatro 
locais tiveram queda, sendo a 
maior delas no Espírito Santo 
(-7,3%). No acumulado do ano, 
houve crescimento em dez dos 
15 locais. A principal alta foi ob-
servada no Amazonas (15,6%). 

Dos cinco locais em queda, 

as reduções mais expressivas 
foram observadas no Espírito 
Santo (-5,5%) e em Goiás 
(-3,2%). Já no acumulado de 
12 meses, foram observadas al-
tas em 12 locais, com destaque 
para o Amazonas (10,8%) e 
Pará (9,9%). Dos três locais em 
queda, o Espírito Santo teve o 
maior recuo (-3,3%) (ABr).
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Devo aceitar um 
salário menor?

A realidade do 

mercado atual é de 

quase 14 milhões de 

desempregados, sendo 

que essa crise trouxe 

outra dura realidade 

aos profi ssionais 

brasileiros

Segundo estimativas, as 
remunerações tiveram 
uma queda em torno 

de 40%. Ou seja, quem está 
empregado ganha, em média, 
apenas 60% do que os profi s-
sionais com a mesma função 
recebiam alguns anos atrás.

Diante desse fato, a busca 
por recolocação demanda uma 
importante refl exão sobre esse 
assunto. 

Os candidatos precisam le-
var em consideração a possibi-
lidade de ganharem menos do 
que ganhavam em seu último 
emprego. É preciso se adaptar 
à nova realidade e, demonstrar 
fl exibilidade na hora de nego-
ciar o salário. 

Pensando nisso, nada de 
colocar a pretensão salarial 
no currículo. Esse tem que 
ser um item para ser abordado 
pessoalmente, mediante uma 
negociação. Evidentemente, 
o candidato não pode de-
monstrar desespero, a ponto 
de dizer que aceita qualquer 
quantia. É preciso se valorizar, 
mas sem ignorar a situação pela 
qual atravessa o país. 

Ao contrário do que muitos 
pensam, aceitar ganhar menos 
não signifi ca “sujar a carteira”, 
como se dizia antigamente. 
Até porque o modelo de 
contratação vem se transfor-
mando. Carteira assinada não 
é mais a única possibilidade 
de trabalho. Muitas pessoas 
descobriram novas oportuni-
dades sob demanda. Muitos se 
transformaram em consultores 

independentes ou em presta-
dores de serviços por meio de 
pessoa jurídica.   

Mais do que a remuneração, 
os profi ssionais precisam ava-
liar as propostas por inteiro. 
Muitas empresas oferecem 
bons pacotes de benefícios, 
que incluem vales alimentação, 
refeição, transporte, participa-
ção nos lucros, entre outros. 
Às vezes, quando levadas em 
consideração, essas vantagens 
acabam até ultrapassando o 
salário anterior.

Além disso, um bom profi s-
sional sabe que a remunera-
ção não é o único fator a ser 
considerado. Muitas vezes, 
o profi ssional sai ganhando 
mesmo com uma remunera-
ção menor, devido a algumas 
facilidades como um emprego 
mais perto de sua casa, ou 
que ofereça a possibilidade de 
home offi ce, por exemplo. Ter 
mais tempo para a família ou 
para si mesmo também é um 
grande benefício.

Outra questão importante a 
se considerar são as oportuni-
dades de desenvolvimento de 
carreira. Se o salário não é ide-
al, mas a proposta está alinhada 
ao seu plano profissional, 
talvez compense. Precisamos 
sempre buscar uma carreira 
que nos traga felicidade e não 
apenas recursos materiais. 

Nesse sentido, é preciso con-
siderar e avaliar bem o cargo 
a ser exercido, a oportunidade 
de crescimento na empresa, a 
possibilidade de aprendizado, 
entre tantas outras questões 
intangíveis. Em muitos mo-
mentos, um passo para trás ou 
para o lado são determinantes 
para uma jornada de sucesso. 

Só não vale a pena fi car 
parado. 

(*) - É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH - Human 

Intelligence (www.nvhhuman.com.br).

Fernanda Andrade (*)

O Brasil antecipou o cum-
primento de meta voluntária 
de redução de emissão de car-
bono na Amazônia e Cerrado, 
prevista para 2020. O gás é um 
dos responsáveis pelo efeito 
estufa. O dado foi divulgado 
ontem (9) durante reunião do 
Fórum Brasileiro de Mudança 
do Clima, com a participação 
do presidente Michel Temer. 
Em 2017, a diminuição do 
desmatamento nos dois biomas 
permitiu reduzir as emissões de 
dióxido de carbono em 610 mi-
lhões de toneladas na Amazônia 
e 170 milhões de toneladas no 
Cerrado.

A meta a ser alcançada pelo 
Brasil em 2020 era de uma 
redução de emissões de 564 
milhões de toneladas de dió-
xido de carbono na Amazônia 
e de 104 milhões de toneladas 
no Cerrado. Essa meta foi as-
sumida voluntariamente pelo 
Brasil em 2010, junto à Con-
venção de Mudança do Clima. 
Para o Secretário do Clima do 
Ministério do Meio Ambiente, 
Thiago Mendes, “enquanto o 
mundo questiona se é possível 
ter a qualidade ambiental e o 
crescimento econômico, o Bra-
sil apresenta que é possível re-
duzir as emissões e, de fato, ter 

A diminuição do desmatamento reduziu a emissão de dióxido

de carbono em 610 milhões de toneladas na Amazônia

e 170 milhões de toneladas no Cerrado.
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A norma impõe o Novo Re-
gime Fiscal e estabelece 
um teto de gastos para os 

Três Poderes da União.
“É preciso que tenha, dentro 

do teto, recursos para que esse 
aumento possa acontecer. É 
preciso que a gente analise 
essa questão dos salários e que 
a gente tire inclusive outro tipo 
de penduricalho, como dizem 
na gíria”, afi rmou.

A proposta aumenta os 
salários dos magistrados de 
R$ 33.763 para R$ 39.293. O 
impacto do chamado “efeito 
cascata” sobre a remuneração 
de servidores do Executivo 
e do Legislativo da União, 
do MP e dos estados pode 
alcançar os R$ 4 bilhões em 
2019. Eunício disse que o 
aumento será analisado pelo 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

Foi transformada em lei a 
MP que instituiu a política de 
frete mínimo para o transporte 
rodoviário de cargas. Essa foi 
uma das reivindicações dos 
caminhoneiros atendidas pelo 
governo após a greve feita em 
maio e junho deste ano. A Lei 
13.703 foi publicada no DOU 
de ontem (9). O presidente 
Michel Temer, no entanto, 
vetou a concessão de anistia 
aos grevistas.

O texto não fi xou os valores, 
mas criou as regras para que 
a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) 
defi na o piso. O processo de 
fi xação dos preços mínimos 
para o frete deverá ser técnico 
e ter ampla publicidade. A ta-
bela será publicada duas vezes 
ao ano (até 20 de janeiro e 20 
de julho) com validade para 
o semestre. Se a tabela não 
for publicada nesses prazos, 
a anterior continuará vigente 
e os valores serão atualizados 
pelo IPCA, que mede a infl ação 
do período. 

O frete deverá ser defi nido 
em âmbito nacional, de forma 
que refl ita os custos opera-

O texto não fi xou os valores, mas criou as regras para que a 

ANTT defi na o piso.

Crescimento 
agropecuário 
e a logística 
de transporte

Ao defender a importância 
do investimento no modal 
ferroviário, o senador Rodri-
gues Palma (PR-MT) chamou 
atenção para o fato de o 
crescimento do agronegócio 
brasileiro estar diretamente 
ligado à logística de transpor-
te. “Sabemos que os trilhos são 
poucos explorados no país, daí 
a necessidade de investimento 
em massa para escoamento da 
produção agrícola. Apenas em 
Mato Grosso, a exportação de 
grãos deve atingir 70 milhões 
de toneladas até 2020”, afi r-
mou ontem (9).

Na opinião de Rodrigues 
Palma, é muito importante o 
apoio dos Senado na busca de 
novas alternativas de transpor-
te até para que a população 
não fi que novamente refém de 
um setor só, como ocorreu na 
greve dos caminhoneiros em 
maio passado. O parlamentar 
também destacou a importân-
cia da Ferrovia do Cerrado e 
seu trecho de quase 700 km 
entre Alto Araguaia (MT) e 
Uberlândia (MG). 

Segundo ele, é uma demanda 
antiga e sem grandes difi culda-
des para ser concretizada. “O 
custo de implantação é com-
petitivo, pois corre em região 
plana e não atravessa reservas 
indígenas ou ambientais. Além 
de passar por grandes centros 
atacadistas, como Uberlândia e 
Uberaba, a ferrovia terá condi-
ções de transportar de 8 a 12 
milhões de toneladas por ano”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Inclusão de Miguel 
Arraes no Livro dos 
Heróis da Pátria

O Plenário do Senado aprovou 
a inclusão do nome de Miguel 
Arraes (1916-2005) no Livro 
dos Heróis e Heroínas da Pátria. 
A iniciativa vem do projeto da 
Câmara e segue para a sanção 
presidencial. A senadora Lídice 
da Mata (PSB-PE) foi a relatora 
da proposta no âmbito da Co-
missão de Educação e Cultura.

Miguel Arraes de Alencar foi 
governador de Pernambuco por 
três vezes (1963-1964, 1987-
1990, 1995-1998), além de pre-
feito da capital, Recife, deputado 
estadual e federal. Destituído de 
seu primeiro mandato pela dita-
dura militar, em 1964, fi cou preso 
por um ano depois exilou-se na 
Argélia. Anos depois, na década 
de 1980, participou do processo 
de redemocratização do país 
como um dos principais líderes 
políticos da região Nordeste, 
sempre pelo Partido Socialista 
Brasileiro.

O Livro dos Heróis e Heroínas 
fi ca no Panteão da Pátria e da 
Liberdade Tancredo Neves, em 
Brasília, e guarda a memória de 
personagens importantes da 
história do Brasil. Nele estão 
registradas fi guras como Dom 
Pedro I, Tiradentes, Zumbi dos 
Palmares, Ana Néri, Joaquim 
Nabuco e Alberto Santos Dumont 
(Ag.Senado).
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A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou projeto que prevê a 
eliminação gradual do uso de 
mercúrio e seus compostos no 
País. Entre outros pontos, o tex-
to determina que os estoques 
nacionais de mercúrio metálico 
e seus compostos deverão ser 
eliminados de maneira ecolo-
gicamente correta até 2020. O 
texto é de autoria do deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame 
(PV-SP) e foi aprovado na 
forma de um substitutivo pelo 
relator, deputado Vander Lou-
bet (PT-MS).

Loubet manteve a redação 
original - que trata da redução 
do uso do metal no processo 
industrial -, mas incluiu novos 
dispositivos para adequar o 
cronograma de eliminação do 

metal nos termos da Convenção 
de Minamata sobre Mercúrio. 
A convenção é um tratado in-
ternacional que prevê medidas 
para combater o uso do metal 
pesado, e foi assinado por diver-
sos países, incluindo o Brasil. 

O mercúrio é um metal com 
várias aplicações industriais, 
como termômetros, barôme-
tros, lâmpadas, medicamen-
tos, espelhos, detonadores e 
corantes. Entre os problemas 
de saúde associados a ele estão 
atrofi amento e degeneração do 
sistema nervoso, degeneração 
das células do cérebro e falta de 
sensibilidade dos membros. O 
projeto  tramita em caráter con-
clusivo e será analisado agora 
pelas comissões de Seguridade 
Social; Meio Ambiente; e Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados aprovou o projeto que aumenta 
de 65 para 70 anos a idade a partir da qual se 
torna obrigatória a renovação a cada três anos 
do exame de aptidão física e mental necessário 
à habilitação. Apresentado pelo deputado Simão 
Sessim (PP-RJ), o projeto altera o Código de 
Trânsito Brasileiro.

Para o relator, deputado Mauro Lopes (MDB-

-MG), não se justifi ca continuar exigindo dos 
condutores com mais de 65 anos que enfrentem 
burocracia e desembolsem dinheiro a cada três 
anos para renovar os referidos exames. “Um 
grande contingente de pessoas chega aos 65 
anos absolutamente saudáveis. São ativas e levam 
uma vida independente”, disse. A proposta tem 
caráter conclusivo e ainda será analisada pela 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Aumento do Judiciário ‘deve 
respeitar’ o teto de gastos

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse ontem (9) que a proposta de reajuste de 16,38% na 
remuneração dos ministros do STF deve respeitar a Emenda 95

Temos que respeitar a harmonia 
dos Poderes e o teto constitu-
cional que foi estabelecido para 
cada um dos Poderes”,afi rmou.

No Plenário, senadores cri-
ticaram o reajuste para os 
integrantes do STF. A senadora 
Ana Amélia (PP-RS) classifi cou 
o aumento de 16,38% como 
“inoportuno e absolutamente 
inadequado”. Ela lembrou que 
o “efeito cascata” pode onerar 
o Legislativo e o Executivo da 
União e comprometer as contas 
dos estados. Para a senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), a 
proposta é “escandalosa” e 
“desrespeitosa com o povo 
brasileiro”. O senador Roberto 
Requião (MDB-PR) classifi cou 
o aumento como uma “barbari-
dade” e afi rmou que vai votar 
contra a proposta (Ag.Senado). 

Congresso ‘com calma e sem 
açodamento’. 

“Compreendemos o momen-
to que vivemos do ponto de 

vista da economia, mas também 
devemos compreender que 
cada Poder é autônomo e pode 
tomar suas próprias decisões. 

Sancionada a política de frete 
mínimo para transporte de cargas

cionais totais do transporte, 
com prioridade para os custos 
do óleo diesel e dos pedágios. 
A defi nição será feita com a 
participação de representantes 
das áreas envolvidas, como 
os contratantes dos fretes, as 
cooperativas de transporte 
de cargas e os sindicatos de 
empresas de transportes e de 
transportadores autônomos 
de cargas.

A tabela do frete deverá ser 
montada considerando-se o 
quilômetro rodado por eixo 

carregado, as distâncias e as 
especifi cidades das cargas.  A 
norma da ANTT deverá conter 
ainda a planilha de cálculos 
usada. O texto proíbe qualquer 
acordo individual ou coletivo 
para a cobrança de valores 
inferiores ao piso. Foi vetado o 
artigo 9º, que concedia anistia 
aos caminhoneiros e às empre-
sas transportadoras em relação 
às multas e sanções relaciona-
das à greve da categoria, entre 
21 de maio e 4 de junho deste 
ano(Ag.Senado).

Brasil antecipa cumprimento de 
meta de redução de carbono

desenvolvimento econômico”.
De acordo com o Ministério 

do Meio Ambiente, além da 
redução do desmatamento, os 
principais fatores que permiti-
ram antecipar o cumprimento 
da meta foram a gestão de áreas 
protegida e o Cadastro Ambien-
tal Rural. Durante a apresen-
tação dos dados, o presidente 
Temer assinou documento soli-
citando que o Fórum Brasileiro 
de Mudança do Clima elabore 
uma proposta detalhando as 
ações necessárias para que o 
Brasil atinja a meta de zerar as 

emissões líquidas de gases de 
efeito estufa a partir de 2060.

A proposta deverá ser entre-
gue em quatro meses, baseada 
em estudos e debates entre os 
diversos setores da sociedade 
civil, do terceiro setor e da 
academia. Em discurso, Temer 
disse que a questão ambiental 
ganhou grande relevância nas 
últimas décadas e ressaltou que 
isso mostra a compreensão de 
governos e da sociedade de 
que “a preservação do meio 
ambiente é a preservação da 
vida” (ABr).

Mudança de idade para renovação de CNH

Aprovadas regras
para o banimento

do mercúrio no País

Mercúrio é utilizado nos garimpos de ouro da Amazônia.

Divulgação



Página 5São Paulo, sexta-feira, 10 de agosto de 2018

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,
A Administração do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco BCV”), controlado do Banco BMG
S.A. (“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras
do período findo em 30 de junho de 2018, juntamente com o parecer dos auditores independentes.

O Banco BCV foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.

Com 88 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa
física: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta),

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Nota 2018 2017
Ativo

Ativo circulante ............................................................................... 941.536 933.729
Disponibilidades ............................................................................. 3 840 3.809
Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................................... 4 932.303 921.608
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros

derivativos .................................................................................. 5 24
Relações interfinanceiras ............................................................... 588 671
Outros créditos ............................................................................... 6 7.321 7.617
Outros valores e bens .................................................................... 514

Não circulante – Realizável a longo prazo .................................... 253.274 244.449
Títulos e valores mobiliários .......................................................... 5 24.444 1.979
Outros créditos ............................................................................... 6 228.830 242.470

Total do Ativo ................................................................................. 1.194.810 1.178.178

Nota 2018 2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo circulante .......................................................................... 19.572 36.267
Relações interfinanceiras ............................................................... 20 20
Outras obrigações .......................................................................... 19.552 36.247

Fiscais e previdenciárias ............................................................... 7(a) 8.133 15.099
Diversas ....................................................................................... 7(b) 11.419 21.148

Não circulante – Exigível a longo prazo ........................................ 34 372
Outras obrigações .......................................................................... 34 372

Fiscais e previdenciárias ............................................................... 7(a) 34 372

Patrimônio Líquido ........................................................................ 8 1.175.204 1.141.539
Capital social – De domiciliados no país ............................................ 1.529.617 1.529.617
Reservas de capital ........................................................................... 78 78
Ajustes de avaliação patrimonial ........................................................ 51 3
Prejuízos acumulados ....................................................................... (354.542) (388.159)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................... 1.194.810 1.178.178

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado

Nota 2018 2017
Receitas da intermediação financeira ............................................ 30.114 50.836
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ................... 9(a) 29.620 50.791
Resultado de Captação no mercado ................................................... 9(b) 494 45

Resultado da intermediação financeira antes da provisão de
créditos de liquidação duvidosa ............................................... 30.114 50.836

Resultado bruto da intermediação Financeira ............................. 30.114 50.836
Outras receitas (despesas) operacionais ....................................... (4.994) (2.649)
Outras despesas administrativas ....................................................... 10 (30) (100)
Despesas tributárias ......................................................................... (1.426) (2.506)
Outras receitas operacionais ............................................................. 11 232
Outras despesas operacionais ........................................................... 11 (3.538) (275)

Resultado operacional ................................................................... 25.120 48.187

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ..... 25.120 48.187

Imposto de renda ............................................................................... 12(d) (4.384) (8.338)
Contribuição social ........................................................................... 12(d) (3.517) (6.760)
Ativo fiscal diferido ............................................................................ 12(d) (3.391) (6.519)

Lucro líquido do semestre ............................................................. 13.828 26.570

Lucro por ação - R$ ........................................................................ 0,1687 0,3240

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ajustes de
Capital Reservas Avaliação Prejuízos

social de capital Patrimonial acumulados Total
Saldos em 1 de janeiro de 2017 ....................................................................................................................... 1.529.617 78 (2) (414.729) 1.114.964
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................ 5 5
Lucro líquido do semestre .................................................................................................................................. 26.570 26.570
Saldos em 30 de junho de 2017 ....................................................................................................................... 1.529.617 78 3 (388.159) 1.141.539

Saldos em 1 de janeiro de 2018 ....................................................................................................................... 1.529.617 78 58 (368.370) 1.161.383
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................ (7) (7)
Lucro líquido do semestre .................................................................................................................................. 13.828 13.828
Saldos em 30 de junho de 2018 ....................................................................................................................... 1.529.617 78 51 (354.542) 1.175.204

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Apresentamos abaixo a Demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo Método Indireto.

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ...................................................................... 13.828 26.570

Ajuste ao lucro líquido .......................................................................... 3.391 6.519
Imposto de renda e contribuição social diferidos ................................... 3.391 6.519

Lucro líquido ajustado ......................................................................... 17.219 33.089

Variações no capital circulante
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................................. 5.733 (75.868)
Títulos e valores mobiliários ................................................................. (763) 24.590
Relações interfinanceiras e interdependências ..................................... (35)
Outros créditos .................................................................................... 27.014 44.899
Outros valores e bens ........................................................................... (514)
Outras obrigações ............................................................................... (43.402) (7.544)

Caixa gerado nas operações ................................................................. 5.287 19.131

Imposto de renda e Contribuição social pagos ...................................... (14.768) (16.437)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas em atividades operacionais (9.481) 2.694

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ......................... (9.481) 2.694

Caixa e equivalentes de caixa no início do período ............................. 21.322 13.116
Caixa e equivalentes de caixa no final do período ............................... 11.841 15.810

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ......................... (9.481) 2.694

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

1 Contexto operacional
O BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“BCV”), (“Banco”) foi adquirido pelo Banco BMG S.A.
(“Banco BMG”) em 30 de junho de 2011. À época, Os antigos acionistas do Banco firmaram o
“Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças” para aquisição pelo Banco BMG S.A.. Este
contrato foi celebrado sob a condição suspensiva de aprovação pelo BACEN da transferência do
controle acionário.
Em 18 de agosto de 2011, o Banco BMG S.A. concluiu a aquisição do BCV – Banco de Crédito e
Varejo S.A.. A operação envolveu a transferência de 100% das ações representativas do capital social
do Banco BCV para o Banco BMG. Além do Banco foram adquiridas suas controladas.
O Banco está organizado sob a forma de banco múltiplo, autorizado a operar pelo Banco Central do
Brasil (Bacen), com as carteiras comercial (inclusive câmbio) e de investimentos, passando a fazer
parte do Conglomerado Financeiro BMG.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações
introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas
às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil
(BACEN) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do
Banco em 08/08/2018.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo
de convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição, na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os
seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o presente momento:
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2. Descrição das principais práticas contábeis adotadas

(a) Moeda funcional e de apresentação
As informações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do BCV. Ganhos e
perdas resultantes do processo de conversão são registrados no resultado do período.

(b) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são
registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas
ou indexadas em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

(c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de
vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

(d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo
valor de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando
aplicável.

(e) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de
serem negociados frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os
ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração
do resultado.
ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da
estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como
resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses
títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos
reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do
valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido,
“Ajuste a Valor de Mercado – Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido
dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na
data de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do
patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários.
iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a
administração possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade
financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate
antecipado desses títulos.

(f) Instrumentos financeiros derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos
financeiros derivativos passaram a ser classificados de acordo com a intenção da administração para
fins ou não de proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por conta própria e que não
atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente derivativos
utilizados para administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado,
com os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos diretamente na demonstração
do resultado.
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas
como Hedge de Mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular
BACEN nº 3.082/02.  Nesses casos, também os itens objeto de hedge são ajustados ao valor de
mercado, tendo como contrapartida desses ajustes (derivativo e respectivo item objeto de hedge): (i) a
adequada conta de receita ou despesa no resultado do período, no caso de hedge de Mercado e (ii)
conta destacada do patrimônio líquido para a parcela efetiva do hedge de fluxo de caixa, deduzida dos
efeitos tributários.

(g) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do
60º dia, deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo
recebimento das prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a
apropriar que são apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela
Resolução BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas e
os riscos da carteira.

(h) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(i) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor
não recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram
obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa
indicada.
Em 30 de junho de 2018 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(j) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos
incorridos em base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

(k) Impostos e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida
do adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado
à alíquota de 20% até dezembro de 2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos
tributários sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base negativa estão constituídos pelas
respectivas alíquotas para imposto de renda e, para a contribuição social.
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de
balanço e constituídos sobre adições e exclusões temporárias e com base na legislação vigente à
data de sua constituição. A realização destes créditos tributários ocorrerá quando da efetiva
utilização e/ou reversão dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição
social diferidos são determinados usando alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente
promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido
ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças
temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando
os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes
pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde
há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.

(l) Operações em moedas estrangeiras
O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras
consiste na conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de
encerramento do período. Em 30 de junho de 2018, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$
3,8558 (2017 - US$ 1,00 = R$ 3,3082).

3 Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2018 2017
Disponibilidades ................................................................................ 840 3.809
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 11.001 12.001

11.841 15.810

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2018 2017

Aplicações no mercado aberto

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................ 11.001
Notas do Tesouro Nacional - NTN .................................................... 12.001

Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................... 921.302 903.524

Aplicações em moeda estrangeira .................................................. 6.083

932.303 921.608
Circulante ........................................................................................ 932.303 921.608

As Aplicações interfinanceiras de liquidez compromissadas passaram, em junho de 2018, a ser
classificadas no curto prazo. As informações comparativas estão sendo apresentadas nas mesmas
bases.

5 Títulos e valores mobiliários

(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

2018 2017
Títulos de renda fixa

Livres
- Letras do Tesouro Nacional – LTN .................................................. 24
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT .............................................. 19

Vinculados a prestação de garantias
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT .............................................. 24.425 1.979

24.444 2.003
Circulante ........................................................................................ 24
Não Circulante ................................................................................ 24.444 1.979

(b) Os Títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

2018 2017
Após Valor de Valor de Valor de

Títulos/Vencimentos 360 dias  mercado custo mercado
(a) Carteira Própria

Disponível para venda
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ..... 24.444 24.444 24.359 1.979
Letras Tesouro Nacional – LTN .............. 24

24.444 24.359 2.003
Circulante ............................................. 24
Não Circulante ..................................... 24.444 24.359 1.979

6 Outros créditos

2018 2017
Créditos tributários (i) ....................................................................... 228.830 242.470
Impostos a compensar (ii) ................................................................. 5.808 7.617
Valores a receber de sociedades ligadas ........................................... 1.513

236.151 250.087
Circulante ........................................................................................ 7.321 7.617
Não circulante ................................................................................. 228.830 242.470

(i) Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram
constituídos e registrados com base nos fundamentos demonstrados na Nota 11(a).

(ii) O saldo de Impostos a compensar compreende os montantes desembolsados a título de
antecipações de imposto de renda e contribuição social, efetuadas de acordo com a legislação
fiscal vigente.

7 Outras obrigações

(a) Fiscais e previdenciárias

2018 2017
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ......... 7.901 15.099
Outros impostos e contribuições a recolher ........................................ 232 372
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos ........... 34

8.167 15.471
Circulante ........................................................................................ 8.133 15.099
Não circulante ................................................................................. 34 372

(b) Diversas

2018 2017
Credores diversos ............................................................................. 820 129
Valores a pagar sociedades ligadas .................................................. 10.599 21.019

11.419 21.148
Circulante ........................................................................................ 11.419 21.148

8 Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 30 de junho de 2018, o capital social subscrito e integralizado está representado por 81.977.488
(2017 – 81.977.488) ações, sem valor nominal, todas nominativas, sendo 40.988.744 (2017 –
40.988.744) ações ordinárias e 40.988.744 (2017 – 40.988.744) ações preferenciais.

(b) Reservas

Reservas de lucros:
· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitada a 20% do capital

social
· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações,

permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em
Assembleia Geral.

9 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

 (a) Resultado de operações com aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores
mobiliários

2018 2017
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 28.871 50.662
Títulos e valores mobiliários .............................................................. 749 114
Aplicações no exterior ....................................................................... 15

29.620 50.791

(b) Operações de captação no mercado
2018 2017

Resultado de câmbio ......................................................................... 631 45
Variação cambial captação externa .................................................... (137)

494 45

10 Outras despesas administrativas
2018 2017

Doações ........................................................................................... (100)
Serviços técnicos especializados ....................................................... (30)

(30) (100)

11 Outras receitas e despesas operacionais
2018 2017

Outras receitas operacionais
Atualização de impostos a compensar ................................................ 232

232

Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ...................................................................... (142) (275)
Outras ............................................................................................... (3.396)

(3.538) (275)

12 Imposto de renda e contribuição social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

 2018 2017
Créditos Tributários:

Sobre adições temporárias .............................................................. 28.864 28.864
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa ........................................... 199.966 213.606

     
228.830 242.470

O Banco BCV adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de junho de 2018, esses saldos possuem as
seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$493.203 (2017 -
R$522.861) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$493.203 (2017 - R$528.761)
serão compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões
para contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões
trabalhistas e cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão
para crédito de liquidação duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos
termos da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros
tributáveis suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
Em 16 de fevereiro de 2016 foi protocolado junto ao BACEN a formalização do pedido de que trata o
art 1º. da Circular 3.776 de 30 de dezembro de 2015.

Continua...

ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal
digital (Lendico) e seguros massificados via parceria. Aos clientes pessoa jurídica, oferece
financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia
para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros). O BMG disponibiliza
produtos de investimento de renda fixa para todos os públicos (BMG Invest).

São Paulo, 09 de agosto de 2018.

A Administração

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2018 2017
1 – Receitas ............................................................................................ 30.114 51.068
1.1 Intermediação financeira ..................................................................... 30.114 50.836
1.2 Outras receitas operacionais .............................................................. 232

2 – Despesas ........................................................................................... 3.538 275
2.1 Outras despesas operacionais ............................................................ 3.538 275

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros .................................. 30 100
3.1 Materiais, energia e outros ................................................................. 100
3.2 Outras ............................................................................................... 30
3.2.1 Serviços técnicos especializados ..................................................... 30

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ................................................... 26.546 50.693

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) ............. 26.546 50.693

7 – Valor adicionado recebido em transferência
7.1 Resultado da equivalência patrimonial

8 – Valor adicionado a distribuir (6+7) .................................................. 26.546 50.693

9 – Distribuição do valor adicionado ................................................... 26.546 50.693

9.1 Impostos, contribuições e taxas ........................................................... 12.718 24.123
9.1.1 Federais .......................................................................................... 12.718 24.120
9.1.2 Municipais ....................................................................................... 3

9.3 Remuneração de capitais de terceiros

9.4 – Remuneração de capitais próprios .............................................. 13.828 26.570
9.4.1 Lucros retidos do semestre .............................................................. 13.828 26.570

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

(b) A movimentação dos créditos tributários no semestre findo em 30 de junho de 2018 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
   Adições Fiscais/Base  

temporárias Negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ............................. 28.864 203.358 232.222

Constituição
(Realização) ................................................  (3.392) (3.392)

Saldo final em 30/06/2018 ............................... 28.864 199.966 228.830

(c) Expectativa de realização

Exercícios Expectativa de realização por período
2018 ................................................................................. 6.762
2019 ................................................................................. 25.072
2020 ................................................................................. 28.232
2021 ................................................................................. 30.484
2022 ................................................................................. 32.899
2023 ................................................................................. 34.084
2024 ................................................................................. 37.116
2025 ................................................................................. 34.181
Total ............................................................................... 228.830

(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2018  2017
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de Renda Social de Renda Social
Resultado antes do imposto de renda e

da contribuição social .......................... 25.120 25.120 48.187 48.187

Outras Adições / (Exclusões) permanentes 100 100
Outras ........................................................ 100 100

Base de Cálculo ....................................... 25.120 25.120 48.287 48.287
Alíquota base ............................................. (3.768) (5.024) 7.243 9.658
Alíquota adicional ....................................... (2.500) 4.816
Incentivos fiscais ........................................ (100)
Encargos (créditos) com Imposto de

Renda e Contribuição social ............... (6.268) (5.024) 11.959 9.658

13 Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução
BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em
condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas demonstrações
consolidadas. Os principais saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados da
seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receitas (Despesas)
2018 2017 2018 2017

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ...................................................... 921.302 882.805 28.551 47.350
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ...................................................... 1.513
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ...................................................... (10.599) (20.984)
Cifra S.A. CFI .......................................................... (35)

(h) Benefícios aos diretores
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária é estabelecida a remuneração dos Administradores, que
é distribuída em reunião do Conselho de Administração, aos membros do próprio Conselho e da
Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.

(i) Outros benefícios
O Banco BCV não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho ou
remuneração baseada em ações para o seu pessoal-chave da Administração.

(ii) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou parentes
de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições
financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

14 Gestão de riscos

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG consideram a gestão de riscos um
instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das
oportunidades de negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.

Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas
as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a
Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais que tem por finalidade obter, de modo
consolidado, o melhor entendimento e controle dos riscos inerentes aos seus negócios.

Aos Administradores e Acionistas
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. em
30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

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 financeiras”. Somos independentes em
relação ao Banco, 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 demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de junho de 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada de
forma voluntária pelo Banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
nossa auditoria das demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras, 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 financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras 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 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 de o Banco 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 o Banco ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Banco 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 a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 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:

• 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.

• 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 do Banco.

• 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 do Banco. Se concluirmos que existe 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 o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras 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 trabalhos.

São Paulo, 8 de agosto de 2018

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC: 1SP197007/O-2
CRC 2SP0000160/O-5

Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente em
melhores decisões e alta performance operacional, o Banco BMG instituiu a Superintendência de
Riscos Corporativos – SURIC, uma estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento
de riscos, em toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível
medir, agregar e estimar o relacionamento dessas informações em uma base corporativa.

O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de
riscos, permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação
de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às
modalidades operacionais.

I - Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios de
classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência e taxas de retorno.
Para proteger a Financeira de perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco constitui
provisões para perdas de crédito para cada operação, considerando a classificação do cliente e
condição de atraso da operação.

II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos
que afetam a realização das estratégias e de objetivos do banco estejam continuamente avaliados.
Estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas
necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a
mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas.

III - Risco de Mercado – O Conglomerado Prudencial BMG emprega uma política conservadora no
gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator, para
identificar e quantificar as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos
seus itens patrimoniais.

IV - Risco Operacional – O BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional
independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes,
implementando controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da
eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios.

A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de
Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL

DAMIANA ABREU DA SILVA
CRC - 1SP251315/O-1
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Continuação...

Rosana Cibok (*)

Levar seu pet para o traba-
lho é uma cultura vinda de 
empresas internacionais. 

A Google, por exemplo, adotou 
essa prática e hoje se considera 
uma empresa dog-friendly. 
Além de cachorros também 
são aceitos gatos, pássaros, 
entre outros animais domés-
ticos. O que essa atitude pode 
mudar em nossas vidas que são 
permeadas de atribuições e 
compromissos que nos geram 
estresse, confl itos internos e 
também interpessoais?

Quando temos um animal de 
estimação criamos uma relação 
de cumplicidade, pois ao mes-
mo tempo que ele depende de 
nós para sobreviver, passamos 
a depender deles pelo que nos 
proporcionam. Ou seja, a res-
ponsabilidade que adquirimos 
em busca de seus cuidados 
podem nos fazer mais atentos 
às responsabilidades gerais. A 
interação que eles nos propor-
cionam em relação ao mundo 

Após horas de debate, o 
Senado da Argentina rejeitou 
na madrugada de ontem (9), 
por 38 votos a 31, o projeto 
que propunha a legalização 
do aborto no país. Foram re-
gistradas uma ausência e duas 
abstenções. Para ser aprovado, 
o projeto precisava do apoio da 
maioria simples, ou seja, 37 dos 
72 senadores. 

O texto já tinha sido aprovado 
na Câmara dos Deputados do 
país, em 14 e junho, com 129 
votos a favor e 125 contrários. A 
votação foi apertada e marcada 
por uma série de protestos pelas 
ruas da Argentina, com mani-
festantes fazendo campanha 
pró e contra o aborto. 

Com a decisão do Senado, a 
legislação sobre o aborto per-
manece a mesma na Argentina: 
o aborto ainda é crime e pode 
ser punido com até quatro anos 
de prisão. As exceções são os 
casos de gravidez decorrente 
de estupro ou quando há riscos 
para a mãe. O tema só poderá 
ser apresentado novamente ao 

Congresso daqui um ano. 
Mas os senadores que defen-

dem a legalização tentam uma 
manobra, trazendo para a Casa 
um projeto da parlamentar Lu-
cila Crexell (MPN), que prevê a 
despenalização do aborto até a 
12ª semana de gravidez. O assun-
to gerou uma série de debates 
na Argentina. Líderes da Igreja 
Católica, como o próprio papa 
Francisco, originário de Buenos 
Aires, pronunciaram-se contrá-
rios à legalização do aborto. 

Na América Latina, apenas 
Cuba e Uruguai autorizam a in-
terrupção da gravidez sem res-
trições. Em outros países, como 
o Brasil, o aborto é permitido em 
caso de risco para a mulher, es-
tupro ou má-formação do feto. 
Ao fi m da votação no Senado, 
foram registrados confrontos e 
protestos violentos na Avenida 
Rivadaria, em Buenos Aires, 
entre apoiadores do aborto 
e manifestantes pró-vida. A 
polícia usou gás lacrimogêneo 
contra cerca de 30 pessoas e 
uma fi cou ferida (ANSA).

Os benefícios da convivência com 
pets em ambiente de trabalho

Lugares pet friendly diminuem estresse e geram maior criatividade e comprometimento
está ligada ao estresse, fazendo 
com que a frequência cardíaca 
diminua e nos sintamos mais 
relaxados para o desempenho 
de nossas funções. 

Na TCC – Terapia Cognitivo-
-Comportamental, falamos na 
Tríade Cognitiva = Pensamen-
to gera Sentimento que gera 
Comportamento, portanto, 
se temos ao nosso lado uma 
companhia que nos gera bons 
pensamentos, a tendência é que 
nossos comportamentos sejam 
mais funcionais. Desta forma, 
o sentimento que nossos pets 
nos geram e geram nas pessoas 
podem ser transponíveis para 
a produtividade no trabalho, 
bem como para a melhora nas 
relações interpessoais. 

Os animais de estimação 
são carinhosos de forma pura 
e sincera e o nosso cérebro é 
capaz de reconhecer um gesto 
sincero, por isso, os benefícios 
dessa convivência é muito 
positivo.

(*) - É Psicóloga - CRP 06/141653.

também nos permite ver e viver 
em sociedade de forma mais 
leve e descontraída. 

Colocando estas questões na 
vida corporativa, os animais 
podem proporcionar maior cria-
tividade, trazendo segurança ao 
seu dono e também aos colegas 
de trabalho para a elaboração 
dos projetos e desafi os diários. 
Eles podem criar um ambiente 
seguro e acolhedor fazendo 

com que esta produtividade 
aumente, gerando motivação. 

Com isto, cria satisfação nas 
tarefas que por vezes podem ser 
maçantes, pelo fato de serem 
feitas de forma automática, 
como por exemplo um traba-
lho rotineiro. Sem contar que 
nossos pets nos trazem alegria, 
sensação de bem estar e con-
forto. Isso causa a diminuição 
da produção de cortisol que 

Senado da Argentina rejeita 
legalização do aborto
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Divulgação

As exceções são os casos de gravidez decorrente de estupro ou 

quando há riscos para a mãe.

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, 

ou ligue para

3043-4171
netjen@netjen.com.br
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RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo

Circulante ....................................................................... 10.718.634 8.555.470 10.501.895 8.457.429
Disponibilidades ........................................................... 25.871 25.253 21.179 16.142
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................... 5 1.647.485 472.127 1.647.485 445.325
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ............................................. 6 e 7 97.227 367.575 149.333 367.551
Relações interfinanceiras e interdependências ......... 18.064 19.436 17.428 18.730
Operações de crédito .................................................... 8 7.469.758 6.147.333 7.263.368 6.104.932

Operações com características de concessão de
crédito ....................................................................... 7.974.954 6.581.629 7.757.287 6.537.330

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ........... (505.196) (434.296) (493.919) (432.398)
Operações de arrendamento mercantil ....................... 8

Arrendamentos a receber - setor privado .................... 83
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ........... (83)

Outros créditos .............................................................. 9 1.332.865 1.414.077 1.278.134 1.395.114
Outros valores e bens ................................................... 127.364 109.669 124.968 109.635

Bens não de uso próprio .............................................. 10(a) 57.089 26.315 56.919 26.281
Despesas antecipadas ................................................. 10(b) 70.275 83.354 68.049 83.354

Não circulante ................................................................ 5.451.729 6.983.919 7.260.951 8.817.722
Realizável a longo prazo .............................................. 4.777.610 6.197.310 4.163.257 5.701.694
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................... 5 5.557 212.194 5.557 212.194
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ............................................. 6 e 7 1.204.964 1.982.340 966.585 1.967.577
Operações de crédito .................................................... 8 813.258 1.197.434 813.258 1.120.780

Operações com características de concessão
de crédito .................................................................. 866.918 1.276.470 866.918 1.196.386

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ........... (53.660) (79.036) (53.660) (75.606)
Outros créditos .............................................................. 9 2.633.575 2.661.392 2.257.601 2.257.193
Outros valores e bens ................................................... 120.256 143.950 120.256 143.950

Despesas antecipadas ................................................. 10(b) 120.256 143.950 120.256 143.950

Permanente ..................................................................... 674.119 786.609 3.097.694 3.116.028
Investimentos ................................................................. 132.583 110.661 3.014.989 3.043.953

Participações em coligadas e controladas
No exterior ................................................................ 11 191.779 157.440
No país ..................................................................... 11 131.967 110.044 2.822.594 2.885.896

Outros investimentos ................................................... 616 617 616 617
Imobilizado de uso ....................................................... 12 82.542 70.763 82.542 70.763

Imobilizado de uso ........................................................ 181.486 186.568 181.486 186.568
Depreciação acumulada ............................................... (98.944) (115.805) (98.944) (115.805)

Imobilizado de arrendamento
Bens arrendados

Intangível ........................................................................ 458.994 605.185 163 1.312
Ágio na aquisição de controladas ................................. 13 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis ............ 13 (991.581) (846.539)
Outros ........................................................................... 163 1.312 163 1.312

Total do Ativo ................................................................. 16.170.363 15.539.389 17.762.846 17.275.151

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2018 2017 2018 2017

Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante ....................................................................... 4.664.787 4.112.543 6.267.672 5.854.087
Depósitos ........................................................................ 14 2.785.585 1.877.500 4.392.815 3.565.857

Depósitos à vista ......................................................... 33.735 30.333 34.291 30.517
Depósitos interfinanceiros ........................................... 829 64.991 1.607.511 1.786.246
Depósitos a prazo ........................................................ 2.751.021 1.782.176 2.751.013 1.749.094

Captações no mercado aberto - carteira própria ....... 2.996 29.999 15.496 55.002
Recursos de aceites e emissão de títulos .................. 15 417.381 726.586 417.381 726.586
Relações interfinanceiras ............................................. 92.649 644 92.573 556
Obrigações por empréstimos e repasses ................... 16 60.304 118.913 60.304 167.719

Repasse país – instituições oficiais ............................ 20.271 27.035 20.271 27.035
Empréstimos no exterior .............................................. 40.033 91.878 40.033 140.684

Instrumentos financeiros derivativos ......................... 7 60.510 196.382 60.510 196.382
Outras obrigações ......................................................... 1.245.362 1.162.519 1.228.593 1.141.985

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados . 14.567 13.943 14.567 13.943
Sociais e estatutárias ................................................... 737 1.068 737 1.068
Fiscais e previdenciárias ............................................. 17(a) 33.833 69.214 16.949 41.213
Negociação e intermediação de valores ...................... 674 674
Diversas ....................................................................... 17(b) 1.196.225 1.077.620 1.196.340 1.085.087

Não circulante – Exigível a longo prazo .................... 8.804.078 8.826.094 8.793.710 8.820.345
Depósitos ........................................................................ 14 5.964.237 5.766.246 5.965.960 5.773.743

Depósitos interfinanceiros ........................................... 754 1.723 8.251
Depósitos a prazo ........................................................ 5.964.237 5.765.492 5.964.237 5.765.492

Recursos de aceites e emissão de títulos .................. 15 161.972 323.164 161.972 323.164
Obrigações por empréstimos e repasses ................... 16 459.005 433.435 459.005 433.435

Repasse País – Instituições Oficiais .......................... 1.299 1.299
No País – Outras Instituições ...................................... 459.005 432.136 459.005 432.136

Instrumentos financeiros derivativos ......................... 7 59.404 323.892 59.404 323.892
Outras obrigações ......................................................... 2.159.460 1.979.357 2.147.369 1.966.111

Fiscais e previdenciárias ............................................. 17(a) 41.355 46.519 40.957 45.254
Diversas ....................................................................... 17(b) 2.118.105 1.932.838 2.106.412 1.920.857

Total do Passivo ............................................................ 13.468.865 12.938.637 15.061.382 14.674.432

Patrimônio Líquido administrado pela controladora 2.701.498 2.600.752 2.701.464 2.600.719

Participação de acionistas não controladores .......... 34 33

Patrimônio Líquido ....................................................... 19 2.701.464 2.600.719 2.701.464 2.600.719
Capital social - De domiciliados no país .......................... 2.542.571 2.504.477 2.542.571 2.504.477
Reservas de lucros ......................................................... 153.761 113.838 153.761 113.838
Ajuste de avaliação patrimonial ....................................... 5.132 (17.596) 5.132 (17.596)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................ 16.170.363 15.539.389 17.762.846 17.275.151

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2018 2017 2018 2017

Receitas da intermediação financeira ......................... 1.442.695 1.204.928 1.396.456 1.186.471
Operações de crédito ....................................................... 20(a) 1.349.446 1.048.355 1.305.006 1.037.518
Operações de arrendamento mercantil ............................ 20(a) (33) 130
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 20(b) 93.282 156.443 91.450 148.953

Despesas da intermediação financeira ....................... 20(c) (603.893) (727.871) (655.699) (815.717)
Captação no mercado ...................................................... (751.817) (578.865) (803.623) (666.711)
Operações de empréstimos, cessões e repasses .......... (24.514) (36.027) (24.514) (36.027)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos ..... 172.438 (112.979) 172.438 (112.979)
Resultado da intermediação financeira antes do

crédito para liquidação duvidosa ........................... 838.802 477.057 740.757 370.754

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............... 8(f) (278.247) (179.801) (269.351) (175.547)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ................ 8(f) 116.697 113.708 116.363 113.630

Resultado bruto da intermediação financeira ........... 677.252 410.964 587.769 308.837

Outras receitas (despesas) operacionais ................... (530.953) (447.349) (463.965) (384.951)
Receitas de prestação de serviços ................................. 21 23.500 18.867 23.500 18.867
Despesas de pessoal ...................................................... 22(a) (77.933) (77.092) (77.885) (77.050)
Outras despesas administrativas .................................... 22(b) (291.669) (303.892) (289.855) (303.398)
Despesas tributárias ........................................................ 23 (46.285) (34.049) (43.183) (29.161)
Resultado de participações em coligadas e controladas . 11 2.614 (2.755) 60.034 52.445
Outras receitas operacionais ........................................... 24 69.349 163.707 65.094 161.492
Outras despesas operacionais ......................................... 24 (210.529) (212.135) (201.670) (208.146)

Resultado operacional ................................................. 146.299 (36.385) 123.804 (76.114)

Resultado não operacional .......................................... 27 (7.352) 59.748 (7.346) 59.777

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações .............................................................. 138.947 23.363 116.458 (16.337)

Imposto de renda ............................................................. 25(c) (18.965) (28.454) (10.056) (12.902)
Contribuição social ........................................................... 25(c) (14.498) (21.607) (7.309) (9.100)
Ativo fiscal diferido ......................................................... 25(c) (11.637) 43.376 (5.246) 55.017
Participação nos lucros .................................................... (17.807) (17.807)

Lucro líquido antes da participação dos acionistas
não controladores ..................................................... 76.040 16.678 76.040 16.678

Lucro líquido do semestre .......................................... 76.040 16.678 76.040 16.678

Lucro líquido por ação - R$ ........................................ R$3.021,18 R$672,34

Informações suplementares

Exclusão dos efeitos não recorrentes ........................ 27 43.513 43.513 43.513 43.513

Lucro líquido sem os efeitos não recorrentes .......... 119.553 60.191 119.553 60.191

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continua...

Ajuste de Lucros/

Reserva de lucros avaliação Prejuízos

Capital Legal Estatutária Outras patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ... 2.504.477 93.328 7.048 (4.768) 2.600.085

Prejuízo de exercício anteriores

(Res. 4.512/16) ..................................... (3.215) (3.215)

Variação do ajuste a valor de mercado .. (12.828) (12.828)

Lucro líquido do semestre ...................... 16.677 16.677

Destinação do lucro líquido: ...................

Constituição de reservas ..................... 834 15.843 (16.677)

Utilização de reservas .......................... (3.215) 3.215

Saldos em 30 de junho de 2017 .......... 2.504.477 94.162 12.628 7.048 (17.596) 2.600.719

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ... 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901

Aumento de capital (nota 19a) ................ 38.094 38.094

Variação do ajuste a valor de mercado .. 16.583 16.583

Lucro líquido do semestre ...................... 76.040 76.040

Destinação do lucro líquido: ...................

Constituição de reservas ..................... 3.802 72.238 (76.040)

Utilização de reservas .......................... (1.154) (1.154)

Saldos em 30 de junho de 2018 .......... 2.542.571 75.629 72.238 5.894 5.132 2.701.464

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

A Administração do Banco BMG S.A. e de suas Controladas (“BMG”), em conformidade com as disposições legais e
estatutárias aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as
Demonstrações Financeiras do período findo em 30 de junho de 2018, juntamente com o parecer dos auditores independentes
e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria.
Banco BMG
Com 88 anos de sólida presença no mercado financeiro, o banco se destaca por sua força de vendas, excelência operacional,
tecnologia e capacidade de se adaptar aos principais movimentos de mercado. Em sua trajetória, o BMG construiu uma marca
reconhecida pela sua tradição, transparência e sólidas práticas de governança corporativa.
O Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito
em conta (BMG em Conta), ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito
pessoal digital (Lendico). Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados,
instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros).
Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos (BMG Invest).
Desempenho Financeiro
O Lucro Líquido no primeiro semestre de 2018 foi de R$ 76,0 milhões e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE)
de 5,9% ao ano.
Em agosto de 2011, o Banco BMG adquiriu instituições financeiras, apurando um ágio no montante de R$1.450 milhões
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura. Excluindo o efeito desse ágio, o Lucro Líquido no primeiro semestre de
2018 foi de R$ 119,6 milhões e o Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de 10,5% ao ano.
O Patrimônio Líquido consolidado em 30 de junho de 2018 atingiu o valor de R$ 2.701 milhões.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 13,9%, composto
exclusivamente por Capital Principal (Capital Nível I).
A carteira total de operações de crédito encerrou 30 de junho de 2018 com saldo de R$ 9.096 milhões representando um
aumento de 11,1% em comparação ao mesmo período de 2017. O principal produto do Banco, o cartão de crédito consignado,
apresentou expressiva expansão de 16,8% em 12 meses, atingindo R$ 6.805 milhões. Da carteira, 79,4% está concentrado
em aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais.
A captação total encerrou o 2T18 com saldo de R$11.852 milhões, representando um aumento de 8,8% em relação ao mesmo
período do ano anterior. A principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB), representa 72,1% do funding
e cresceu 22,2% nos últimos 12 meses.

Regulação
BACEN Circular nº 3.068/01 – No encerramento do trimestre, o BMG não possuía títulos e valores mobiliários classificados na
categoria “mantidos até o vencimento”.
Governança Corporativa
Com uma gestão experiente e profissionalizada, o Banco BMG optou voluntariamente por práticas de governança corporativa
de alto nível, contando com um Conselho de Administração - do qual 38% dos membros são independentes, incluindo o
Presidente, Comitês estatutários e não estatutários de apoio à administração, Processos de Compliance e Controles Internos
devidamente estruturados, Código de Ética, Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Estrutura de Auditoria
Interna independente, uma área de Relações com Investidores estratégica e atuante, dentre outras iniciativas.
O Banco tem desenvolvido, com base nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles
internos para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos aos quais suas atividades estão
expostas, com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais. Para maiores informações
sobre gestão de riscos acesse: www.bancobmg.com.br/ri.
Gestão de Capital
A avaliação da suficiência de capital é realizada de forma contínua para assegurar que a Organização mantenha uma sólida
base de capital para apoiar o desenvolvimento das suas atividades. Considera ainda uma visão prospectiva, pois se antecipa
a possíveis mudanças nas condições de mercado.
Agradecimentos
Todas essas realizações refletem o firme propósito dos Acionistas e da Administração na busca contínua para superar
expectativas e oferecer sempre um serviço de alta qualidade aos seus clientes e um ambiente saudável aos seus
colaboradores.
São avanços que se concretizam graças ao apoio e à confiança dos nossos clientes e ao trabalho dedicado do quadro de
colaboradores e, parceiros/correspondentes.
A todos eles, nossos agradecimentos.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, 09 de agosto de 2018.
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As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas como hedge de
risco de mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular BACEN nº 3.082/02. Nesses
casos, também os itens objeto de hedge são ajustados ao valor de mercado, tendo como contrapartida desses ajustes
(derivativo e respectivo item objeto de hedge): (i) a adequada conta de receita ou despesa no resultado do período, no
caso de hedge de risco de mercado e (ii) conta destacada do patrimônio líquido para a parcela efetiva do hedge de fluxo
de caixa, deduzida dos efeitos tributários.

(g) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em base “pro-rata” dia,
com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59º
dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia, deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado
ocorre quando do efetivo recebimento das prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif, as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar, que são
apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela Resolução BACEN nº
2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações, considerando ainda os valores das
garantias, o histórico de perdas e os riscos da carteira.

(h) Cessão de crédito
A Resolução CMN nº 3.533/08 (postergada pelas Resoluções CMN nº 3.673/08 e 3.895/10), estabelece procedimentos
para a classificação e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. Conforme esse
novo normativo, a manutenção ou baixa do ativo financeiro está relacionada à retenção substancial dos riscos e
benefícios na operação de venda ou transferência. As operações de cessão de créditos em que existe retenção
substancial dos riscos e benefícios pelo BMG permanecem registradas no ativo em sua totalidade. Os valores recebidos
na operação são registrados no ativo com contrapartida no passivo referente à obrigação assumida. As receitas e
despesas são apropriadas de forma segregada ao resultado do período pelo prazo remanescente da operação.

(i) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em base “pro-rata” dia,
deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(j) Outros valores e bens – Despesas antecipadas
Referem-se, sobretudo, à comissão sobre operações de crédito e correspondentes, além de comissão sobre captação de
títulos e valores mobiliários no exterior, os quais estão de acordo com a vigência dos respectivos contratos.
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou prestação
de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o princípio da competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em períodos
subsequentes, são apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e baixados
diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não fizerem parte dos ativos do Banco ou quando
não são mais esperados benefícios futuros.
Conforme Circular BACEN nº 3.738/14, a partir de 2015 o Conglomerado utiliza a faculdade de diferimento da despesa
relativa a comissão de originação de operações de créditos de cartão. Os valores ativados para diferimento serão
amortizados ou de forma linear ou de forma imediata se houver liquidação ou baixa da operação de crédito que deu
origem (vide Nota 10(b)).

(k) Investimentos
Os investimentos em controladas, com mais de 50% de participação ou que apresentam influência significativa, são
avaliados pelo método da equivalência patrimonial (vide percentual de participações na Nota 11). Os demais
investimentos, são registrados pelo valor de custo e, quando aplicável, ajustados ao seu valor recuperável por meio de
constituição de provisão, conforme normas vigentes.

(l) Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos destinados à manutenção das atividades do Banco ou exercidos com essa finalidade, inclusive
os bens decorrentes de operações que transfiram ao Banco os benefícios, riscos e controles desses bens. São
demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada e da provisão para perdas por impairment,
quando aplicável.
A depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear, que considera a vida útil dos bens estimada em sua
utilidade econômica. A depreciação é considerada nas seguintes taxas anuais: imóveis de uso - 4%; máquinas,
equipamentos, móveis e utensílios, instalações e sistema de comunicação - 10%; e veículos e equipamentos de
processamento de dados - 20%.

(m) Intangível
São compostos por itens não monetários, sem substância física e separadamente identificáveis. São decorrentes de
combinações de negócios, licenças de software e outros ativos intangíveis. Esses ativos são reconhecidos pelo custo. O
custo de um ativo intangível, adquirido em uma combinação de negócios, é o seu valor justo na data da aquisição. Ativos
intangíveis com vida útil definida são amortizados durante sua vida útil econômica estimada. Ativos intangíveis com vida
útil indefinida não são amortizados.
O valor contábil dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, como ágio ou ativos intangíveis ainda não disponíveis
para uso, são testados anualmente. Ativos intangíveis sujeitos a amortização são avaliados ao fim de cada período de
reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Uma perda por redução ao valor
recuperável é reconhecida se o valor contábil exceder o valor recuperável.

i . Ágio
O ágio é originado no processo de aquisição de controladas. Representa o excesso do custo de aquisição, sobre o valor
contábil dos ativos e passivos identificáveis adquiridos de uma controlada na data da aquisição. O ágio originado na
aquisição de controladas é reconhecido em “Investimentos” nas demonstrações financeiras individuais. Já o ágio
originado na aquisição de controladas e subsequentemente incorporadas é reconhecido em “Ativos Intangíveis” nas
demonstrações financeiras consolidadas.
Ágios com base na expectativa de rentabilidade futura foram apurados em aquisições de participações societárias,
fundamentados na rentabilidade futura dos investimentos. Esses ágios são decorrentes da diferença entre o valor de
aquisição e o valor do patrimônio líquido das controladas, apurados na data de aquisição, como requerem as normas do
Cosif, e estão fundamentados na expectativa de rentabilidade futura, com base na projeção de resultados da respectiva
investida e são amortizados em consonância com os prazos de projeções que o justificam ou por sua alienação ou perda.
São submetidos anualmente ao teste de redução ao valor recuperável.

(n) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros
Perdas são reconhecidas no resultado do período caso existam evidências de que os ativos estejam avaliados por valor
não recuperável. Este procedimento é realizado anualmente.

(o) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos em base “pro-
rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

(p) Impostos e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do adicional de
10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado à alíquota de 20% até dezembro de
2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais e
base negativa estão constituídos pelas respectivas alíquotas para imposto de renda e, para a contribuição social.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continua...

Conglomerado financeiro Banco

2018 2017 2018 2017

1 – Receitas .................................................................................. 1.366.642 1.381.157 1.324.716 1.364.690
1.1 Intermediação financeira ......................................................... 1.442.695 1.204.928 1.396.456 1.186.471
1.2 Prestação de serviços ............................................................. 23.500 18.867 23.500 18.867
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................... (278.247) (179.801) (269.351) (175.547)
1.4 Recuperação de crédito baixado para prejuízo ........................ 116.697 113.708 116.363 113.630
1.5 Outras receitas operacionais ................................................... 69.349 163.707 65.094 161.492
1.6 Não Operacionais .................................................................... (7.352) 59.748 (7.346) 59.777

2 – Despesas ................................................................................ 814.422 940.006 857.369 1.023.863
2.1 Despesas da intermediação financeira ................................... 603.893 727.871 655.699 815.717
2.2 Outras despesas operacionais ................................................ 210.529 212.135 201.670 208.146

3 – Insumos adquiridos de terceiros ........................................ 202.700 215.895 200.364 215.278
3.1 Materiais, energia e outros ....................................................... 32.247 25.650 31.522 25.289
3.2 Serviços de terceiros ............................................................... 38.616 61.838 38.616 61.837
3.3 Outros ...................................................................................... 131.837 128.407 130.226 128.152
3.3.1 Comunicação ........................................................................ 13.532 19.479 13.532 19.479
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ................................. 17.275 31.868 17.223 31.822
3.3.3 Processamento de dados ..................................................... 22.318 17.806 22.315 17.805
3.3.4 Serviços técnicos especializados ......................................... 70.669 50.505 69.128 50.308
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários .......................................... 6.230 7.181 6.215 7.171
3.3.6 Transporte ............................................................................. 1.813 1.568 1.813 1.567

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ...................................... 349.520 225.256 266.983 125.549

5 – Depreciação e amortização .................................................. 81.466 81.744 82.000 81.880

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 268.054 143.512 184.983 43.669

7 – Valor adicionado recebido em transferência .................... 2.614 (2.755) 60.034 52.445
7.1 Resultado de equivalência patrimonial .................................... 2.614 (2.755) 60.034 52.445

8 – Valor adicionado a distribuir (6 +7) .................................... 270.668 140.757 245.017 96.114

9 – Distribuição do valor adicionado ....................................... 270.668 140.757 245.017 96.114
9.1 Pessoal .................................................................................... 95.740 77.092 95.692 77.050
9.1.1 Remuneração direta ............................................................. 65.235 43.404 65.210 43.382
9.1.2 Benefícios ............................................................................ 13.890 12.221 13.875 12.209
9.1.3 Encargos Sociais .................................................................. 16.615 21.467 16.607 21.459

9.2 Impostos, contribuições e taxas ............................................. 91.385 40.734 65.794 (3.854)
9.2.1 Federais ................................................................................ 89.880 38.218 64.295 (6.364)
9.2.2 Estaduais .............................................................................. 75 77 75 77
9.2.3 Municipais ............................................................................. 1.430 2.439 1.424 2.433

9.3 Remuneração de capitais de terceiros .................................... 7.503 6.253 7.491 6.240
9.3.1 Aluguéis ................................................................................ 7.503 6.253 7.491 6.240

9.4 Remuneração de capitais próprios .......................................... 76.040 16.678 76.040 16.678
9.4.1 Lucros retidos do semestre .................................................. 76.040 16.678 76.040 16.678

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Continuação...

Apresentamos abaixo a demonstração do fluxo de caixa elaborada através do Método Indireto.

Conglomerado financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre ........................................................ 76.040 16.678 76.040 16.678

Ajuste ao Lucro líquido .............................................................. 715.613 323.051 643.816 253.141
Depreciações ................................................................................. 8.930 7.870 8.930 7.870
Baixa de imobilizado ....................................................................... 9.676 9.676
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................. 278.247 179.801 269.351 175.547
Amortizações ................................................................................. 549 1.489 549 1.489
Imposto de renda e contribuição social diferidos .......................... 11.637 (43.376) 5.246 (55.017)
Resultado de equivalência patrimonial .......................................... (2.614) 2.755 (60.034) (52.445)
Lucros na venda de investimentos ............................................... (23.824) (23.824)
Ajuste de marcação a mercado hedge de fluxo de caixa ............. 16.783 (13.777) 16.783 (13.777)
Variação cambial de títulos e valores mobiliários ......................... (6.065) (1.407) (6.065) (1.407)
Variação cambial de captações ..................................................... 306.377 111.601 306.357 111.601
Variação cambial de obrigações por empréstimos e repasses ..... 8.047 9.673 8.047 9.673
Amortização de ágio ....................................................................... 72.521 72.521 72.521 72.521
Provisão para contingências .......................................................... 10.991 19.861 12.455 20.910
Superveniência/insuficiência de depreciação ................................ 534 (136)

Lucro líquido ajustado do semestre ........................................ 791.653 339.729 719.856 269.819

Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução aplicações interfinanceiras de liquidez .......... (3.315) 22.105 (3.315) 928.999
(Aumento) Redução títulos e valores mobiliários .......................... 755.329 (7.008) 964.891 (14.465)
(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências ....... (6.808) (2.496) (6.764) (2.913)
(Aumento) Redução operações de crédito .................................... (739.968) 105.538 (667.456) 130.731
(Aumento) Redução operações de arrendamento mercantil .......... (534) 160
(Aumento) outros créditos ............................................................. (54.133) (263.879) (21.842) (283.078)
Redução outros valores e bens ..................................................... 30.879 62.021 31.317 61.993
Aumento depósitos ........................................................................ 385.125 1.946.173 195.294 1.142.833
(Redução) captações mercado aberto ........................................... (5.554) (270.200) (20.051) (256.200)
(Redução) recursos de aceites e emissões de títulos .................. (845.800) (872.544) (845.780) (872.546)
(Redução) obrigações por empréstimos e repasses ..................... (29.183) (28.207) (78.956) (40.268)
Aumento relações interfinanceiras ................................................ 92.574 549 92.574 555
(Redução) instrumentos financeiros derivativos .......................... (116.243) (376.389) (116.243) (376.389)
Aumento (Redução) outras obrigações ......................................... 46.949 (547.493) 33.877 (611.518)

Caixa gerado nas operações ...................................................... 300.971 108.059 277.402 77.553

Imposto de renda e contribuição social pagos .............................. (29.040) (73.889) (1.548) (37.312)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais ............................................................................. 271.931 34.170 275.854 40.241

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado de uso .................................................... (24.654) (10.777) (24.654) (10.777)
Alienação de imobilizado de uso .................................................... 715 2.123 715 2.123
Aumento de capital em controlada ................................................ (14.997) (10.000) (14.997) (10.000)
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido ...................... (6.999) (6.999)
Alienação de investimentos ........................................................... 24.272 24.272
Aquisição de intangível .................................................................. (206) (206)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos .... (46.141) 5.618 (46.141) 5.618

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa ................. 225.790 39.788 229.713 45.859

Caixa e equivalentes de caixa - início do semestre ................ 1.440.215 375.664 1.431.600 360.482
Caixa e equivalentes de caixa - fim do semestre

(Nota 2.2 e Nota 4) ................................................................... 1.666.005 415.452 1.661.313 406.341

Aumento de caixa e equivalentes de caixa ............................... 225.790 39.788 229.713 45.859

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

NOTA 1 -  CONTEXTO OPERACIONAL
As operações do Banco BMG S.A (“BMG” ou “Banco”) são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que
atuam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de
instituições do Grupo Financeiro BMG. O Banco está autorizado a operar como banco múltiplo nas carteiras comercial e de
crédito, financiamento e investimento. O benefício dos serviços prestados entre essas instituições e os custos das
estruturas operacional e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem
atribuídos, em conjunto ou individualmente, sendo julgados adequados pela administração das instituições.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09,
para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do
Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras,
e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco em 08/08/2018.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência
contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Desta forma, a instituição,
na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o
presente momento:
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
Alguns números inclusos neste Relatório foram submetidos a ajustes de arredondamento.
Assim sendo, os valores indicados como totais em alguns quadros podem não ser a soma aritmética dos números que os
precedem.

2.2. Descrição das principais políticas contábeis adotadas
(a) Moeda funcional e de apresentação

As informações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Banco BMG e de suas
controladas. As operações da subsidiária no exterior, (Nota 11) são, na essência, uma extensão das atividades do Brasil,
portanto os ativos, os passivos e os resultados são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos
para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do processo de conversão
são registrados no resultado do período.

(b) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência, sendo ajustado pela parcela atribuível de imposto de renda e
contribuição social incidentes sobre os lucros tributáveis e, quando aplicável, pelo imposto de renda e contribuição social
diferidos que serão recuperados ou exigidos em períodos seguintes.

(c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução BACEN nº 3.604/08, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários,
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de
vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo (Vide Nota 4).

(d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor de mercado. Os
demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço,
deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável.

(e) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são
classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três categorias específicas e atendendo
aos seguintes critérios de contabilização:

(i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados
frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e as perdas sobre esses
títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração do resultado.

(ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a
administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como resultado dessas variações, por
mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo
os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das
variações do valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a
valor de mercado – Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido dos correspondentes efeitos
tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na data de negociação,
na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio líquido, líquido dos correspondentes
efeitos tributários.

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração possui a
intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa,
desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até o vencimento,
abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos no resultado
como perdas realizadas, quando aplicável.
A administração determina diretrizes para a classificação de títulos e valores mobiliários entre as categorias dispostas na
Circular BACEN nº 3.068/01. As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como aqueles adquiridos no
período, são periódica e sistematicamente avaliadas de acordo com tais diretrizes. Conforme estabelecido no artigo 5º da
referida circular, a reavaliação quanto à classificação de títulos e valores mobiliários só pode ser efetuada por ocasião
dos balancetes semestrais. Além disso, no caso da transferência da categoria “mantidos até o vencimento” para as
demais, essa só poderá ocorrer por motivo isolado, não usual, não recorrente e não previsto, que tenha ocorrido após a
data da classificação.

(f) Instrumentos financeiros derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivativos
passaram a ser classificados de acordo com a intenção da administração para fins ou não de proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes, por conta própria,
ou que não atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente derivativos utilizados para
administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados
e não realizados reconhecidos diretamente na demonstração do resultado.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continuação...

Continua...

Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de balanço e constituídos
sobre adições e exclusões temporárias e com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização destes
créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas
demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados usando alíquotas de
imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o
respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da probabilidade de que o lucro
tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de
compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade
tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.

(q) Operações em moedas estrangeiras
O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras consiste na conversão
desses valores para moeda nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do período. Em 30 de junho
de 2018, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$3,8558 (em 30/06/2017 - US$ 1,00 = R$3,3082).

(r) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução nº 3.823, de 16/
12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN.
Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento
ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são divulgados nas
notas explicativas (vide Nota 18);
Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores
jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade dos Tribunais,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos

para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Além
das situações acima mencionadas, foi incluído no cálculo de perda provável o fator histórico de prováveis causas
judiciais levando em consideração o comportamento e a experiência do Banco observados entre a ocorrência do fato e a
notificação judicial. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos
contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes. Passivos
contingentes classificados como remotos não requerem provisão ou divulgação (vide Nota 18).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações tributárias, cujo
objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade
de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras (vide Nota 18).

(s) Plano de remuneração - Administradores
O Banco implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração específico para os Administradores, que contempla
diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de riscos do Banco e às
melhores práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O montante da remuneração fixa é
aprovado anualmente na Assembleia Geral. O direito à remuneração variável está condicionado ao atingimento dos
objetivos estratégicos do Conglomerado BMG, às metas individuais e de áreas de atuação dos Administradores.

(t) Princípios de consolidação - Conglomerado Financeiro
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em consonância com as normas de consolidação e instruções
do BACEN para a elaboração do consolidado do Conglomerado Financeiro. Assim, foram eliminadas as participações de uma
Instituição em outra, os saldos de contas patrimoniais e as receitas e despesas entre as mesmas, bem como foram
destacadas as parcelas do lucro líquido e do patrimônio líquido referentes às participações dos acionistas não controladores.
Essas demonstrações financeiras incluem o Banco BMG S.A., a subsidiária no exterior BMG Bank (Cayman) Ltd., e as
controladas BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, Banco Cifra S.A., Cifra Financeira S.A., e Banco BCV S.A..
Para a preparação das demonstrações financeiras consolidadas, as operações de arrendamento mercantil foram
classificadas pelo método financeiro, registradas pelo valor presente das contraprestações futuras com o valor residual
antecipado recebido apresentado como redutor do arrendamento mercantil a receber.
Os ágios apurados nas aquisições de investimentos em empresas controladas estão apresentados na nota de “Intangível”
Nota 13.
As demonstrações financeiras da empresa sediada no exterior, BMG Bank (Cayman) Ltd., são originalmente preparadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas do BACEN.

(u) Consolidação
Para melhor entendimento das demonstrações financeiras consolidadas, segue de forma resumida a composição do balanço patrimonial dos semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017 das empresas que compõem o conglomerado financeiro:
Ativo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017
Circulante ............................................................................................................... 10.501.895 127.508 244.116 581.258 941.536 18.490 1.696.169 10.718.634 8.555.470
Disponibilidades ....................................................................................................... 21.179 383 2.991 520 840 737 779 25.871 25.253
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................... 1.647.485 105.444 566.684 932.303 14.751 1.619.182 1.647.485 472.127
Títulos e valores mobiliários e derivativos ............................................................. 149.333 52.106 97.227 367.575
Relações interfinanceiras ........................................................................................ 17.428 78 558 18.064 19.436
Operações de crédito .............................................................................................. 7.263.368 206.390 7.469.758 6.147.333
Operações de arrendamento mercantil
Outros créditos ........................................................................................................ 1.278.134 21.469 34.675 13.946 7.321 1.422 24.102 1.332.865 1.414.077
Outros valores e bens ............................................................................................. 124.968 212 60 30 514 1.580 127.364 109.669
Não circulante ....................................................................................................... 7.260.951 231.848 130.954 253.274 2.425.298 5.451.729 6.983.919
Realizável a longo Prazo ..................................................................................... 4.163.257 231.848 130.954 253.274 1.723 4.777.610 6.197.310
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................... 5.557 1.723 1.723 5.557 212.194
Títulos e valores mobiliários .................................................................................... 966.585 213.935 24.444 1.204.964 1.982.340
Operações de crédito .............................................................................................. 813.258 813.258 1.197.434
Operações de arrendamento mercantil
Outros créditos ........................................................................................................ 2.257.601 16.190 130.954 228.830 2.633.575 2.661.392
Outros valores e bens ............................................................................................. 120.256 120.256 143.950
Permanente ............................................................................................................ 3.097.694 2.423.575 674.119 786.609

Total do Ativo ......................................................................................................... 17.762.846 359.356 244.116 712.212 1.194.810 18.490 4.121.467 16.170.363 15.539.389

Passivo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017

Circulante ............................................................................................................... 6.267.672 10.061 52.337 7.025 19.572 4.291 1.696.171 4.664.787 4.112.543
Depósitos ................................................................................................................. 4.392.815 52.337 1.659.567 2.785.585 1.877.500
Captações no mercado aberto ................................................................................ 15.496 12.500 2.996 29.999
Recursos de aceites e emissão de títulos .............................................................. 417.381 417.381 726.586
Relações interfinanceiras ........................................................................................ 92.573 56 20 92.649 644
Obrigações por empréstimos e repasses ................................................................ 60.304 60.304 118.913
Instrumentos financeiros derivativos ..................................................................... 60.510 60.510 196.382
Outras obrigações ................................................................................................... 1.228.593 10.061 6.969 19.552 4.291 24.104 1.245.362 1.162.519
Não circulante – Exigível a longo prazo ........................................................... 8.793.710 12.057 34 1.723 8.804.078 8.826.094
Depósitos ................................................................................................................. 5.965.960 1.723 5.964.237 5.766.246
Recursos de aceites e emissão de títulos .............................................................. 161.972 161.972 323.164
Obrigações por empréstimos e repasses ................................................................ 459.005 459.005 433.435
Instrumentos financeiros derivativos ..................................................................... 59.404 59.404 323.892
Outras obrigações ................................................................................................... 2.147.369 12.057 34 2.159.460 1.979.357
Participação de acionistas não controladores ................................................. 34 33
Patrimônio Líquido ............................................................................................... 2.701.464 337.238 191.779 705.187 1.175.204 14.199 2.423.573 2.701.464 2.600.719

Total do Passivo e Patrimônio Líquido .............................................................. 17.762.846 359.356 244.116 712.212 1.194.810 18.490 4.121.467 16.170.363 15.539.389
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NOTA 6 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Títulos de renda fixa
Livres
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ....................... 820.060 613.296 593.574 600.512
- Letras do Tesouro Nacional - LTN ............................ 866 63.642 866 63.618
- Notas do Tesouro Nacional - NTN ........................... 1.173.781 1.147.959

- Cotas de fundos de investimento em participações 4.886 4.886

Títulos Privados
- Ações ....................................................................... 2.238 2.238
- Títulos no exterior ..................................................... 52.106

Vinculados a operações compromissadas
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ....................... 3.005 15.537
- Notas do Tesouro Nacional - NTN ........................... 30.982 56.804

Vinculados a prestação de garantias
- Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ....................... 239.568 294.581 215.143 292.602

Instrumentos Financeiros Derivativos (i)
Títulos Privados
- Swap a receber ........................................................ 143.179 133.565 143.179 133.565
- Contratos de Opções ............................................... 6.445 4.497 6.445 4.497
- Compras a Termo ..................................................... 84.182 33.333 84.182 33.333

Total ........................................................................... 1.302.191 2.349.915 1.115.918 2.335.128
Circulante .................................................................. 97.227 367.575 149.333 367.551
Não Circulante .......................................................... 1.204.964 1.982.340 966.585 1.967.577

(i) Vide informações sobre instrumentos financeiros derivativos na Nota 7.
(b) Os títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

Conglomerado financeiro Banco
Valor pela curva Valor pela curva

Descrição Custo amortizável Valor contábil Custo amortizável Valor contábil
Títulos/Vencimentos 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Títulos disponíveis para

venda .................................. 1.063.449 971.709 1.063.499 971.738 825.152 956.919 825.120 956.951
-  LFT
De 61 a 90 dias .................... 38.162 38.162 38.162 38.162
De 181 a 360 dias ................ 7.501 190.679 7.501 190.669 7.501 190.679 7.501 190.669
Acima de 360 dias ................ 1.055.063 679.009 1.055.132 679.046 816.766 664.243 816.753 664.283

- LTN
Até 30 dias ........................... 63.640 63.642 63.616 63.618

   Acima de 360 dias ............... 885 866 885 866
- NTN

Acima de 360 dias ................ 219 219 219 219
Títulos para negociação (i) .. 5.000 2.503 4.886 2.238 57.106 2.503 56.992 2.238
- Títulos no exterior

De 181 a 360 dias ................ 52.106 52.106
- Ações

Indeterminado ...................... 2.503 2.238 2.503 2.238
- Cotas de fundos de

investimentos ......................
Indeterminado ...................... 5.000 4.886 5.000 4.886

Títulos mantidos até o
vencimento ......................... 1.204.544 1.204.544 1.204.544 1.204.544

- NTN
Acima de 360 dias ................ 1.204.544 1.204.544 1.204.544 1.204.544

Instrumentos financeiros
derivativos – “Diferencial

a receber” ........................ 233.806 171.395 233.806 171.395
Até 30 dias ........................... 16.942 27.797 16.942 27.797
De 31 a 60 dias .................... 18.299 5.600 18.299 5.600
De 61 a 90 dias .................... 10.350 13.598 10.350 13.598
De 91 a 180 dias .................. 27.194 11.687 27.194 11.687
De 181 a 360 dias ................ 12.055 14.182 12.055 14.182
Acima 360 dias .................... 148.966 98.531 148.966 98.531

Total geral ............................. 1.068.449 2.178.756 1.302.191 2.349.915 882.258 2.163.966 1.115.918 2.335.128
Total contábil ........................ 1.302.191 2.349.915 1.115.918 2.335.128
Circulante .............................. 97.227 367.575 149.333 367.551
Não Circulante ...................... 1.204.964 1.982.340 966.585 1.967.577

(i) Títulos classificados como mantidos para negociação são apresentados no Balanço Patrimonial todos no curto prazo,
independentemente do vencimento.

NOTA 3 - EXIGIBILIDADES DE CAPITAL E LIMITES DE IMOBILIZAÇÃO
a) Índice de Solvabilidade Basileia e de Imobilização

Conforme Resolução CMN nº 4.193/13 e regulamentações complementares, as instituições financeiras estão obrigadas a
manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, ponderadas pelos fatores que
variam de 0% a 1.250% e um índice mínimo de patrimônio em relação aos ativos ponderados pelo risco de:
I - 11%, de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2015;
II - 9,875%, de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016;
III - 9,25%, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;
IV - 8,625%, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e
V - 8%, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Para o Nível I
I – 5,5%, de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2014; e
II - 6%, a partir de 1º de janeiro de 2015.
O índice de Basileia e as exigibilidades do patrimônio líquido podem ser assim demonstrados:

Basileia III
Conglomerado Prudencial

2018 2017
Patrimônio de referência nível I ........................................................................ 1.284.124 1.050.964
Capital Principal ................................................................................................. 1.284.124 1.050.964
Patrimônio líquido (1) ............................................................................................. 2.730.251 2.648.090
Ajustes Prudenciais – Res. 4.192/13 CMN (2) ...................................................... (1.446.127) (1.597.126)

Patrimônio de referência nível II ....................................................................... 592.441
- Dívida subordinada ............................................................................................. 592.441

Patrimônio de referência – PR (nível I + nível II) (a) ....................................... 1.284.124 1.643.405

Ativo ponderado pelo risco – RWA (b) ............................................................. 9.247.960 8.405.810
Alocação de capital: ..............................................................................................
- Risco de crédito .................................................................................................. 8.556.407 8.250.986
- Risco de mercado ............................................................................................... 37.976 84.923
Risco operacional .................................................................................................. 653.577 69.901

Índice de solvabilidade (a / b) ........................................................................... 13,89% 19,55%
Capital nível I ...................................................................................................... 13,89% 12,50%
- Capital principal ................................................................................................... 13,89% 12,50%
Capital nível II ..................................................................................................... 7,05%

- Capital para cobertura do risco das operações sujeitas à variação de taxas
de juros não classificadas na carteira de negociação conf. Resolução

nº. 3.464 do BACEN - Parcela “RBAN” ........................................................... 29.137 34.823

Índice de imobilização ....................................................................................... 16,99% 18,81%
Folga de imobilização ........................................................................................ 423.864 512.521

(1) Patrimônio Líquido do Conglomerado Prudencial, conforme disposto no Inciso II, do Art. 3º da Resolução nº 4.192, de
1º de março de 2013; e
(2) Conforme Cronograma de Deduções definido no Art. 11 da Resolução 4.192/2013, em janeiro 2018 passamos a
deduzir 100% dos ajustes prudências para fins da apuração do Capital Principal.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Caixa e saldos em bancos ......................................... 25.871 25.253 21.179 16.142
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ................... 1.640.134 390.199 1.640.134 390.199

Total ........................................................................... 1.666.005 415.452 1.661.313 406.341

(i) Inclui apenas as operações cujos vencimentos na data da efetiva aplicação sejam iguais ou inferiores a 90 dias e que
apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

O saldo de aplicações interfinanceiras considerado como caixa e equivalente de caixa está apresentado também na Nota 5.
NOTA 5 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Posição bancada
Letras do Tesouro Nacional – LTN ............................. 440.036 390.199 440.036 390.199
Notas do Tesouro Nacional – NTN ............................. 1.200.098 1.200.098

Aplicações no mercado aberto ............................... 1.640.134 390.199 1.640.134 390.199

Aplicações em depósitos interfinanceiros ............. 12.908 288.039 12.908 267.320

Aplicações em moedas estrangeiras ...................... 6.083

Total ........................................................................... 1.653.042 684.321 1.653.042 657.519
Circulante (i) ............................................................. 1.647.485 472.127 1.647.485 445.325
Não circulante .......................................................... 5.557 212.194 5.557 212.194

(i) As Aplicações interfinanceiras de liquidez compromissadas passaram, em Junho de 2018, a ser classificadas no curto
prazo. As informações comparativas estão sendo apresentadas nas mesmas bases.
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(c) Classificação dos títulos e valores mobiliários
(i) Títulos disponíveis para venda

Em 30 de junho de 2018 e 2017, os títulos públicos federais foram marcados a mercado conforme cotação divulgada pela
Anbima e estão custodiados na Brasil, Bolsa, Balcão - B3.

Conglomerado financeiro
Valor pela Ajuste a valor

curva - Custo Valor de de mercado
Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  no Patrimônio

Títulos públicos

LTN ............................................. 01/04/2020 1.000 885 866 (19)
LFT .............................................. 01/03/2019 783 7.501 7.500 (1)
LFT .............................................. 01/03/2021 49.840 477.313 477.365 52
LFT .............................................. 01/09/2021 12.200 116.888 116.831 (57)
LFT .............................................. 01/03/2022 13.400 128.299 128.304 5
LFT .............................................. 01/09/2022 15.382 147.224 147.265 41
LFT .............................................. 01/03/2023 5.020 48.089 48.049 (40)
LFT .............................................. 01/09/2023 12.861 123.003 123.082 79
LFT .............................................. 01/03/2024 1.488 14.247 14.237 (10)

Total – 2018 ............................... 1.063.449 1.063.499 50
Total – 2017 ............................... 971.709 971.738 29

Banco
Valor pela Ajuste a valor

curva - Custo Valor de de mercado
Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  no Patrimônio

Títulos públicos

LTN ............................................. 01/04/2020 1.000 885 866 (19)
LFT .............................................. 01/03/2019 783 7.501 7.500 (1)
LFT .............................................. 01/03/2021 27.285 261.255 261.304 49
LFT .............................................. 01/09/2021 12.200 116.888 116.831 (57)
LFT .............................................. 01/03/2022 13.400 128.299 128.304 5
LFT .............................................. 01/09/2022 15.380 147.204 147.246 42
LFT .............................................. 01/03/2023 5.020 48.089 48.049 (40)
LFT .............................................. 01/09/2023 10.531 100.783 100.783
LFT .............................................. 01/03/2024 1.488 14.248 14.237 (11)

Total – 2018 ............................... 825.152 825.120 (32)
Total – 2017 ............................... 956.919 956.951 32

(ii) Títulos para negociação
Conglomerado Financeiro

Valor pela Ajuste a
curva - Custo Valor de  valor de

Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  mercado

Títulos privados

Cotas de Fundos de Investimento .. Indeterminado 5.000 5.000 4.886 (114)

Total – 2018 .................................... 5.000 4.886 (114)
Total – 2017 .................................... 2.503 2.238 (265)

Banco
Valor pela Ajuste a

curva - Custo Valor de  valor de
Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  mercado
Títulos privados

Cotas de fundos de investimento ... Indeterminado 5.000 5.000 4.886 (114)
Títulos no exterior ............................ 08/03/2019 325 386 386
Títulos no exterior ............................ 12/04/2019 677 773 773
Títulos no exterior ............................ 09/05/2019 34.500 37.062 37.062
Títulos no exterior ............................ 24/05/2019 3.643 3.859 3.859
Títulos no exterior ............................ 21/06/2019 9.472 9.640 9.640
Títulos no exterior ............................ 24/06/2019 386 386 386

Total – 2018 .................................... 57.106 56.992 (114)
Total – 2017 .................................... 2.503 2.238 (265)

(iii) Títulos mantidos até o vencimento
O custo atualizado (acrescido dos rendimentos) para fins de divulgação dos títulos e valores mobiliários classificados
como mantidos até o vencimento pode ser assim sumariado:

Conglomerado Financeiro e Banco
Valor pela curva

Custo amortizável
Descrição

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B (i)

Total – 2018
Total – 2017 .................................................................................................................... 1.204.544

Atendendo ao disposto no artigo 8º da Circular nº 3.068 do Bacen, o BMG declara possuir capacidade financeira e intensão
de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria mantidos até o vencimento.
(i) O valor de mercado dos títulos mantidos até o vencimento é inferior ao valor de custo atualizado no montante de
R$20.663 em 2017.

NOTA 7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais ou de
compensação por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessas datas a fim de administrar sua exposição
a riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros, os quais se referem substancialmente a operações destinadas à
proteção de ativos e passivos, envolvendo a alteração de indexadores na aplicação e captação de recursos, contratados
em prazos, taxas e montantes compatíveis com a proteção necessária.
As operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos (swaps e contratos de futuro) se destinam à proteção dos
ativos e passivos próprios e de seus clientes. A administração desses riscos é efetuada através de políticas de controle,
estabelecimento de estratégias de operação, determinação de limites e diversas técnicas de acompanhamento das
posições visando liquidez, rentabilidade e segurança. A utilização de instrumentos financeiros derivativos como forma de
minimizar os riscos de mercado originados na flutuação das taxas de juros, do câmbio, dos preços dos ativos, entre
outros, é parte integrante da boa prática contábil e constitui uma ferramenta imprescindível na gestão financeira das
instituições.
Risco de mercado é a exposição criada pela potencial flutuação nas taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de
mercadorias, preços cotados em mercado de ações e outros valores, e é função do tipo de produto, do volume de
operações, do prazo e condições do contrato e da volatilidade subjacente. O gerenciamento dos riscos é controlado e
supervisionado de forma independente das áreas geradoras da exposição ao risco. Sua avaliação e medição são
realizadas diariamente baseando-se em índices e dados estatísticos, utilizando-se de ferramentas tais como “VaR” não
paramétrico e análise de sensibilidade a cenários de “stress”.
As operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas na Brasil, Bolsa, Balcão - B3.
No semestre findo em 30 de junho de 2018 as contrapartes nas operações de swap exclusivamente instituições
financeiras e nas operações com futuros a Brasil, Bolsa, Balcão - B3.

(a) Swaps por indexador:
 Conglomerado Financeiro e Banco

Descrição 2018 2017

Diferencial a receber
Moeda estrangeira ................................................................................................ 56.646 7.787
Juros ..................................................................................................................... 96.829 105.536
Índices .................................................................................................................. 80.331 58.072

Ativo ..................................................................................................................... 233.806 171.395

Diferencial a pagar
Moeda estrangeira ................................................................................................ (9.091) (456.457)
Juros ..................................................................................................................... (110.823) (63.817)

Passivo ................................................................................................................ (119.914) (520.274)

Exposição líquida no balanço ......................................................................... 113.892 (348.879)

(b) Swaps por prazo de vencimento:
Conglomerado Financeiro e Banco

Até 30 De 31 a De 181 a Após
Descrição  dias  180 dias  360 dias  360 dias Total
Contratos de Swap:
Posição ativa
Moeda estrangeira .................................. 529 56.117 56.646
Juros ....................................................... 16.413 55.843 12.055 12.518 96.829
Índices .................................................... 80.331 80.331
Total – 2018 ........................................... 16.942 55.843 12.055 148.966 233.806
Total – 2017 ........................................... 27.797 30.885 14.182 98.531 171.395

Contratos de Swap:
Posição passiva
Moeda estrangeira .................................. (1.332) (7.759) (9.091)
Juros ....................................................... (21.895) (20.595) (8.929) (59.404) (110.823)
Total – 2018 ........................................... (23.227) (20.595) (16.688) (59.404) (119.914)
Total – 2017 ........................................... (6.369) (21.326) (168.687) (323.892) (520.274)

(c) Swaps por indexador e valor de referência:
Conglomerado Financeiro e Banco

Ajuste ao valor
Valor de Valor pela curva - de mercado Valor de

Swaps Referencia  Custo amortizável    no Resultado  mercado
Dólar x CDI .................................... 1.152.561 31.602 17.552 49.154
Dólar x Dólar ................................... 529 529
CDI x Dólar .................................... 64.336 17.670 590 18.260
Libor x Dólar ................................... 44.294 6 513 519
TJLP x CDI ..................................... 41.667 145 687 832
IPCA x CDI .................................... 600.000 5.176 75.154 80.330
Pré x Real ....................................... 33.058 563 1.000 1.563
Pré x Dólar ...................................... 321.846 82.235 384 82.619
Posição ativa – 2018 ..................... 2.257.762 137.397 96.409 233.806
Posição ativa – 2017 ..................... 3.135.127 112.852 58.543 171.395
Dólar x Dólar ................................... (1.333) (1.333)
CDI x IPCA .................................... 580.200 5.286 (25.269) (19.983)
CDI x Dólar .................................... 453.996 (28.188) (21.015) (49.203)
CDI x Libor ..................................... 33.333 (6.125) 74 (6.051)
CDI x TJLP ..................................... 41.665 (2.885) (638) (3.523)
Pré x Real ....................................... 666 (4) (4)
Pré x Dólar ...................................... 319.537 (38.063) (1.754) (39.817)
Posição passiva – 2018 ................ 1.429.397 (69.975) (49.939) (119.914)
Posição passiva – 2017 ................ 4.286.871 (450.688) (69.586) (520.274)
Exposição – 2018 .......................... 3.687.159 67.422 46.470 113.892
Exposição – 2017 .......................... 7.421.998 (337.836) (11.043) (348.879)

As transações de swap foram marcadas a mercado, considerando as cotações obtidas na BM&FBovespa.
(d) Operações com instrumentos derivativos destinadas a hedge:
(i) Hedge de Fluxo de Caixa

O objetivo do relacionamento do hedge do Banco BMG é o de proteger parcela dos fluxos de caixa de pagamento a serem
desembolsados nas captações de depósito a prazo pós-fixados indexados ao CDI para taxas prefixadas.
Para proteger os fluxos de caixa futuros de parcela das captações de depósitos a prazo contra a exposição à taxa de juros
variável (CDI), o Banco BMG negociou contratos futuros de DI de 1 dia, negociados na BM&F Bovespa, sendo o valor
presente a mercado das captações de R$ 2.295.745 (2017 – R$ 1.766.459). Esses instrumentos geraram ajuste a valor de
mercado credor registrado no patrimônio líquido de R$ 15.385 (2017 – devedor de R$ 12.629), líquido dos efeitos tributários.
A efetividade apurada para a carteira de hedge estava em conformidade com o estabelecido na Circular nº 3.082, de 30/
01/2002, do BACEN.

(ii) Hedge de Risco de Mercado
O objetivo do relacionamento do hedge do Banco BMG é o de proteger, da exposição à variação no risco de mercado, as
captações de depósito a prazo pós-fixadas indexadas ao Dólar frente ao CDI.
Para proteger da exposição à variação no risco de mercado das captações indexadas à variação cambial, o Banco
negociou em agosto de 2013 contratos de swap Dólar x DI com vencimento em janeiro de 2015 no montante de R$
2.755.508. Em dezembro de 2013, os swaps designados como instrumentos de hedge para o hedge accounting das
operações de captação foram substituídos por outros com o intuito de compatibilizar as datas de vencimento e os cupons
da parte ativa dos swaps – instrumentos de hedge – com os vencimentos e os cupons das captações – objetos de
hedge. Assim, o Banco negociou contratos de swap Dólar x DI no montante de R$ 796.894. Em 30 de junho de 2018, o
saldo da parte ativa dos swaps é de R$ 677.861 (2017 – R$ 947.782), e o saldo da captação é de R$ 707.011 (2017 – R$
953.374). Estes instrumentos geraram ajuste a valor de mercado negativo no resultado do semestre no montante de R$
16.580 (2017 – negativo em R$ 6.217), líquido dos efeitos tributários.
A efetividade apurada para a carteira de hedge está em conformidade com o estabelecido na Circular nº3.082, de
30/01/2002, do BACEN.

NOTA 8 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL, CÂMBIO E OUTROS CRÉDITOS
(a) Classificação por produto

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Crédito pessoal ........................................................... 6.655.265 6.191.758 6.438.916 6.076.143
CDC – veículos .......................................................... 9.529 41.507 9.529 41.507
Carteira comercial ...................................................... 1.180.602 1.082.173 1.180.602 1.082.173
Arrendamento mercantil .............................................. 83
Operações de crédito cedidas (i) ................................ 995.158 533.893 995.158 533.893
Financiamento à Importação ...................................... 1.318 8.768
Sub Total ................................................................... 8.841.872 7.858.182 8.624.205 7.733.716

Carteira de câmbio ..................................................... 8.680 91.654 8.680 91.654
Cartões de crédito ...................................................... 245.130 235.527 245.130 235.527
Total - outros créditos ............................................. 253.810 327.181 253.810 327.181

Total carteira de crédito .......................................... 9.095.682 8.185.363 8.878.015 8.060.897

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......... (558.856) (513.415) (547.579) (508.004)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa –

outros créditos ....................................................... (1.946) (1.408) (1.946) (1.408)

Total ........................................................................... 8.534.880 7.670.540 8.328.490 7.551.485
Circulante .................................................................. 7.721.622 6.473.106 7.515.232 6.430.705
Não Circulante .......................................................... 813.258 1.197.434 813.258 1.120.780

(i) Créditos cedidos com retenção substancial de riscos e benefícios conforme Resolução nº 3.533/08.
(b) Classificação por setor de atividade

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Setor privado:
Indústria ................................................................. 89.169 185.323 89.169 185.323
Comércio ................................................................ 58.778 56.924 58.778 56.924
Intermediários financeiros ...................................... 155.834 193.958 155.834 193.958
Outros serviços ...................................................... 788.645 756.209 787.328 756.126
Habitação ............................................................... 27.099 36.837 27.099 36.837
Rural ....................................................................... 5.671 15.513 5.671 6.746
Pessoas físicas ..................................................... 7.970.486 6.940.599 7.754.136 6.824.983

Total ....................................................................... 9.095.682 8.185.363 8.878.015 8.060.897

(c) Cessões de crédito
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, a Resolução CMN nº 3.533/2008, estabelece procedimentos para a
classificação, registro contábil e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.
A classificação como retenção substancial dos riscos e benefícios, nas operações de cessões de créditos, configura-se
pela coobrigação nas cessões de crédito ou pela aquisição de cotas subordinadas dos fundos cessionários. Na referida
classificação, as operações cedidas permanecem registradas no ativo da instituição cedente e os recursos recebidos são
registrados no ativo com a contrapartida no passivo, em função da obrigação assumida. As receitas e despesas
referentes às cessões de crédito realizadas são reconhecidas no resultado conforme prazo remanescente das operações.
No semestre findo em 30 de junho de 2018, o Banco BMG S.A. não realizou operações de cessão de créditos
classificadas na categoria de “com retenção substancial de riscos e benefícios”, nas quais o Banco está exposto ao risco
e crédito, de mercado e operacional, os quais são monitorados e mitigados conforme estrutura de gerenciamento de
riscos do Banco (vide Nota 28) e normas em vigor. Os benefícios econômicos retidos estão relacionados às receitas de
operações de crédito das operações cedidas.
O valor das operações cedidas e das obrigações assumidas, em 30 de junho de 2018, são como seguem abaixo:

Conglomerado Financeiro e Banco
Operações Obrigações

Cessão após a Resolução CMN nº 3.533/08 Cedidas  assumidas
Crédito pessoal consignado:

Com coobrigação – Valor Presente ..................................................... 995.158 889.373
Saldo de operações liquidadas a repassar .......................................... 2.734

Total - 2018 ............................................................................................ 995.158 892.107
Total - 2017 ............................................................................................ 533.893 740.827

No semestre findo em 30 de junho de 2017, o Banco BMG S.A. realizou operações de cessão de créditos sem retenção
de riscos e benefícios, com resultado de R$ 28.421, sendo R$ 100.549 relativo a despesas de operações de crédito, R$
105.967 relativo a reversão de provisão para créditos e liquidação duvidosa e R$ 23.003 relativo a recuperação de
créditos baixados para prejuízo.

(d) Composição da carteira de crédito por rating por vencimentos:
Conglomerado Financeiro

Crédito CDC Carteira Arrendamento
Vencimento/Produto Pessoal Veículos Comercial Mercantil Total
A vencer até 30 dias .......................... 6.284.899 1.003 64.328 6.350.230
A vencer de 31 a 60 dias ................... 113.208 859 97.689 211.756
A vencer de 61 a 90 dias ................... 96.495 730 41.622 138.847
A vencer de 91 a 180 dias ................. 190.132 1.605 172.559 364.296
A vencer de 181 a 360 dias ............... 217.779 1.825 136.426 356.030
A vencer após 360 dias ...................... 452.903 1.248 577.606 1.031.757
Total de parcelas a vencer .............. 7.355.416 7.270 1.090.230 8.452.916

Vencidas até 14 dias .......................... 11.486 253 1.648 13.387
Vencidas de 15 a 30 dias ................... 124.091 211 756 125.058
Vencidas de 31 a 60 dias ................... 54.133 332 1.681 56.146
Vencidas de 61 a 90 dias ................... 38.870 274 2.885 42.029
Vencidas de 91 a 180 dias ................. 136.059 606 33.536 170.201
Vencidas de 181 a 360 dias ............... 170.384 583 64.978 235.945
Total de parcelas vencidas .............. 535.023 2.259 105.484 642.766

Total da carteira – 2018 .................... 7.890.439 9.529 1.195.714 9.095.682
Total da carteira – 2017 .................... 6.821.997 41.507 1.321.776 83 8.185.363

Banco
Crédito CDC Carteira

Vencimento/Produto Pessoal  Veículos Comercial Total
A vencer até 30 dias ..................................................... 6.284.739 1.003 63.010 6.348.752
A vencer de 31 a 60 dias .............................................. 113.061 859 97.689 211.609
A vencer de 61 a 90 dias .............................................. 96.151 730 41.622 138.503
A vencer de 91 a 180 dias ............................................ 187.427 1.605 172.559 361.591
A vencer de 181 a 360 dias .......................................... 191.163 1.825 136.426 329.414
A vencer após 360 dias ................................................. 288.064 1.248 577.606 866.918
Total de parcelas a vencer ......................................... 7.160.605 7.270 1.088.912 8.256.787
Vencidas até 14 dias ..................................................... 11.486 253 1.648 13.387
Vencidas de 15 a 30 dias .............................................. 122.108 211 756 123.075
Vencidas de 31 a 60 dias .............................................. 49.871 332 1.681 51.884
Vencidas de 61 a 90 dias .............................................. 36.139 274 2.885 39.298
Vencidas de 91 a 180 dias ............................................ 130.895 606 33.536 165.037
Vencidas de 181 a 360 dias .......................................... 162.987 583 64.977 228.547
Total de parcelas vencidas ......................................... 513.486 2.259 105.483 621.228
Total da carteira – 2018 ............................................... 7.674.091 9.529 1.194.395 8.878.015
Total da carteira – 2017 ............................................... 6.706.381 41.507 1.313.009 8.060.897 E
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continuação...

Continua...

(e) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Apresentamos abaixo a composição da carteira de operações de crédito e de arrendamento mercantil nos
correspondentes níveis de risco, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN:

(i) Conglomerado Financeiro
2018 2017

Provisão Provisão
para créditos para créditos
de liquidação de liquidação

Nível % Carteira duvidosa Carteira duvidosa
A 0,50 8.066.762 40.334 7.063.032 35.315
B 1,00 206.287 2.063 266.921 2.669
C 3,00 109.267 3.278 109.970 3.299
D 10,00 56.118 5.612 119.758 11.976
E 30,00 106.447 31.934 104.456 31.337
F 50,00 87.581 43.791 100.987 50.493
G 70,00 98.100 68.670 135.017 94.512
H 100,00 365.120 365.120 285.222 285.222

Total 9.095.682 560.802 8.185.363 514.823

(ii) Banco
2018 2017

Provisão Provisão
para créditos para créditos
de liquidação de liquidação

Nível % Carteira duvidosa Carteira duvidosa
A 0,50 7.875.087 39.375 6.953.334 34.767
B 1,00 199.848 1.998 258.154 2.582
C 3,00 105.005 3.150 109.970 3.299
D 10,00 53.386 5.339 119.758 11.975
E 30,00 104.421 31.327 103.604 31.081
F 50,00 85.847 42.924 100.176 50.088
G 70,00 96.697 67.688 134.268 93.987
H 100,00 357.724 357.724 281.633 281.633

Total 8.878.015 549.525 8.060.897 509.412

(f) Movimentação da provisão para perdas em operações de crédito e recuperação de créditos
Os dados relativos a créditos de liquidação duvidosa baixadas a débito de provisão e receita de recuperação de créditos
baixados como prejuízo podem ser sumariados como seguem:

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Saldo no início do período .................................... 558.455 576.482 551.764 571.260
Constituição / (Reversão) de provisão ...................... 278.247 179.801 269.351 175.547
Efeito no resultado .................................................. 278.247 179.801 269.351 175.547
(Créditos de liquidação duvidosa baixados a débito

de provisão) ........................................................... (275.900) (241.460) (271.590) (237.395)
Saldo no fim do período ......................................... 560.802 514.823 549.525 509.412
Créditos recuperados ................................................. (116.697) 113.708 (116.363) 113.630
Total efeito no resultado ......................................... 161.550 66.093 152.988 61.917

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

NOTA 11 - INVESTIMENTOS
Participações em controladas

Conglomerado Financeiro
2018 2017

Número de Lucro Resultado de Valor contábil Valor contábil
ações/cotas Percentual de Patrimônio (Prejuízo) equivalência do do
possuídas participação líquido do semestre do semestre investimento investimento

(i) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. ..................................................................................... 8.000 80,00% 9.707 1.284 1.027 7.766 7.341
CB Intermediação de negócios Ltda. ............................................................................ 198.490.998 99,99% 74.628 1.607 1.607 74.621 76.253
BMSE Participações Ltda. ............................................................................................. 7.006.483 99,74% 1.964 2 2 1.959 1.949
BMG Participações em Negócios Ltda. ......................................................................... 23.625.000 96,50% 27.455 533 513 26.367 24.501
Help Franchising Participações Ltda. ............................................................................ 21.995.600 99,98% 18.373 (1.211) (535) 18.369

Ágio no investimento na Help Franchising Participações Ltda. .................................... 3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. ........................................ (206)

(ii) Indiretas (Ramo não financeiro)
Cinpar Holding (i) ........................................................................................................... 3.238.638 47,07% 11.543 11.543
Provisão Cinpar Holding ................................................................................................    (11.543) (11.543)

Total .............................................................................................................................. 2.614 131.967 110.044

(i) O saldo patrimonial da investida indireta “Cinpar Holdings S.A.” foi provisionado no montante de R$11.543 em subconta do investimento em decorrência da expectativa de não realização do investimento.
Banco

2018 2017
Número de Lucro Resultado de Valor contábil Valor contábil

ações/cotas Percentual de Patrimônio (Prejuízo) equivalência do do
possuídas participação líquido do semestre do semestre investimento investimento

(i) Diretas (Ramo financeiro)
BMG Bank (Cayman) Ltd. ............................................................................................. 2.417 100,00% 191.779 2.992 29.813 191.779 157.436
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................................................................ 229.125.505 99,99% 337.238 4.289 4.289 337.204 330.282
Banco Cifra S.A. ........................................................................................................... 163.647.689 100,00% 705.188 9.291 9.291 705.188 683.720
Banco BCV S.A. ............................................................................................................ 81.977.488.506 100,00% 1.175.204 13.828 13.828 1.175.204 1.141.538
Cifra Financeira S.A. ..................................................................................................... 279.000 100,00% 14.199 199 199 14.199 16.443

Ágio no investimento no Banco BCV S.A. .................................................................... 1.422.504 1.422.504
Amortização de ágio - Banco BCV S.A. ........................................................................ (972.045) (829.794)
Ágio no investimento no Banco Cifra S.A. / Simples Participações Ltda. ................... 27.908 27.908
Amortização de ágio - Simples Participações Ltda. ...................................................... (19.535) (16.745)

Ágio no investimento na Help Franchising Participações Ltda. .................................... 3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. ........................................ (206)

(ii) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. ..................................................................................... 8.000 80,00% 9.707 1.284 1.027 7.766 7.341
CB Intermediação de negócios Ltda. ............................................................................ 198.490.998 99,99% 74.628 1.607 1.607 74.621 76.253
BMSE Participações Ltda. ............................................................................................. 7.006.483 99,74% 1.964 2 2 1.959 1.949
BMG Participações em Negócios Ltda. ......................................................................... 23.624.999 94,49% 27.455 533 513 26.367 24.501
Help Franchising Participações Ltda. ............................................................................ 21.995.600 99,98% 18.373 (1.211) (535) 18.369

Total .............................................................................................................................. 60.034 3.014.373 3.043.336

Em julho de 1995, iniciaram-se as operações da filial do Banco BMG S.A. localizada em Grand Cayman, que foi transformada em subsidiária em 2001, com a denominação de BMG Bank (Cayman) Ltd.. A referida subsidiária adota o regime de
competência para registro de suas receitas e despesas. As demonstrações financeiras do BMG Bank (Cayman) Ltd. são originalmente preparadas em moeda local, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. De acordo com as normas do
BACEN, está registrada no grupo de investimentos e avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Em 1º de julho de 2011, o Banco BMG comprou 100% do Banco Cifra S.A. (anteriormente denominado Banco GE Capital S.A.). Na data de concretização da transação foram pagos R$36.614 por um patrimônio de R$78.246, apurando-se um deságio no
montante de R$41.632. Adicionalmente, na mesma data, o Banco BMG comprou 100% da Simples Participações (anteriormente GE Participações e Promoções e Serv. Ltda.), e foi apurado um ágio no montante de R$69.540. Por tratar-se de operações
conjugadas e refletir a essência econômica da transação, o registro contábil foi efetuado pelo valor liquido representando um ágio de R$27.908.
Em 18 de agosto de 2011 o Banco BMG comprou o Banco BCV S.A. (anteriormente denominado Banco Schahin S.A.). O valor pago por este patrimônio foi de R$277.641, foi apurado um ágio no montante de R$1.422.504, classificado na rubrica
“Intangível” (Nota 13). A operação de compra foi estruturada junto ao FGC, através da assunção de uma dívida do Banco BCV S.A. atrelada à taxa Selic no montante de R$249 milhões, que é paga no prazo de 15 anos (Nota 16). O fundamento deste
ágio foi expectativa de rentabilidade futura.
A operação envolveu a transferência de 100% das ações representativas do capital social do Banco BCV S.A. (anteriormente denominado Banco Schahin S.A.) para o Banco BMG. Além do Banco BCV S.A. foram adquiridas Cifra Financeira S.A. e
Schahin Corretora C.C.V.M..
O resultado da participação na controlada na Cinpar Holding S.A. no exterior decorre exclusivamente de variação cambial.
Em 09 de julho de 2012 o Banco BMG S.A. (“BMG”) celebrou o Contrato de Associação com o Itaú Unibanco Holding, visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados através da constituição de instituição financeira, o Banco Itaú
BMG Consignado S.A. (“Itaú BMG Consignado”). Após a obtenção da aprovação prévia necessária para início das operações, emitida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em 17 de outubro de 2012, os documentos finais foram
assinados em 13 de dezembro de 2012 e o Banco BMG passou a ser acionista do Itaú BMG Consignado em 7 de janeiro de 2013.
Em 31 de janeiro de 2014 foi realizada cisão parcial da Cifra Financeira S.A. pelo Banco Cifra S.A., alterando desta forma, o percentual de participação do Banco BMG S.A. no Banco Cifra S.A..
Em 29 de abril de 2014 foi firmado acordo, que estabelece a unificação dos negócios de empréstimo consignado do Banco BMG e do Banco Itaú BMG Consignado, o que significa que todos os negócios relativos a empréstimo consignado passaram a ser
feitos exclusivamente pelo Itaú BMG Consignado.
Este acordo aumentou a participação do Banco BMG na parceria com o Itaú BMG Consignado de 30% para 40%, gerando consequente aumento de capital no Itaú BMG Consignado por parte do Banco BMG.
O Banco BMG continua explorando os negócios de Cartão de Crédito Consignado, Carteira Comercial, Veículos, Financiamento Imobiliário e outros produtos com potencial de crescimento e rentabilidade.
O acordo foi aprovado pelo Bacen em 09 de julho de 2014 e pelo CADE em 28 de maio de 2014.
Em Julho de 2014 foi efetuado o aumento de capital no Itaú BMG Consignado no valor de R$181.098.
Em 15 de setembro de 2014, foi efetuado o aumento de capital no Banco BCV no valor de R$1.000.000.
Em 10 de novembro de 2014, foi efetuado o aumento de capital na BMG Leasing no valor de R$200.000.
Em 13 de fevereiro de 2015, foi efetuado aumento de capital no Itaú BMG Consignado no valor de R$274.800.
Em 28 de fevereiro de 2015 foi realizada incorporação da Simples Participações Ltda., pela CB Intermediação de negócios Ltda..
Em 30 de abril de 2015 foi efetuado aumento de capital na CB Intermediação de negócios Ltda. no valor de R$20.000.
Em 30 de dezembro de 2015, foi deliberada na AGE a redução do capital social no Banco BCV no valor de R$900.000 com consequente cancelamento de 139.417.900.120 ações.
Em 08 de março de 2016, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 3875/2016-BCB/Deorf/GTSP2, a alteração do capital do Banco BCV, para R$1.530.617. Com consequente redução do capital no montante de R$900.000, sendo R$570.870 em
espécie e a transferência de 79.539.206 ações de titularidade do Banco BCV, no capital do Banco Cifra, assim como a transferência de 279.000 ações de titularidade do Banco BCV, no capital do Cifra FI.
Foi homologado, em 28 de setembro de 2016, junto ao Bacen, pedido para Cisão Parcial do Banco Cifra S.A. e Banco BCV S.A. no Banco BMG S.A., sendo cindido, parte dos ativos e passivos.
No dia 29 de setembro de 2016, o Banco BMG S.A. celebrou um contrato de compra e venda de ações com Itaú Unibanco S.A. por meio do qual o Itaú Unibanco comprometeu-se a adquirir a totalidade da participação detida pelo BMG no Banco Itaú BMG
Consignado S.A., correspondente a 40% do capital total. O referido contrato foi concluído em 28 de dezembro de 2016 após a obtenção da autorizações regulatórias necessárias e o cumprimento de condições precedentes. A operação de venda da
totalidade da participação foi concluída pelo valor de R$ 1,46 bilhão.
Em 30 de junho de 2017 foi efetuado aumento de capital na CB Intermediação de negócios Ltda. no valor de R$10.000.
Em 23 de novembro de 2017 foi efetuado cessão e transferência de 875.000 quotas da partição na BMG Participações em Negócios Ltda., totalizando o montante de R$944, com consequente redução da participação do Banco BMG S.A. de 99,99% para
96,50%.
Em 09 de março de 2018, o Banco BMG comprou 99,98% da Help Franchising Participações Ltda. Para concretização da transação foram pagos R$6.999 por um patrimônio de R$3.908, apurando-se um ágio no montante de R$3.091. Subsequentemente,
foi efetuado aumento de capital na Help Franchising Participações Ltda. no valor de R$14.997.

NOTA 12 -  IMOBILIZADO DE USO
Conglomerado Financeiro e Banco

2018 2017 Movimentações
Saldo Saldo

Taxa anual (Depreciação Valor Valor residual em (Despesas de Residual em
  (%) Custo acumulada) líquido líquido 31.12.2017 Aquisições (Baixas) Depreciação) 30.06.2018

Imóveis de uso ........................................................................................ 16.686 (12.957) 3.729 3.918 3.741 (12) 3.729
Terrenos .................................................................................................... 3.711 3.711 3.876 3.711 3.711
Edificações ............................................................................................... 4 12.975 (12.957) 18 42 30 (12) 18

Outras imobilizações de uso ................................................................ 164.800 (85.987) 78.813 66.845 73.468 24.654 (10.391) (8.918) 78.813
Sistema de segurança .............................................................................. 5 6
Instalações ............................................................................................... 10 43.032 (17.274) 25.758 33.331 31.083 7.479 (9.683) (3.121) 25.758
Móveis e equipamentos de uso ................................................................ 10 18.664 (12.798) 5.866 6.041 5.605 927 (27) (639) 5.866
Sistema de comunicação ......................................................................... 10 1.501 (1.037) 464 417 450 56 (1) (41) 464
Sistema de processamento de dados ...................................................... 20 95.750 (52.116) 43.634 25.483 33.711 16.185 (6.262) 43.634
Sistema de transporte .............................................................................. 20 5.853 (2.762) 3.091 1.567 2.619 7 (680) 1.145 3.091

Imobilizado de uso ................................................................................ 181.486 (98.944) 82.542 70.763 77.209 24.654 (10.391) (8.930) 82.542

NOTA 9 - OUTROS CRÉDITOS
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Créditos tributários (i) ................................................. 2.342.152 2.398.056 1.970.046 1.998.100
Carteira de câmbio (Nota 8 (a)) .................................. 10.720 95.144 10.720 95.144
Devedores por depósitos em garantia (ii) .................. 291.003 262.682 287.197 258.500
Impostos a compensar (iii) ......................................... 364.686 355.165 325.356 307.384
Devedores diversos – País (iv) ................................. 572.610 550.932 534.622 530.611
Devedores por compra de valores e bens ................. 411 411
Valores a receber sociedades ligadas ........................ 112.569 108.911 125.482 154.195
Compromisso antigo controlador Banco Cifra ........... 11.222 43.029 11.222 43.029
Títulos de crédito a receber (Nota 8(a)) ..................... 245.130 235.527 245.130 235.527
Outros ......................................................................... 17.883 27.431 27.495 31.225
(-) Provisões outros créditos liquidação duvidosa

(Nota 8(a)) .............................................................. (1.946) (1.408) (1.946) (1.408)

Total ........................................................................... 3.966.440 4.075.469 3.535.735 3.652.307
Circulante .................................................................. 1.332.865 1.414.077 1.278.134 1.395.114
Não circulante .......................................................... 2.633.575 2.661.392 2.257.601 2.257.193

(i) Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram constituídos e
registrados com base nos fundamentos demonstrados na Nota 25(a).

(ii) Os saldos de devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos questionamentos judiciais de natureza
fiscal, trabalhista e civil (vide Nota 18).

(iii) O saldo de impostos a compensar compreende substancialmente de crédito de COFINS no valor de R$260.671, em
função do transito em julgado em 06/04/2009 da Ação Rescisória visando ao reconhecimento do seu direito ao
recolhimento da COFINS apenas sobre as receitas de serviços, na forma da Lei Complementar 70/91, tendo em
vista a inconstitucionalidade do art. 3º, §1º da Lei 9.718/98, declarada pelo STF no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 357.950.

(iv) O saldo de Devedores diversos – País refere-se, basicamente, a saldos de “Baixas sem financeiro”, valores
baixados da carteira de créditos e pendentes de repasses pelos órgãos conveniados, no montante de
R$373.604 (2017 – R$372.544), bem como valores a receber de cessão de crédito, realizadas em 2017, no
montante de R$ 107.608.

NOTA 10 - OUTROS VALORES E BENS
(a) Bens não de uso e materiais em estoque

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Bens não de uso próprio (i) ......................................... 57.813 31.094 57.643 31.060
Provisões para desvalorização .................................. (1.162) (5.068) (1.162) (5.068)
Material em estoque ................................................... 438 289 438 289

Total – Circulante ..................................................... 57.089 26.315 56.919 26.281

(i) Referem-se principalmente a imóveis e veículos recebidos em dação de pagamento.
(b) Despesas antecipadas

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Comissões – País ...................................................... 183.032 214.797 183.032 214.797
Comissões – Exterior ................................................. 3.543 10.005 3.543 10.005
Outros ......................................................................... 3.956 2.502 1.730 2.502

Total ........................................................................... 190.531 227.304 188.305 227.304
Circulante .................................................................. 70.275 83.354 68.049 83.354
Não circulante .......................................................... 120.256 143.950 120.256 143.950
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continuação...

Continua...

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

NOTA 13 - INTANGÍVEL
Conglomerado Financeiro

2018 2017
Ágio por expectativa de resultados futuros

Banco BCV S.A. ...................................................................................................... 1.422.504 1.422.504
Banco Cifra S.A. / Simples Participações Ltda. ..................................................... 27.908 27.908

Amortização de ágio ................................................................................................... (991.581) (846.539)

Total ........................................................................................................................... 458.831 603.873

Não foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do ágio no semestre
findo em 30 de junho 2018. O valor recuperável dos ágios foi calculado com base do valor em uso. O cálculo utiliza
projeções de resultado, com base no orçamento de 10 anos, aprovado pela Administração.

Conglomerado Financeiro
2018

Ágio em aquisição de
controladas

Saldo em 1º de janeiro de 2018 .................................................................................. 531.352
(Amortizações) ............................................................................................................ (72.521)
Total ........................................................................................................................... 458.831

Conglomerado Financeiro
2017

Ágio em aquisição de
controladas

Saldo em 1º de janeiro de 2017 .................................................................................. 676.394
(Amortizações) ............................................................................................................ (72.521)
Total ........................................................................................................................... 603.873

NOTA 14 - DEPÓSITOS
(a) Depósitos interfinanceiros

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Prefixados .................................................................. 17.980
Pós-fixados ................................................................ 829 65.745 1.609.234 1.776.517

Total ........................................................................... 829 65.745 1.609.234 1.794.497
Circulante .................................................................. 829 64.991 1.607.511 1.786.246
Não Circulante .......................................................... 754 1.723 8.251

(b) Depósitos a prazo
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Prefixados .................................................................. 2.461.348 1.112.739 2.461.348 1.112.739
Pós-fixados ................................................................ 6.253.910 6.434.929 6.253.902 6.401.847

Total ........................................................................... 8.715.258 7.547.668 8.715.250 7.514.586
Circulante .................................................................. 2.751.021 1.782.176 2.751.013 1.749.094
Não circulante .......................................................... 5.964.237 5.765.492 5.964.237 5.765.492

(c) Vencimento de depósitos interfinanceiros e a prazo
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das operações de depósitos a prazo e interfinanceiros:

Conglomerado Financeiro
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros à prazo (i) Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Até 30 dias ................................. 190.169 140.774 190.169 140.774
De 31 a 60 dias ......................... 117.271 105.103 117.271 105.103
De 61 a 90 dias ......................... 46.257 105.507 95.627 105.507 141.884
De 91 a 180 dias ....................... 415 377 599.047 428.980 599.462 429.357
De 181 a 360 dias ..................... 414 18.357 1.739.027 1.011.692 1.739.441 1.030.049
Após 360 dias ............................ 754 5.964.237 5.765.492 5.964.237 5.766.246

Total .......................................... 829 65.745 8.715.258 7.547.668 8.716.087 7.613.413
Circulante ................................. 829 64.991 2.751.021 1.782.176 2.751.850 1.847.167
Não Circulante ......................... 754 5.964.237 5.765.492 5.964.237 5.766.246

(i) Do montante de R$8.715.258 (2017 - R$7.547.668) de depósito a prazo, R$173.576 (2017 – R$558.987) tem garantia
especial do FGC - DPGE, de acordo com a Resolução nº 3.692 do BACEN de 26 de março de 2009.

Banco
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros à prazo (i) Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Até 30 dias ................................. 115.166 173.318 190.169 140.774 305.335 314.092
De 31 a 60 dias ......................... 1.527.235 117.271 105.103 117.271 1.632.338
De 61 a 90 dias ......................... 58.075 105.507 95.627 105.507 153.702
De 91 a 180 dias ....................... 1.487.285 7.698 599.047 428.980 2.086.332 436.678
De 181 a 360 dias ..................... 5.060 19.920 1.739.019 978.610 1.744.079 998.530
Após 360 dias ............................ 1.723 8.251 5.964.237 5.765.492 5.965.960 5.773.743

Total .......................................... 1.609.234 1.794.497 8.715.250 7.514.586 10.324.484 9.309.083
Circulante ................................. 1.607.511 1.786.246 2.751.013 1.749.094 4.358.524 3.535.340
Não Circulante ......................... 1.723 8.251 5.964.237 5.765.492 5.965.960 5.773.743

(i) Do montante de R$8.715.250 (2017 - R$7.514.586) de depósito a prazo, R$173.576 (2017 – R$558.987) tem garantia
especial do FGC - DPGE, de acordo com a Resolução nº 3.692 do BACEN de 26 de março de 2009.

NOTA 15 - RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(a) Programa de Short Term Notes / Medium Term Notes:

Conglomerado Financeiro e Banco
Principal Taxa juros

Descrição (US$ Mil) Emissão Vencimento  ao ano 2018 2017
Notes .......................................... 171.871 abr-11 abr-18 8,00% 289.769
Subordinated notes (i) ................. 247.042 nov-09 nov-19 9,95% 16.847 14.454
Subordinated notes (i) ................. 164.607 ago-10 ago-20 8,88% 25.925 22.243
Hedge risco de mercado (i) ......... (19.798) (14.707)
Total - circulante ...................... 22.974 311.759

(i) Em 30 de junho de 2018 e 2017 as operações de captações em Dólar foram ajustadas a valor de mercado, conforme
demonstrado na Nota 7.

Para mitigação dos riscos relacionados à exposição cambial das captações externas, o Banco utiliza-se de contratos de
swap. Vide Nota 7(e)(ii).
Os saldos incluem a provisão para imposto de renda, calculado a alíquota de 14,3% sobre os encargos.
Com o enquadramento da operação na categoria de dívida subordinada - capital de nível II, de acordo com a Resolução
nº 2.837/01 (revogada pela Resolução nº 3.444/07 e posteriormente revogada pela Resolução nº 4.192/13), esses
instrumentos são utilizados de acordo com as regras de redutores e limitadores contidas na Resolução 4.192/13 e
atualizados pela variação do dólar para efeito de cálculo do PR.
Dessa forma apenas o valor de principal foi reclassificado para Outras Obrigações – Dívidas Subordinadas Elegíveis a
Capital, permanecendo os juros em recursos de aceites e emissão de títulos (Vide Nota 17(c)).

(b) Obrigações por emissão de letras de crédito
Foram emitidas as seguintes letras:

Conglomerado Financeiro e Banco
2018 2017

Letras financeiras ....................................................................................................... 421.327 567.913
Letras créditos imobiliários ......................................................................................... 37.801 24.166
Letras créditos agropecuários .................................................................................... 97.251 145.912

Total ........................................................................................................................... 556.379 737.991
Circulante .................................................................................................................. 394.407 414.827
Não Circulante .......................................................................................................... 161.972 323.164

(c) Vencimento
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos dos recursos por aceites e emissão de títulos:

Conglomerado Financeiro e Banco
Programa de Short Juros Letras

Term/ Dívidas financeiras
Medium Term Notes Subordinadas e de crédito Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Até 30 dias ............. 60.399 37.941 60.399 37.941
De 31 a 60 dias ..... 6.127 22.243 42.360 35.691 48.487 57.934
De 61 a 90 dias ..... 27.498 12.483 27.498 12.483
De 91 a 180 dias ... 5.487 16.847 14.454 124.821 54.229 141.668 74.170
De 181 a 360 dias . 269.575 139.329 274.483 139.329 544.058
Após 360 dias ........ 161.972 323.164 161.972 323.164

Total ...................... 275.062 22.974 36.697 556.379 737.991 579.353 1.049.750
Circulante ............. 275.062 22.974 36.697 394.407 414.827 417.381 726.586
Não circulante ..... 161.972 323.164 161.972 323.164

NOTA 16 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Repasses País – Instituições Oficiais (a) .................. 20.271 28.334 20.271 28.334
Empréstimos no Exterior (b) ....................................... 40.033 91.878 40.033 140.684
Empréstimos no País – Outras Instituições (c) ......... 459.005 432.136 459.005 432.136

Total ........................................................................... 519.309 552.348 519.309 601.154
Circulante .................................................................. 60.304 118.913 60.304 167.719
Não Circulante .......................................................... 459.005 433.435 459.005 433.435

(a) Repasses no país – Instituições Oficiais
Referem-se às obrigações por recursos obtidos para repasse junto à Agência Especial de Financiamento Industrial –
Finame e do Ministério da Agricultura - FUNCAFÉ. Esses repasses apresentam os seguintes vencimentos:

Conglomerado Financeiro e Banco
2018 2017

Até 30 dias .................................................................................................................. 334 338
De 31 a 60 dias .......................................................................................................... 330 325
De 61 a 90 dias .......................................................................................................... 330 325
De 91 a 180 dias ........................................................................................................ 330 975
De 181 a 360 dias ...................................................................................................... 18.947 25.072
Após 360 dias ............................................................................................................. 1.299

Total ........................................................................................................................... 20.271 28.334
Circulante .................................................................................................................. 20.271 27.035
Não Circulante .......................................................................................................... 1.299

(b) Empréstimos no Exterior
Referem-se a:
- Captação junto ao Banco ABC Brasil no montante de U$8,8 milhões com saldo atual de R$34.130 e Commerzbank-
Frankfurt no montante de U$1,5 milhões com saldo atual de R$5.903

(c) Empréstimos no País
- Valores relativos ao empréstimo junto ao FGC – Fundo Garantidor de Crédito (Vide Nota 11).

NOTA 17 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
(a) Fiscais e previdenciárias

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição
social a recolher ..................................................... 18.380 65.786 2.010 37.792

Outros impostos e contribuições a recolher ............... 15.453 15.644 14.939 14.996
Provisão para imposto de renda e contribuição social

diferidos (i) ............................................................. 41.355 34.303 40.957 33.679

Total ........................................................................... 75.188 115.733 57.906 86.467
Circulante .................................................................. 33.833 69.214 16.949 41.213
Não circulante .......................................................... 41.355 46.519 40.957 45.254

(i) A provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos refere-se a ajustes temporários contemplados no
cálculo do lucro tributável, conforme demonstrado na Nota 25(c).

(b) Diversas
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Provisão para pagamentos a efetuar ......................... 102.913 65.781 102.668 65.517
Credores diversos ...................................................... 288.284 375.591 287.132 375.424
Valores a repassar cessão (i) ..................................... 2.734 5.809 2.734 5.809
Valores a pagar sociedades ligadas ........................... 35 1.513 7.933
Provisão para passivos contingentes (ii) ................... 439.299 461.315 427.605 449.334
Obrigações sobre operações vinculadas a cessão (iii) 889.373 735.018 889.373 735.018
Dívidas subordinadas (Nota 17(c)) ............................ 1.586.989 1.361.570 1.586.989 1.361.570
Garantias financeiras prestadas ................................. 4.700 4.968 4.700 4.968
Obrigações por convênios oficiais ............................. 344 344
Outras ......................................................................... 38 27 38 27

Total ........................................................................... 3.314.330 3.010.458 3.302.752 3.005.944
Circulante .................................................................. 1.196.225 1.077.620 1.196.340 1.085.087
Não circulante .......................................................... 2.118.105 1.932.838 2.106.412 1.920.857

(i) Refere-se a valores decorrentes de operações vinculadas a cessão, na qual o cliente procedeu ao pagamento
antecipado, total ou parcial, da operação de crédito cedida (pré-pagamento), registrado no passivo até o efetivo
repasse dos recursos recebidos ao comprador ou cessionário. Vide Nota 8(c).

(ii) O saldo de provisão para passivos contingentes refere-se a contingências relacionadas a causas de natureza cível,
trabalhista e fiscais. Vide Nota 18.

(iii) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos e
benefícios. Vide Nota 8(c).

(c) Dívidas Subordinadas
A captação efetuada mediante emissão de títulos de dívida subordinada, observadas as condições determinadas pela
Resolução nº 3.444, de 28/02/2007, do CMN, e alterações promovidas pela Resolução nº 3.532, de 31/01/2008, do CMN,
é a seguinte:
Descrição Conglomerado Financeiro e Banco

Valor da Data de Saldo de principal em
Operação - Taxa

Nome do papel R$ mil Emissão Vencimento a.a. US$ mil R$ mil
No Exterior: ...............................
Dívida subordinada (Dólar) ........ 516.238 Nov/09 Nov/19 9,95% 247.042 952.396
Dívida subordinada (Dólar) ........ 431.836 Ago/10 Ago/20 8,88% 164.607 634.593
Total – 2018 .............................. 1.586.989
Total – 2017 .............................. 1.361.570

Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das dívidas subordinadas elegíveis a capital:
Conglomerado Financeiro e Banco

Subordinated Notes 2018 2017
Acima de 360 dias ...................................................................................................... 1.586.989 1.361.570
Total ........................................................................................................................... 1.586.989 1.361.570

NOTA 18 - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
O Banco é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. A avaliação para constituição de provisões
é efetuada conforme critérios descritos na Nota 2.2(s). A Administração do Banco entende que a provisão constituída é
suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos.
O Banco BMG e suas controladas, na execução de suas atividades normais, encontram-se envolvidos em contingências
conforme segue: a) Ativos contingentes - Não existem ativos contingentes contabilizados; b) Passivos contingentes –
São classificados e demonstrados juntamente de seus depósitos judiciais, conforme segue:
(i) Provisão para riscos fiscais - As contingências equivalem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões
fiscais administrativas ou judiciais, objeto de auto-lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando
aplicável, multa e encargos. Tal valor é objeto de provisão contábil, independentemente da probabilidade de perda, quando
se trata de obrigação legal, ou seja, o êxito na ação depende de ser reconhecida a inconstitucionalidade de lei vigente.
Nos demais casos constituem provisão sempre que a perda for provável.
Os processos contingentes de ações fiscais e tributárias avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, cujo risco total estimado é de R$334.798 (2017 – R$386.082) Conglomerado Financeiro e R$325.276 (2017
– R$370.635) Banco, sendo que estas ações referem-se principalmente a processos judiciais de tributos federais.
O Banco é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias e outros assuntos.
Os principais questionamentos são de INSS:
a) Questiona o recolhimento da parcela patronal sobre as participações dos Administradores, nos termos da Lei nº

8.212/91, depositados judicialmente com risco possível;
b) Ação ajuizada para que sejam reconhecidas a inconstitucionalidade e ilegalidade do SAT nos termos do artigo 21-A da

Lei nº 8.213/91, introduzido pela Lei nº 11.430/06, com o consequente reconhecimento da inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue as Associadas da Autora ao cumprimento de tais dispositivos, mantendo-se as
redações originais regulamentares e legais.

(ii) Provisões Trabalhistas – A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do pedido, fase
processual e da probabilidade de perda, que, por sua vez, é estimada conforme as características de fato e de direito
relativas àquela ação. Os valores considerados de perda provável são objeto de provisão contábil.
As contingências têm relação com processos em que se discutem pretensos direitos trabalhistas, relativos à legislação
trabalhista específica da categoria profissional tais como horas extras, equiparação salarial, reintegração, adicional de
transferência e outros.
Os processos contingentes de ações trabalhistas avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente,
cujo risco total estimado é de R$240.748 (2017 – R$111.287) no Conglomerado Financeiro e R$240.748 (2017 – R$111.287) no
Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias, cujos valores individuais não são relevantes.
(iii) Provisões Cíveis - A provisão dos casos cíveis individualizados, processos com características peculiares, é
realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do risco e da probabilidade de perda. A provisão dos casos
cíveis massificados é realizada periodicamente tendo como parâmetro a média da perda verificada temporalmente e
aplicada na base de casos ativos. Os valores considerados de perda provável são objeto de provisão contábil.
As contingencias cíveis são em geral decorrentes de indenização por danos materiais e morais, sendo em sua maior parte
do Juizado Especial Cível.
Os processos contingentes de ações cíveis avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente, cujo
risco total estimado é de R$498.336 (2017 – R$509.787) Conglomerado Financeiro e R$498.243 (2017 – 509.116) Banco,
sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias ou de cobranças, cujos valores individuais não são relevantes.
Abaixo demonstramos a segregação por natureza e movimentação das provisões para contingências e dos respectivos
depósitos em garantia das Ações Fiscais e Previdenciárias, trabalhistas e cíveis:

(iv) Depósitos Judiciais e Provisões segregadas por natureza
2018

Conglomerado Financeiro Banco
 Depósitos Provisões para Depósitos Provisões para

Judiciais Contingências Judiciais Contigências
Contingências tributárias e previdenciárias . 88.218 38.672 85.375 38.645
Contingências trabalhistas .......................... 30.876 83.462 30.330 72.720
Reclamações cíveis .................................... 171.909 317.165 171.492 316.240

Total ............................................................ 291.003 439.299 287.197 427.605

2017
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Provisões para Depósitos Provisões para
Judiciais Contingências Judiciais Contigências

Contingências tributárias e previdenciárias . 82.174 28.860 79.621 27.923
Contingências trabalhistas .......................... 28.980 76.476 28.412 66.205
Reclamações cíveis .................................... 151.528 355.979 150.467 355.206

Total ............................................................ 262.682 461.315 258.500 449.334

(v) Movimentação
Conglomerado Financeiro

Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2018 ............................................ 272.128 30.820 87.104 332.366
Adições ........................................................ 54.983 7.935 13.424 27.703
(Baixas) ........................................................ (36.108) (83) (17.066) (42.904)
Saldo em 30/06/2018 .................................. 291.003 38.672 83.462 317.165 E
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Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2018 ............................................ 268.391 30.792 77.511 331.757
Adições ........................................................ 54.785 7.936 10.544 27.300
(Baixas) ........................................................ (35.979) (83) (15.335) (42.817)
Saldo em 30/06/2018 .................................. 287.197 38.645 72.720 316.240

NOTA 19 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BANCO)
a) Capital social

Em 07 de junho de 2018, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 10120/2018-BCB/Deorf/GTSP2, a alteração do
capital do Banco BMG, para R$2.545.571. Com consequente aumento do capital no montante de R$38.094, através de
emissão de 363 novas ações.
Em 30 de junho de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$2.542.571, representado por 25.169 ações.

b) Reservas
Reservas de lucros:
· Legal: É constituída, ao final de cada semestre, à base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitada a 20% do

capital social.
· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações, permanecendo o seu

saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em Assembleia Geral.
c) Juros sobre Capital Próprio

Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 25% (vinte
e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações.

NOTA 20 - RECEITAS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Operações de crédito e arrendamento mercantil
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
CDC Crédito pessoal ................................................. 1.542.943 1.242.019 1.498.503 1.231.182
CDC Veículos ............................................................. 729 16.575 729 16.575
Carteira comercial ...................................................... 56.404 101.223 56.404 101.223
Arrendamento mercantil .............................................. (33) 130
Comissões de agentes ............................................... (201.187) (148.060) (201.187) (148.060)
Resultado com operações de crédito cedidas (i) ....... (49.443) (163.402) (49.443) (163.402)

Total ........................................................................... 1.349.413 1.048.485 1.305.006 1.037.518

(i) Referem-se, sobretudo, ao resultado líquido das despesas com liquidação antecipada de operações de crédito
anteriormente cedidas e despesas com o reconhecimento pró-rata das obrigações assumidas com cessões de créditos
realizadas no período, conforme definido pela Resolução 3.533/08. Vide Nota 2.2(h).

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................... 36.932 51.001 36.472 46.266
Títulos e valores mobiliários ....................................... 56.350 105.427 54.978 102.687
Aplicações no exterior ................................................ 15

Total ........................................................................... 93.282 156.443 91.450 148.953

(c) Despesas da intermediação financeira
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Despesa com captação no exterior ............................ (319.409) (91.986) (315.574) (92.947)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 172.438 (112.979) 172.438 (112.979)

Sub Total ................................................................... (146.971) (204.965) (143.136) (205.926)

Despesas de depósitos a prazo ................................. (395.487) (419.073) (395.343) (418.927)
Despesas de depósitos interfinanceiros .................... (1.221) (5.679) (57.006) (93.367)
Outras despesas de captação .................................... (35.700) (62.127) (35.700) (61.470)
Operações de emp. cessões e repasses ................... (24.514) (36.027) (24.514) (36.027)

Total ........................................................................... (603.893) (727.871) (655.699) (815.717)
NOTA 21 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conglomerado Financeiro e Banco
2018 2017

Rendas de cobrança ................................................................................................... 630 1.470
Rendas de tarifas bancárias ...................................................................................... 12.053 6.235
Rendas outros serviços ............................................................................................. 10.817 11.162

Total ........................................................................................................................... 23.500 18.867
NOTA 22 - DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(a) Despesas de pessoal

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Proventos ................................................................... (42.986) (38.771) (42.961) (38.749)
Encargos sociais ........................................................ (16.615) (21.467) (16.607) (21.459)
Treinamento ................................................................ (594) (809) (594) (809)
Benefícios .................................................................. (13.296) (11.412) (13.281) (11.400)
Honorários .................................................................. (4.442) (4.633) (4.442) (4.633)

Total ........................................................................... (77.933) (77.092) (77.885) (77.050)

(b) Outras despesas administrativas
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Água, energia e gás .................................................... (835) (869) (835) (869)
Marketing .................................................................... (16.093) (19.157) (16.041) (19.111)
Aluguéis ...................................................................... (7.503) (6.253) (7.491) (6.240)
Arrendamento de bens ................................................ (2.232) (2.045) (2.232) (2.045)
Promoções e relações públicas .................................. (1.182) (12.711) (1.182) (12.711)
Comunicações ............................................................ (13.532) (19.479) (13.532) (19.479)
Manutenção e conservação de bens .......................... (564) (634) (564) (634)
Processamento de dados ........................................... (22.318) (17.806) (22.315) (17.805)
Seguros ....................................................................... (1.821) (973) (1.599) (973)
Serviços de terceiros ................................................. (38.616) (61.838) (38.616) (61.837)
Serviço de vigilância .................................................. (2.786) (2.703) (2.786) (2.703)
Serviços técnicos especializados ............................... (70.669) (50.505) (69.128) (50.308)
Materiais diversos ...................................................... (1.175) (594) (1.175) (594)
Serviços do sistema financeiro .................................. (6.230) (7.181) (6.215) (7.171)
Transportes ................................................................. (1.813) (1.568) (1.813) (1.567)
Viagens ....................................................................... (4.593) (4.026) (4.592) (4.026)
Amortização e depreciação ......................................... (82.000) (81.880) (82.000) (81.880)
Outras despesas administrativas ............................... (17.707) (13.670) (17.739) (13.445)

Total ........................................................................... (291.669) (303.892) (289.855) (303.398)
NOTA 23 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

PIS e COFINS ............................................................ (43.431) (29.844) (40.731) (25.407)
ISS .............................................................................. (275) (226) (275) (226)
Outros ......................................................................... (2.579) (3.979) (2.177) (3.528)

Total ........................................................................... (46.285) (34.049) (43.183) (29.161)
NOTA 24 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Outras receitas operacionais

Recuperação de encargos e despesas ...................... 3.502 58.172 2.394 58.172
Variação monetária ..................................................... 9.167 11.816 8.142 11.739
Reversão de provisões operacionais (i) ..................... 50.577 72.083 48.758 70.517
Refis ........................................................................... 3.020 3.020
Atualização de impostos a compensar ....................... 6.098 16.514 5.795 15.727
Outras ......................................................................... 5 2.102 5 2.317

Total ........................................................................... 69.349 163.707 65.094 161.492

Outras despesas operacionais

Atualização monetária ................................................. (5.781) (2.890) (5.781) (2.890)
Despesas de cobranças ............................................. (2.934) (1.464) (2.825) (1.446)
Despesa de interveniência de repasse de recursos .. (41.377) (33.038) (41.377) (33.038)
Despesa de provisões operacionais (i) ...................... (124.130) (146.396) (118.932) (142.868)
Atualização de tributos ................................................ (178) (18.531) (32) (17.945)
Juros e multas ............................................................ (12) (1.156) (1.156)
Tarifas ......................................................................... (15.842) (7.490) (15.842) (7.490)
Outras ......................................................................... (20.275) (1.170) (16.881) (1.313)

Total ........................................................................... (210.529) (212.135) (201.670) (208.146)

(i) Na rubrica “Reversão de provisões operacionais” e “Despesa de provisões operacionais” estão registradas,
basicamente, reversão e constituição de provisões de natureza cível, trabalhistas e fiscais.

NOTA 25 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias .........................................   1.685.135 1.633.332      1.650.661 1.594.235
Sobre prejuízos fiscais / base negativa .....................      656.470 764.177         318.838 403.318
Contribuição social – MP 2.158-35 .............................            547 547               547 547

Total (i) ....................................................................... 2.342.152 2.398.056 1.970.046 1.998.100

(i) - Realizável a Longo Prazo (vide Nota 9).

O Conglomerado Financeiro adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de junho de 2018, esses saldos possuem as seguintes
características:
O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$1.694.957 (2017 –
R$1.883.684) e de base negativa de contribuição social no montante de R$1.512.129 (2017 – R$1.882.029) e Crédito de
Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$547 (2017 – R$547) que serão recuperados segundo expectativa de projeção de
lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões para contingências
fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões trabalhistas e cíveis, cuja realização
depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão para crédito de liquidação duvidosa cuja realização
depende dos critérios de dedutibilidade nos termos da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros tributáveis suficientes
para compensar os créditos tributários existentes.
Em 16 de fevereiro de 2016 foi protocolado junto ao BACEN a formalização do pedido de que trata o art 1º. da Circular
3.776 de 30 de dezembro de 2015, devidamente aprovado.

(b) A movimentação dos créditos tributários no semestre findo em 30 de junho de 2018 pode ser demonstrada como
segue:

Conglomerado financeiro
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ................ 547 1.696.436 664.636 2.361.619
Constituição ........................................... 148.014 148.014
(Utilização) ............................................. (159.315) (8.166) (167.481)
Saldo final em 30/06/2018 ................... 547 1.685.135 656.470 2.342.152

Banco
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ................ 547 1.662.536 320.040 1.983.123
Constituição ........................................... 146.683 146.683
(Utilização) ............................................. (158.558) (1.202) (159.760)
Saldo final em 30/06/2018 ................... 547 1.650.661 318.838 1.970.046

O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre exclusões temporárias registrado no exigível a longo prazo,
referem-se, principalmente, a Marcação à Mercado de Títulos e Valores Mobiliários.

Conglomerado Financeiro Banco
Período Expectativa de realização por período Expectativa de realização por período
2018 244.284 232.301
2019 357.918 313.381
2020 407.883 360.062
2021 337.371 287.431
2022 363.974 310.116
2023 356.910 301.138
2024 127.283 66.597
2025 106.666 60.340
2026 32.936 32.345
2027 6.927 6.335

Total 2.342.152 1.970.046

(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
Conglomerado Financeiro

2018 2017
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes da tributação sobre o lucro e

das participações societárias ............................... 138.947 138.947 23.363 23.363

Participações estatutárias ........................................... (17.807) (17.807)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial .......................................... (2.614) (2.614) 2.755 2.755
Variação cambial de investimento no exterior ......... (29.118) (29.118) (2.005) (2.005)
Outros ...................................................................... 4.948 19.137 (14.921) (2.868)

Base de cálculo ......................................................... 94.356 108.545 9.192 19.247
Alíquota base ............................................................... (14.153) (21.709) 1.379 4.273
Alíquota adicional ......................................................... (9.424) 907
Efeito majoração da alíquota da CSLL (i) ................... 1.014
Incentivos fiscais ........................................................ 186 (888)

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social .............................................. (23.391) (21.709) 1.398 5.287

Banco
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
das participações societárias ............................... 116.458 116.458 (16.337) (16.337)

Participações estatutárias ........................................... (17.807) (17.807)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial .......................................... (60.034) (60.034) (52.445) (52.445)
Outros ...................................................................... 5.774 19.677 (10.700) 1.832

Base de cálculo ......................................................... 44.391 58.294 (79.482) (66.950)
Alíquota base ............................................................... (6.659) (11.659) (11.922) (13.390)
Alíquota adicional ......................................................... (4.427) (7.960)
Efeito majoração da alíquota da CSLL ........................ 933
Incentivos fiscais ........................................................ 134 (676)

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social .............................................. (10.952) (11.659) (20.558) (12.457)

(i) A administração revisa periodicamente as perspectivas de realização dos créditos tributários, tendo registrado mais
créditos tributários relacionados a elevação da alíquota de contribuição social.

NOTA 26 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (BANCO)
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN nº 3.750, de 30/
06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais
de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas demonstrações consolidadas. Os
principais saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
Partes Relacionadas 2018 2017 2018 2017

Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. .......................................................... 52.106
Rendas a Receber
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ............................ 6.588 3.380
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. ..................................................... 3.089 2.938
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ........................................................................ 1.374 20.558
Banco BCV S.A. ......................................................................... 10.599 20.984
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. ..................................................... 940
Bmg Participações Em Negócios Ltda ........................................ 25 25
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ....................................... 74 137
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ............................ (35) (127)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. ..................................................... (318) (21)
EGL - Emprendimientos Gerais Ltda ........................................... (819) (325)
Help Franchising ......................................................................... (1.236) (364)
CB Intermediação de Negócios Ltda .......................................... (370) (696)
ME Promotora de Vendas Ltda .................................................. (514) (38)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ................................................. (45) (54)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ........................................ (16) (34)
Cmg Corretora De Seguros ......................................................... (551) (1)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ......................................................................... (921.302) (882.805) (28.551) (47.350)
Banco Cifra S.A. ........................................................................ (565.185) (542.056) (17.410) (23.764)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ............................ (107.167) (293.320) (9.308) (15.905)
Depósitos a prazo
EGL - Empreendimentos Gerais Ltda ......................................... (3.023) (8.701) (149) (295)
Help Franchising ......................................................................... (12.765) (269) (193)
ME Promotora de Vendas Ltda .................................................. (4.627) (3.606) (92) (210)
CB Intermediação de Negócios Ltda .......................................... (1.845) (9.000) (634) (672)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ................................................. (335) (311) (11) (18)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ........................................ (1.206) (1.119) (39) (63)
Outras obrigações
BMG Bank (Cayman) Ltd. .......................................................... 48.806
Banco Cifra S.A. ........................................................................ (7.932)
Banco BCV S.A. ......................................................................... (1.513)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ....................................... (369) (690)

As aplicações e captações de recursos, com partes relacionadas, foram contratadas a taxas de mercado.
A EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. (empresa não financeira pertencente ao Grupo BMG), adquiriu créditos sem
coobrigação com o Banco BMG, que por força de contrato de cessão, recebe 20% dos repasses a serem efetuados, a
título de serviços de cobrança.
Em 28 de dezembro de 2012, foi realizada Cessão de Crédito sem Coobrigação com a EGL – Empreendimentos Gerais
Ltda., que totalizaram R$60.613, sendo recebido R$4.865. Em 27 de dezembro de 2013, o valor cedido totalizou R$33.259
e o recebimento R$2.559. Os contratos objetos de cessão estavam classificados, conforme Resolução 2.682/99 do
Bacen, nos níveis de risco “G” e “H”.
Em 30 de junho de 2018, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam R$ 369 (2017 – R$ 690) e
os serviços de cobrança representavam R$ 74 (2017 – R$ 137).
Em dezembro de 2017, o Banco BMG e suas controladas contrataram seguro garantia com prêmios no montante de
R$2.180 com a BMG Seguros S.A.

(b) Remuneração dos administradores
Conforme descrito na Nota 2.2(t), em acordo com a Resolução CMN 3.921/10, o Banco passou a estabelecer
anualmente, através de Assembleia Geral Ordinária, a remuneração dos Administradores, que é acordada entre Conselho
de Administração e Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.
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Mensuração e Controle do Risco
A área de Risco é responsável principalmente pela preparação dos fluxos de caixa e pela análise diária de todas as
posições mantidas em conjunto com a Tesouraria, bem como a avaliação da sua adequação em relação aos limites
operacionais estabelecidos, e pela avaliação da liquidez dos ativos negociados e pelo impacto de cenários negativos no
caixa.
A mensuração do risco de liquidez ocorre da seguinte forma:
• Acompanhamento diário dos limites de liquidez estabelecido pela Administração;
• Projeções de Liquidez por meio de fluxo de Caixa;
• Modelagem e Construção de Cenários (Teste de Estresse);
• Comparativo e Análise de Variações (Backtesting);
• Plano de Contingência de Liquidez.
A comunicação do processo de gerenciamento de risco de liquidez é realizada por meio de distribuição de relatórios às
áreas envolvidas na gestão e no controle, bem como à Diretoria Executiva e ao Comitê de Ativos e Passivos - ALCO.
Ainda, como parte do processo, são elaborados relatórios mensais sobre o gerenciamento do risco de liquidez, com
detalhadas informações sobre as ocorrências do período.
A principal política de mitigação de riscos de liquidez é a busca de recursos com prazos casados com os das operações
efetuadas, sob a forma de cessões de crédito. Além disso, a organização busca captar a prazos compatíveis com os das
aplicações e conta com plano de contingência adequado para os casos excepcionais.

1.4 Risco de Crédito
O Conglomerado Prudencial do BMG possui política de gerenciamento do risco de crédito devidamente instituída com
objetivo de garantir a integridade de seus ativos e níveis adequados de riscos e perdas, bem como os resultados
esperados de seus negócios.
Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem que esta política deve ser continuamente
aperfeiçoada, contando com análises exaustivas dos fatores internos e externos que possam impactar a solvabilidade de
obrigações financeiras pactuadas nos diversos segmentos e produtos com os quais opera.
Estratégia de Crédito do Grupo Financeiro
Em resposta às condições do cenário macroeconômico, a estratégia de atuação do Banco BMG foi revista ao longo de
2016, com objetivo de aumentar seu foco no segmento Varejo, oferecendo soluções de crédito eficientes para diferentes
perfis de clientes.
Assim, os principais produtos de crédito passaram a ser: Cartão de Crédito Consignado, BMG Empresas, Crédito na
Conta (crédito pessoal com débito em conta) e o Crédito Pessoal Digital, sendo mantida aberta a possibilidade de
desenvolvimento de outros produtos com potencial de crescimento e rentabilidade.
Cartão Consignado
O cartão consignado do Banco BMG é um cartão de crédito internacional, com os mesmos benefícios dos cartões
tradicionais, mas com a vantagem do desconto na folha de pagamento e de taxas atrativas. Para os convênios com os
quais o Banco BMG possui acordo específico, o cartão tem margem consignável exclusiva.
BMG Empresas
O BMG atua no financiamento para empresas de médio e grande porte e para fornecedores de grandes grupos
econômicos, por meio da plataforma BMG Empresas.
Observando o cenário macroeconômico, o Banco optou por assumir uma postura mais conservadora na concessão,
complementando nossa atuação nesse segmento através da oferta de produtos alternativos, tais como Derivativos a
Clientes.
Crédito na Conta
O Crédito na Conta é um empréstimo pessoal com débito em conta, realizado exclusivamente para funcionários públicos,
aposentados e pensionistas do INSS. Para início da comercialização do produto com funcionários de um determinado
órgão, são realizados estudos para avaliar a sua saúde financeira, de modo a minimizar riscos de atrasos ou
parcelamentos nos pagamentos dos salários e benefícios.
O produto conta, ainda, com uma equipe especializada no processo de arrecadação e com taxas de juros compatíveis
com o perfil de inadimplência inerente ao produto e público-alvo.
Crédito Pessoal Digital
O BMG lançou o produto Crédito Pessoal Digital através da Lendico, um correspondente bancário digital que oferece
crédito pessoal por meio de uma plataforma 100% online. O produto, aliado à plataforma, proporciona segurança e
facilidade de acesso, com excelentes taxas de juros em relação às alternativas no mercado para clientes com bom
histórico e perfil de crédito compatível.
Estrutura do Gerenciamento
A atividade de gerenciamento do Risco de Crédito é executada por unidade específica na Superintendência de Riscos
Corporativos – SURIC. A estrutura de gerenciamento de Risco de Crédito é única para as instituições integrantes do
Conglomerado Prudencial do BMG e é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a
dimensão da exposição ao risco.
A SURIC, subordinada à Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais, é responsável por:
• Propor o desenvolvimento de sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, mensurar, controlar e mitigar a

exposição ao risco de crédito;
• Emitir relatórios gerenciais periódicos para a administração da instituição, acerca do desempenho do gerenciamento do

risco em decorrência das políticas e estratégias adotadas;
• Propor políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de crédito que estabeleçam limites operacionais,

mecanismos de mitigação de risco e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de crédito em níveis
considerados aceitáveis pela administração da instituição;

• Estimar, segundo critérios consistentes e prudentes, as perdas associadas ao risco de crédito;
• Efetuar avaliação prévia de novas modalidades de operação com respeito ao risco de crédito e verificar a adequação

dos procedimentos e controles adotados pela instituição;
• Adotar práticas para garantir que exceções à política, aos procedimentos e aos limites estabelecidos sejam relatadas

apropriadamente;
• Manter monitoramento e controle dos riscos de crédito potenciais (“fractionals”) nas operações com derivativos

celebradas com clientes.
A Superintendência Contábil e Fiscal – SUCOF - é responsável por calcular e contabilizar a PCLD (Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa), RWA (Ativos Ponderados Pelo Risco) e débitos de provisão.
Processo de Gerenciamento
Considerando a estratégia de atuação do BMG, a carteira de crédito é distribuída dentro de percentuais definidos pelo
Conselho de Administração. Esses limites são constantemente monitorados pela Diretoria responsável pelo
gerenciamento de risco de crédito a quem cabe o acompanhamento e controle, devendo ainda assegurar que as
definições neste âmbito não incentivem comportamentos incompatíveis com um nível de risco considerado prudente nas
políticas e estratégias traçadas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.
Esse processo contínuo de monitoramento de distribuição percentual da carteira de crédito está refletido em um
planejamento financeiro completo e de longo prazo que permite tempestivamente à Diretoria e Conselho de Administração
do grupo o redirecionamento de suas estratégias do “mix” da carteira de crédito.  Esse trabalho coordenado permite
antecipar impactos de PCLD, necessidade de Capital, resultado e impactos regulatórios sobre a nossa carteira de crédito
presente e futura.
Mensuração e Controle do Risco
A mensuração do risco de crédito da carteira é realizada utilizando-se a base de dados dos sistemas corporativos para
calcular os índices de perdas realizadas, esperadas e inesperadas e do constante monitoramento dos níveis de provisão
para créditos de liquidação duvidosa.
A perda realizada da carteira deve refletir o nível de risco das operações de crédito em estoque e das cedidas com
coobrigação ou retenção de risco e permitir o monitoramento do nível de sua exposição em comparação com as
provisões para devedores duvidosos.
A carteira de crédito é avaliada regularmente, em termos de qualidade e de sua capacidade de geração de resultados
frente aos riscos incorridos, conforme critérios a seguir:
• Relatórios de Orçamento de Risco de Crédito - corresponde à projeção da PCLD (Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa) com a finalidade de compor o orçamento anual do Conglomerado Prudencial do BMG na forma de
registro contábil;
• Acompanhamento dos limites de exposição de riscos definidos conforme regulamentação do CMN;
• Relatórios de Gestão do Risco de Crédito – acompanhamento sistemático e projeções para a carteira de crédito em
diversas visões: perdas por convênio, acompanhamento de spreads praticados por produto e subprodutos, informações
gerenciais sobre os maiores convênios ativos do Banco BMG, dentre outros;
A comunicação dos resultados do gerenciamento de risco de crédito é realizada por meio de distribuição de relatórios à
Diretoria Executiva responsável pelo risco e às demais áreas envolvidas no processo.
No âmbito do cartão de crédito consignado, a estratégia de mitigação do risco de crédito é, além dos cuidados
preventivos observados na sua concessão, a investigação dos procedimentos operacionais que ocasionam a perda, com
vistas a mitigar os riscos não detectados na sua origem.

1.5 Risco Operacional
O Conglomerado Prudencial do BMG considera a gestão do risco operacional um instrumento essencial para a
maximização da eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios, provendo o adequado
entendimento dos riscos associados aos seus negócios, de forma que qualquer evento que possa interferir adversamente
o alcance dos objetivos seja identificado e tratado.
Neste sentido, a resposta ao risco compreende em evitar, aceitar, mitigar, compartilhar ou transferir o risco, dentro dos
parâmetros estabelecidos e avaliação do custo/benefício.
Considera, ainda, que a responsabilidade pela gestão dos riscos deve ser exercida por todos os colaboradores,
independente de seu nível hierárquico, que devem expressar preocupações quando identificadas falhas de controles ou
violações nas regras definidas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.
Estratégia do Grupo Financeiro
A metodologia adotada abrange todo o Conglomerado Prudencial do BMG e serviços terceirizados relevantes para o
funcionamento regular das atividades.
A estratégia caracteriza-se pelo monitoramento de todos os riscos conhecidos e potenciais da instituição e das empresas
prestadoras de serviços, visando a implementação de controles adequados, considerando o custo / benefício de cada
item avaliado, conforme classificação do risco, numa escala de cinco níveis entre o “Risco Muito Baixo” a “Risco Muito
Alto”.
Todos os eventos de riscos que configurem perda operacional efetiva deverão ser controlados e contabilizados em
agrupamento contábil específico, de forma a identificar, com facilidade, as ocorrências da espécie e a sua
documentação, tanto para atendimento à alta administração no seu gerenciamento, quanto para subsidiar o fornecimento
de informações às autoridades supervisoras.
Processo de Gerenciamento e Mensuração do Risco
A metodologia adotada para esta gestão abrange a estrutura do Conglomerado BMG, aí inseridos o Banco BMG e demais
empresas financeiras coligadas e serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular das atividades.
O gerenciamento do Risco Operacional na Instituição encontra-se estruturado e definido considerando:
Política de Risco Operacional - a política Institucional de Risco Operacional do BMG define diretrizes para o
gerenciamento de riscos dos seus processos, produtos e serviços, de forma a assegurar que o cumprimento com as
normas estabelecidas de governança e controle estejam de acordo com as orientações da Alta Administração.
Mapeamento dos Riscos das Atividades - a mais importante ferramenta utilizada pelo Conglomerado Prudencial do BMG
para controle do Risco Operacional. A identificação dos riscos permite demonstrar a exposição do Conglomerado
Prudencial do BMG frente aos riscos, a partir das análises da probabilidade versus impacto, consequências dos riscos e
qualidade do controle interno.
Cadastro de Incidente Operacional - os incidentes são a materialização dos riscos, que ocorre de maneira inesperada,
resultante da falha na execução das atividades. Nesse sentido, a apuração das perdas decorrentes dos incidentes
operacionais constitui fator importante para o cumprimento das exigências dos órgãos reguladores, além de prover ao
Conglomerado informações consistentes, padronizadas e atualizadas para uma análise quantitativa e qualitativa no
gerenciamento dos riscos.
Registro das Perdas Operacionais - para garantir que todas as perdas sejam comunicadas e registradas, mensalmente a
área de Risco Operacional solicita aos gestores a comunicação dos incidentes ocorridos no período e, posteriormente,
analisa os saldos das contas contábeis de registro de perdas operacionais. Essa dinâmica permite a validação periódica
da consistência quanto à perda contabilizada em relação às registradas na base de risco (comunicada pelas áreas).
Plano de Continuidade de Negócios: o Plano de Continuidade de Negócio (PCN) está estruturado em duas frentes de
atuação: uma voltada para formalização do plano de continuidade das áreas e outra focada nos testes de efetividade do
plano de áreas classificadas como críticas.
Processo de Comunicação
O processo de comunicação, bem como os instrumentos utilizados para implementação do gerenciamento, tem como
objetivo disseminar e consolidar a cultura de risco operacional no Conglomerado Prudencial do BMG, contemplando as
principais ações para fortalecimento do tema, responsabilidades da estrutura e procedimentos a serem adotados no
âmbito organizacional.
Para divulgação dos dados apurados e as devidas ações de mitigação, são emitidos relatórios regulares de acordo com a
Resolução nº 4.557/17, do cenário de risco, a partir do resultado do mapeamento dos riscos das atividades, além de
relatórios específicos de acompanhamento de incidentes e principais indicadores. Este ciclo de informação permite o
acompanhamento das ações tomadas e a definição de novas análises para aferição dos resultados obtidos.
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(i) Benefícios de curto e longo prazo a administradores

2018 2017
Remuneração .............................................................................................................. 4.443 4.633
Contribuição INSS ....................................................................................................... 1.000 1.042

Total ............................................................................................................................ 5.443 5.675

O Banco BMG não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho para o seu pessoal-chave
da Administração.

(ii) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou adiantamentos aos seus
acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou parentes de seus administradores até o segundo grau.
Dessa forma, não são efetuados pelas instituições financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária,
membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

NOTA 27 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Programa de Liquidez do Fundo Garantidor de Créditos - FGC
O Banco BMG utilizou o programa de liquidez com garantias de direitos creditórios do Fundo Garantidor de Créditos - FGC,
via CDBs de longo prazo.  Em função da mudança do mix de ativos de crédito originados pelo BMG, vis-à-vis a previsão
contratual anteriormente acordada, deixou de ser possível de forma prospectiva a utilização plena do referido programa.
Em função disso, o BMG e FGC firmaram uma transação irretratável, nos termos do artigo 840 do Código Civil, o que
resultou na extinção da utilização do programa e no recebimento de R$ 360 milhões, reconhecido pelo BMG como outras
receitas não operacionais no 1º semestre de 2016. Finalizando as tratativas supracitadas com o FGC, em janeiro de 2017,
o BMG reconheceu em outras receitas não operacionais o valor de R$ 38 milhões.
Compromissos e Garantias
Os avais e fianças prestadas pelo Conglomerado Financeiro a clientes montam R$310.987 (2017 – R$286.291) e estão
sujeitos a encargos financeiros e contra-garantias pelos beneficiários.
No trimestre findo em dezembro de 2017, com o advento da Resolução nº 4.512/16, referente ao tratamento para
garantias financeiras prestadas, o saldo de provisão de PDD – Excedente, teve impacto no resultado do exercício findo
em 31 de dezembro de 2017 de R$ 1.149 e no Patrimônio Líquido de R$ 3.215 (líquidos de imposto), os impactos
subsequentes já estão refletidos no resultado do período.
Acordos para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
Com objetivo de permitir a compensação de créditos e débitos mantidos com uma mesma contraparte, cujos
vencimentos dos direitos e obrigações podem ser antecipados para a data em que ocorrer o evento de inadimplência por
uma das partes, o Conglomerado BMG, ao amparo da Resolução n° 3.263, de 24/02/2005, do CMN, firmou acordos de
compensação no âmbito de convênios de derivativos, bem como acordos para compensação e liquidação de operações
ativas e passivas.
Informações Suplementares
O Banco BMG optou por demonstrar seus resultados excluindo o efeito da amortização do ágio, apurado na aquisição de
investimentos (nota 13), no montante de R$43,5 milhões, liquido dos efeitos fiscais, no 1º semestre de 2018, visto que
todos os efeitos do ágio já estão integralmente deduzidos do patrimônio de referência para cálculo de Basileia.

NOTA 28 - GESTÃO DE RISCOS
1. Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

Para o Conglomerado Prudencial do BMG, a gestão de riscos é essencial para a maximização da eficiência no uso do
capital e para a escolha das oportunidades de negócios, bem como para garantir a preservação da integridade e a
independência dos processos. Desta forma, o Banco BMG tem desenvolvido, com base nas melhores práticas de
gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles internos para a mitigação e controle de possíveis perdas
decorrentes da exposição aos riscos aos quais suas atividades estão expostas, com um conjunto de processos e rotinas
adequados às suas modalidades operacionais.
Neste contexto, o Banco BMG gerencia seus riscos - de capital, de liquidez, de mercado, crédito e operacional - com
ações específicas para cada um, descritas abaixo.
O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento dos riscos pode ser visualizado no site
(http://www.bancobmg.com.br/RI/), na seção de Governança Corporativa, Gestão de Riscos.

1.1 Gestão de Capital
O Banco BMG optou pela constituição de estrutura de gerenciamento de capital centralizada para o Conglomerado
Financeiro, nomeando um diretor responsável para toda a estrutura.
O Comitê de Gestão do Capital é o principal responsável por promover discussões acerca do gerenciamento de capital.
O comitê é conduzido pela Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais com o objetivo de apresentar ao
Conselho de Administração e demais Diretorias o Índice de Basiléia atual, bem como as projeções para os próximos três
anos.
Dentre as principais atividades do Comitê, destacamos:
• Promover discussões e decisões sobre temas relacionados às Políticas, procedimentos, metodologias e
processos relacionados ao gerenciamento de capital e ao Plano de Capital, conforme estabelecidos em Política;
• Validar a Política de Gerenciamento de Capital e o Plano de Capital da Organização e submetê-los à aprovação da
Diretoria e do Conselho de Administração;
• Submeter à Diretoria e ao Conselho de Administração deliberações do comitê que afetem a Política e o Plano de Capital;
• Acompanhar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Capital;
• Avaliar periodicamente, no mínimo a cada três meses, os resultados dos processos de gestão de capital, seus pontos
fortes e fracos, assim como a adequação de sua estrutura, buscando adequá-lo às necessidades da Organização;
• Acompanhar a efetividade do processo de gerenciamento de capital no âmbito da Organização, inclusive os possíveis
impactos no capital, oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras integrantes do consolidado econômico-
financeiro;
• Reportar ao Conselho de Administração as variações significativas nas projeções financeiras e na necessidade futura
de capital, bem como possíveis alterações relevantes em relação às estratégias adotadas, o montante de capital a ser
alocado e os efeitos de testes de estresse no âmbito da Organização;
• Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna e externa pertinentes à gestão de capital;
• Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê.
A Superintendência de Planejamento, BI e Pricing, subordinada à Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais,
é a responsável pela projeção dos ativos, passivos, receitas e despesas do conglomerado financeiro BMG, assim como
pela aplicação dos cenários de estresse sobre os saldos projetados.
A Superintendência Contábil Fiscal, subordinada ao Diretor Executivo Geral, é responsável pela apuração e projeção do
Índice de Basiléia utilizando-se do orçamento (elaborado pela SUPLA) e cenários relativos aos Riscos de Crédito, Mercado
e Liquidez.
A Superintendência de Riscos (SURIC), sob a responsabilidade da Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais
Digitais, é a unidade responsável pelo gerenciamento do capital do conglomerado financeiro BMG, assim como pela
avaliação de possíveis impactos no capital oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras integrantes do
consolidado econômico-financeiro.

1.2 Risco de Mercado
Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem que a gestão desse risco, aliada a um
efetivo controle a partir das melhores práticas e ferramentas operacionais, garante que a instituição esteja
adequadamente capitalizada e segura, sendo conhecedora de suas vantagens e desvantagens em termos de retorno e
risco.
Considera, ainda, que todos os níveis hierárquicos da instituição têm papéis e responsabilidades em relação à gestão do
risco de mercado em suas atividades, para a eficácia dos controles.
O Conglomerado Prudencial do BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento do risco de mercado,
supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator para identificar e quantificar as volatilidades e correlações que
venham a impactar a dinâmica do preço do ativo.
Estratégia do Grupo Financeiro
A política interna do Grupo BMG define limites conservadores para exposições em moeda estrangeira e taxas de juros. As
posições que não estejam dentro dos limites estabelecidos são submetidas à aprovação do ALCO (Comitê de Ativos e
Passivos) previamente.
Carteira de Negociação (Trading Book) e Banking Book
De acordo com a Circular nº 3.642/13, que estabelece os critérios mínimos para a classificação das operações das
instituições financeiras na Carteira de Negociação (Trading Book) e fora da Carteira de Negociação (Banking Book), e a
Circular nº 3.365/07, que dispõe sobre a mensuração do risco de taxas de juros das operações do Banking Book, o
Conglomerado Prudencial do BMG segrega as operações classificadas na carteira de Banking Book das operações
classificadas como Trading Book para cálculo do Risco de Mercado.
O gerenciamento de risco de mercado busca garantir que os critérios de classificação na Carteira de Negociação (Trading)
e Carteira de Não Negociação (Banking), sejam observados de maneira consistente, por meio do estabelecimento de
controles que garantam a adequação da classificação e o monitoramento da rotatividade das operações na carteira de
negociação.
Processo de Gerenciamento
A área de gerenciamento utiliza práticas e tecnologias para a mensuração e acompanhamento diário dos limites definidos,
das sensibilidades e estresses às oscilações da exposição cambial, taxa de juro, preços de ações e mercadorias
(commodities), prevendo, inclusive, os riscos inerentes a novas atividades e produtos, adequando os controles e
procedimentos necessários.
A área de gerenciamento do Risco de Mercado monitora o cumprimento dos limites e disponibiliza relatórios gerenciais de
controle das posições, além de reporte e apresentações periódicas à Alta Administração.
Os resultados da mensuração, envolvendo situações de normalidade e de estresse, e a realização dos testes de
aderência, além da verificação do cumprimento dos limites estabelecidos, são divulgados através da Carta Mensal de
Risco de Mercado a toda Diretoria Executiva e ao ALCO.
As operações de hedge executadas pela tesouraria devem, necessariamente, cancelar ou mitigar os riscos do
descasamento de quantidades, prazos, moedas ou indexadores, das posições Banking. Existem limites específicos para
posições de negociação (Trading). Há ainda processos de Hedge Accounting para emissões externas e seus elementos
de proteção (swaps cambiais) e Hedge de Fluxo de Caixa para captações finais em CDI e seus elementos de proteção
(futuros DI1 na BM&F), que possibilitam redução de riscos evitando assimetrias contábeis.
Apreçamento dos Instrumentos Financeiros
Com o intuito de adotar as melhores práticas, relacionadas à apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros,
a Superintendência de Riscos (SURIC), determina, sempre que possível, a utilização de preços e taxas da Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros e Mercados Secundários – B3. Na impossibilidade de encontrar tais referências de
mercado, são utilizados preços disponibilizados por outras fontes (por exemplo: Bloomberg, Broadcast e Corretoras).
Como última opção, são adotados modelos internos de precificação e apreçamento dos instrumentos, que são
submetidos aos processos de validação e avaliação do Grupo.
Conforme processo de governança, os critérios de marcação a mercado são revisados periodicamente, podendo sofrer
modificações em decorrência de alterações nas condições de mercado ou pelo desenvolvimento de novos modelos
considerados mais adequados pelo Grupo.
Em dezembro de 2014, o CMN publicou a Resolução nº 4.389, que altera a Resolução nº 4.277 de 2013, que estabelece
procedimentos mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros, avaliados pelo
valor de mercado e diretrizes para aplicação de ajustes prudenciais, para tais instrumentos. Conforme procedimentos
destacados nos parágrafos anteriores, o Banco BMG já está alinhado às diretrizes da resolução, inclusive com a aplicação
dos devidos ajustes prudenciais promovidos pela regulação.

1.3 Risco de Liquidez
O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo manter sistemas de controle estruturados em consonância com os
perfis operacionais da instituição, periodicamente reavaliados, que permitam o acompanhamento permanente das
posições assumidas em todas as operações praticadas nos mercados financeiros e de capitais, de forma a evidenciar e
mitigar o risco de liquidez decorrente das atividades desenvolvidas.
Define-se como risco de liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis -
“descasamentos” entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição,
levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
Processo de Gerenciamento
O Banco conta com estrutura de gerenciamento de riscos centralizada em uma única diretoria, com atribuições
formalmente aprovadas pelo Conselho de Administração, visando manter a liquidez em níveis aceitáveis, incluindo
práticas, processos, procedimentos e reportes.
A estrutura de gerenciamento é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da
exposição ao risco de liquidez da instituição, sendo que a gestão é centralizada na Superintendência de Riscos
Corporativos, subordinada à Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais. O gerenciamento do risco de liquidez
busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de caixa e dificuldades em honrar os vencimentos a
pagar. E
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Continuação...

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

De acordo com a Resolução nº 3.198/2004 e alterações posteriores, do Conselho Monetário nacional, constituem atribuições
do comitê de auditoria revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas
explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente, avaliar a eficiência e confiabilidade do Sistema de
Controles Internos e de Administração de Riscos implementados pela Diretoria, a apreciação da conformidade das operações
e negócios com os dispositivos legais, os regulamentos e a politica da Sociedade, a supervisão das atividades da auditoria
interna e o monitoramento da auditoria externa, bem como recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a
destituição dos auditores externos. As suas avaliações baseiam-se nas informações recebidas da administração, dos
auditores externos, da auditoria interna, da área de Compliance e de Controles Internos, da Ouvidoria, dos responsáveis pelo
gerenciamento de riscos e de controles e nas suas próprias análises decorrentes de observação direta e discussão em
reuniões.
Atividades Exercidas no Período
O Comitê de Auditoria realizou no primeiro semestre de 2018, 06 (seis) reuniões ordinárias, todas previstas no seu plano de
trabalho. Adicionalmente, foram realizadas duas reuniões em 24/07 e 06/08/18, para avaliação final das demonstrações
contábeis da data-base de 30/06/2018, dentre outros itens. Contamos com a presença de dois conselheiros, também
membros do Comitê de Auditoria.
Sistemas de controles internos e de Gerenciamento de Riscos
No primeiro semestre de 2018 o BMG continuou com o aprimoramento e atualização das políticas institucionais e
fortalecimento do processo de Governança Corporativa. O Comitê acompanhou os trabalhos das áreas contábil, de
gerenciamento de riscos e de capital, de Controles Internos e Compliance, o atendimento às demandas do Banco Central do
Brasil, dos Auditores Externos, da Auditoria Interna e da Ouvidoria.
O Comitê de Auditoria, com base nas informações trazidas ao seu conhecimento e em suas próprias averiguações e reuniões,
avalia de forma positiva a efetividade dos Controles Internos do BMG, entendendo que os esforços empreendidos nos últimos
semestres fortaleceram, efetivamente, o processo de governança, tendo tido o efetivo engajamento de toda a Administração.
Auditoria Interna
O Comitê de Auditoria, além de discutir e aprovar a formulação dos planos de trabalho da área, recebeu todos os relatórios
dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna, com monitoramento da implementação de planos de ação recomendados,
manteve reuniões com a área e avalia positivamente a sua abrangência, qualidade e o seu nível de independência.
Dentre os trabalhos realizados pela Auditoria Interna não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da
regulamentação e das normas internas, cuja gravidade pudessem colocar em risco a continuidade dos negócios do
Conglomerado Financeiro BMG.

Auditoria Externa
A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes é a empresa responsável pela auditoria externa das demonstrações
financeiras do Conglomerado Financeiro BMG, devendo certificar que elas representem de forma adequada, em todos os
aspectos relevantes, a sua efetiva situação patrimonial, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
O Comitê discutiu com os auditores externos os trabalhos e as suas principais conclusões, considerando-os adequados, não
tendo sido evidenciados fatos relevantes que pudessem comprometer a independência da referida empresa.
Ouvidoria
O Comitê de Auditoria acompanha os trabalhos da Ouvidoria em consonância com a regulamentação vigente. O Comitê
entende que o BMG vem envidando permanentes esforços no sentido de manter a estrutura da Ouvidoria adequada ao porte e
complexidade de suas operações e ao nível de demanda dos seus clientes.
Demonstrações Financeiras
O Comitê de Auditoria analisou os aspectos que envolvem o processo de elaboração das Demonstrações Financeiras, Notas
Explicativas, Relatórios Financeiros e Relatório da Administração, com data-base de 30/06/2018, tendo, ainda, realizado
reunião conjunta com os responsáveis pela elaboração desses documentos e com os Auditores Externos, para informações e
esclarecimentos adicionais julgados necessários.
Além disso, foram analisadas as práticas contábeis utilizadas pelo BMG na elaboração das demonstrações financeiras,
constatando-se que as mesmas estão alinhadas à legislação e regulamentação vigentes, retratando, adequadamente, a
situação econômico-financeira da Organização.
Conclusões
O Comitê de Auditoria não recebeu, neste período, registro de qualquer denúncia de descumprimento de normas, ausência de
controles, ato ou omissão por parte da Administração da Empresa que indicasse a existência de fraudes, falhas ou erros que
pudessem colocar em risco a sua continuidade ou a integridade de suas demonstrações financeiras.
Com base nas considerações acima, o Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente as suas responsabilidades e as
limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das
Demonstrações Financeiras do Conglomerado Financeiro BMG relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2018.

São Paulo, 08 de agosto de 2018.
Olga Stankevicius Coupo

Paulo Augusto de Andrade (Coordenador)
Roberto Faldini

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO BMG

Aos Administradores e Acionistas
Banco BMG S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais do Banco BMG S.A. (“Banco”) que compreendem o balanço patrimonial
em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o semestre findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas do Banco BMG S.A. e suas
controladas (“Conglomerado Financeiro”) que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 30 de junho de 2018 e as
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco BMG S.A. e do Banco BMG S.A. e suas
controladas em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados
para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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 financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação ao Banco BMG S.A. e suas
controladas, 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 demais responsabilidades éticas
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do semestre corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Nossa auditoria para o semestre findo em 30 de junho de 2018 foi planejada e executada considerando que
as operações do Banco e do Consolidado não apresentaram modificações significativas em relação ao
exercício anterior. Nesse contexto, os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de
auditoria, mantiveram-se substancialmente alinhados àqueles do ano anterior.

Reconhecimento do crédito tributário
(Notas explicativas 2.2.q, 9 e 25)
O crédito tributário oriundo substancialmente de diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas de
contribuição social sobre o lucro líquido, é reconhecido na
medida que a Administração considera provável que o Banco
BMG S.A. e suas controladas irão gerar lucro tributário
futuro. A projeção de lucro tributário contempla premissas de
natureza subjetiva estabelecidas pela Administração que
foram aplicadas nas projeções para os próximos 10 anos.
Essa permanece uma área de foco de auditoria, pois a
utilização de diferentes premissas na projeção do lucro
tributário poderia modificar significativamente os prazos
previstos para realização dos créditos tributários, com
consequente impacto contábil, bem como no atendimento
aos requisitos do Banco Central do Brasil relativos ao
registro e manutenção desses ativos nas demonstrações
financeiras.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre
outros, o entendimento sobre o processo estabelecido pela
administração para apuração e mensuração dos créditos
tributários, seu registro nos termos das normas contábeis e
requisitos específicos do Banco Central do Brasil.
Em conjunto com nossos especialistas, efetuamos análise
das principais premissas adotadas pela administração em
seu processo de avaliação das perspectivas de realização
desses créditos fundamentada nas projeções de lucros
tributários para o Banco BMG S.A. e suas controladas.
Obtivemos o estudo de projeção de lucro tributário aprovado
pelo Conselho de Administração e, com base nessas
informações, analisamos a consistência das principais
premissas com as utilizadas em estudos de anos anteriores.
Observamos a razoabilidade das informações divulgadas nas
notas explicativas.
Constatamos que os estudos de realização dos créditos
tributários estão alinhados com as metodologias adotadas no
exercício anterior, bem como consideramos que os critérios
e premissas adotados pela Administração para a
determinação da realização dos mesmos são razoáveis no
contexto das demonstrações financeiras.

Provisão para passivos contingentes
(Notas explicativas 2.2.s e 18)
O Banco BMG S.A. e suas controladas são partes de
processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso
normal dos seus negócios, propostos por terceiros e órgãos
públicos, de natureza trabalhista, cível e especialmente
tributária.
Os processos judiciais de natureza trabalhista, tributária e
cíveis estratégicos, estão sob a tutela de advogados
externos especializados tanto no que tange a determinação
do prognóstico de perda, bem como na apuração dos valores
relacionados a provável saída de recursos. Os processos
cíveis massificados, muito embora contem com o suporte
externo de advogados especializados, são provisionados
pelos valores médios de desembolso.
O encerramento dos processos envolve discussões que
podem se alongar a depender da natureza da matéria, bem
como da evolução jurisprudencial.
Essa permanece uma área de foco de auditoria pela natureza
dos processos em discussão e pelos aspectos subjetivos de
determinação da probabilidade de perda atribuída.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram o
entendimento dos processos referentes à identificação,
avaliação, monitoramento, mensuração e registro da
provisão para passivos contingentes, bem como testes
quanto a totalidade e integridade da base de dados.
Efetuamos também procedimentos de confirmação de
informações junto aos assessores jurídicos internos e
externos responsáveis pelo acompanhamento de processos
com natureza tributária, visando obter informações quanto ao
andamento dos processos relevantes. Para os processos
trabalhistas e cíveis, também efetuamos confirmação de
informações junto aos assessores jurídicos, tendo efetuado
testes de consistência entre as bases do Banco e dos
advogados.
Analisamos a razoabilidade do prognóstico de perda das
causas tributárias significativas em face a evolução
jurisprudencial e técnica.
No contexto de relevância das demonstrações financeiras,
os resultados de nossos procedimentos nos proporcionaram
evidência razoável quanto a suficiência de provisão para
processos com perspectiva de perda provável, bem como
divulgação dos valores em risco para processos possíveis.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Mensuração da provisão para créditos de liquidação
duvidosa - PCLD (Notas explicativas 2.2.g e 8)
O saldo de operações de crédito do Banco BMG S.A. e suas
controladas é composto principalmente por operações de varejo
e atacado. A mensuração da provisão para crédito de liquidação
duvidosa considera as determinações do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil, notadamente a Resolução
CMN no. 2.682/99. No cumprimento dessa norma a
administração do Banco exerce julgamentos e aplica
determinadas premissas para definição do risco de crédito das
contrapartes das operações.
O uso de julgamentos e premissas de forma incorreta ou a
aplicação indevida da regulamentação vigente poderia resultar
em estimativa incorreta da provisão para crédito de liquidação
duvidosa.
Considerando a relevância da provisão para crédito de liquidação
duvidosa, bem como o exposto anteriormente, essa permanece
uma área de foco em nossa auditoria.

Nossos procedimentos incluíram, entre outros, atualização do
entendimento e testes sobre os controles internos relevantes
para mensuração da provisão para créditos de liquidação
duvidosa. Realizamos também testes sobre transações
relacionados a: i) aderência das principais premissas adotadas
pela administração com as normas do Banco Central do Brasil;
ii) integridade das bases de dados utilizadas nesse processo;
iii) análise da aplicação das normas internas de classificação
de risco das contrapartes; e iv) confronto entre os valores
apurados de provisão e os contabilizados.
Também testamos a coerência das informações divulgadas
em notas explicativas.
Nossos procedimentos de auditoria proporcionaram evidência
de auditoria apropriada no contexto de relevância do exame
das demonstrações financeiras no seu conjunto de que as
premissas e critérios utilizados na mensuração da PCLD são
razoáveis e consistentes com os utilizados no exercício anterior.

Ambiente de tecnologia de informação
O elevado volume de operações diárias realizadas pelo
Banco BMG S.A. requer uma estrutura complexa de ambiente
de tecnologia para processamento dessas transações.
Dessa forma, a não adequação da tecnologia da informação
e dos respectivos controles que a suportam, poderia
ocasionar o processamento incorreto de informações críticas
para a tomada de decisões, assim como, paradas
operacionais.
Considerando os aspectos acima, o ambiente de tecnologia
da informação permanece uma área de foco de nossos
trabalhos de auditoria.

Análise do valor recuperável - ágio
(Notas explicativas 2.2.m e 13)
O ágio registrado no intangível do Banco é proveniente de
combinações de negócios ocorridas em exercícios anteriores
e vem sendo amortizado no prazo de 10 anos.
O Pronunciamento Técnico CPC 01 (aprovado pelo BACEN)
estabelece que o ágio apurado em combinação de negócios
deve ser objeto de teste de valor recuperável (“Impairment”)
no mínimo anualmente.
Para a realização do teste de valor recuperável, a
Administração considera em seus estudos e projeções,
premissas de natureza subjetiva que são por ela mesma
estabelecidas.
Essa permanece uma área de foco de auditoria, pois a
utilização de diferentes premissas no teste de valor
recuperável poderia modificar significativamente o resultado
do valor presente dos fluxos de caixa esperados, alterando o
valor de avaliação do valor recuperável do ágio constituído.

Atualizamos nosso entendimento, realizado em conjunto com
nossos especialistas no exercício anterior, sobre os
controles internos que envolvem a análise do valor
recuperável do ágio, e efetuamos, entre outros
procedimentos, análise das premissas adotadas pela
Administração em seu processo relacionado ao teste do
valor recuperável do ágio, bem como realizamos a análise de
coerência geral lógica e aritmética dos cálculos das
projeções apuradas pela Administração.
Analisamos a razoabilidade dos critérios e das principais
premissas que embasaram a construção do cálculo.
Realizamos reuniões com a alta Administração para
obtermos entendimento sobre o processo de elaboração dos
orçamentos e suas aprovações, bem como realizamos
testes de consistência da expectativa de resultados
projetados em comparação aos resultados realizados no
primeiro semestre de 2018 e em exercícios anteriores.
Consideramos que as premissas e critérios adotados pela
Administração para a determinação do valor recuperável do
ágio são razoáveis em seus aspectos relevantes no contexto
das demonstrações financeiras.

Testamos os controles gerais do ambiente de tecnologia da
informação que consideram também aspectos relacionados a
acessos, mudanças e desenvolvimento dos sistemas.
Adicionalmente, testamos controles automatizados e
manuais dependentes de tecnologia, bem como os controles
compensatórios relacionados aos principais processos de
negócios do Banco.
Com o resultado desses trabalhos, determinamos a natureza
e a extensão de nossos procedimentos de auditoria.

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de junho de 2018,
elaboradas sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação é requerida pela legislação societária
brasileira para companhias abertas e é apresentada como informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil, foram
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Instituição. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do
auditor
A Administração do Banco BMG S.A. e suas controladas é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 financeiras individuais e consolidadas, 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 financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas 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 financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Banco 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 o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança do Banco BMG S.A. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 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:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,

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.

· 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
do Banco BMG S.A. e suas controladas.

· 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 do Banco. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas 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 o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

· Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

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.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do semestre corrente e que dessa
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 08 de agosto de 2018

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC 1SP197007/O-2
CRC 2SP000160/O-5
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Especial

Algumas doenças graves que 
foram erradicadas no País há anos, 
voltaram a afetar a população 
recentemente, preocupando 
instituições e profi ssionais de saúde 
no geral

Vários estados brasileiros, como Amazonas, Roraima, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, já 
confi rmaram casos de sarampo, por exemplo. De 

acordo com o Ministério da Saúde, a meta de vacinação do 
calendário adulto está muito baixa e a imunização contra 
a poliomielite, vírus que pode causar paralisia, é conside-
rada mínima e pode retornar em, pelo menos, 312 cidades 
brasileiras.

 
Segundo a dra. Rosana Richtmann, infectologista do Hos-

pital e Maternidade Santa Joana, as vacinas desempenham 
um papel fundamental na proteção contra doenças como 
o sarampo e não existe nada mais efi caz em saúde pública 
do que imunização. Ela reforça que a população não pode 
deixar a vacinação cair no esquecimento. “As vacinas são 
um dos mecanismos mais efi cazes na defesa do organismo 
humano contra agentes infecciosos e bacterianos, e consiste 
na proteção do corpo por meio de resistências às doenças 
que o atingiriam. Quando você se vacina, você protege 
todos ao seu redor”, afi rma.

Sarampo: especialista alerta 
sobre a importância da vacinação
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Em relação ao sarampo, a profi ssional ressalta que era 
uma doença erradicada e que, até o ano 2000, não existia 
mais casos no Brasil. “As bolinhas vermelhas só aparecem 
dias depois da doença adquirida e a patologia começa com 
tosse, febre, conjuntivite, coriza, entre outros sintomas. As 
pessoas imaginam que é uma doença leve, mas ela pode 
levar a sequelas muito sérias. Entre elas estão diarreia, 
infecção nos ouvidos, vômito, hemorragia, convulsões, 
hepatite, pneumonia bacteriana secundária e até seque-
las neurológicas”, explica. Para as gestantes, a patologia, 
caso não tratada, pode envolver aborto no 1º trimestre 
de gestação e risco de parto prematuro. 

 
A vacina que protege contra o sarampo é a tríplice viral, 

que também imuniza contra caxumba e rubéola. A pessoa 
deve ter tomado duas doses com intervalo mínimo de um 
mês, desde que a primeira tenha sido adquirida depois de 
um ano de vida. “As duas doses no primeiro ano do bebê 
protegem a criança para o resto da vida. Porém, quem 
não sabe se tomou a vacina, pode tomar novamente, sem 
problemas. O importante é a imunização”, afi rma a dra. 
Rosana.

  
Em relação a efeitos adversos da vacina do sarampo, a 

infectologista comenta que são raros os casos considera-
dos graves. “Os efeitos colaterais mais comuns são dor no 
braço, vermelhidão e inchaço onde foi aplicada a vacina. 
Também podem ocorrer febre ou mal-estar passageiro. 
Em alguns casos, e dependendo do tipo de vacina, a 
pessoa pode apresentar sintomas parecidos com os da 
própria doença. Isso acontece pelo fato de a vacina ter 
em sua composição um vírus enfraquecido, mas incapaz 
de transmitir a enfermidade”, enfatiza dra. Rosana.

 
A coqueluche e a poliomielite são outras duas doenças 

que estão preocupando os profi ssionais de saúde. No 
caso da coqueluche houve um aumento no número de 
casos devido ao melhor diagnóstico feito atualmente. “A 

vacina que protege desta patologia é a tríplice bacteriana 
(DTP), que também imuniza contra difteria e tétano e 
são oferecidas gratuitamente a partir de dois meses de 
idade do bebê. Ela é tão importante que está indicada 
para as grávidas a partir de 20 semanas de gestação, com 
o intuito também de prevenir a doença no feto”, reforça 
a especialista.

Já a poliomelite está erradicada em toda a região das 
Américas há mais de 20 anos. O último caso no Brasil foi 
em 1989. Porém, por conta dos baixos índices de imuni-
zação, a doença pode voltar a afetar os brasileiros. “Esta 
doença é grave, causada por um vírus que vive no intes-
tino e pode afetar o sistema nervoso, levando à paralisia. 
A vacina contra essa doença deve começar por volta dos 
dois meses de vida, com mais duas doses aos quatro e 
seis meses, e reforços entre 15 meses e aos cinco anos 
de idade”, afi rma a infectologista.

 
Fonte e mais informações: (www.santajoana.com.br).

Dra. Rosana Richtmann, infectologista do Hospital e 
Maternidade Santa Joana.
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Antonio Cruz/ABr

A utilização de medicamento genérico para o 
tratamento da hepatite C no Brasil poderia 

gerar uma economia de cerca de R$ 1 bilhão 
aos cofres púbicos, segundo informações da 
organização humanitária internacional Mé-
dicos Sem Fronteiras (MSF). De acordo com 
a entidade, o país tem capacidade para pro-
duzir o genérico do sofosbuvir, já analisado e 
registrado pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

O início efetivo do fornecimento ao go-
verno, entretanto, depende da conclusão de 
uma análise de pedido de patente a cargo do 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
(Inpi). Segundo o MSF, quando o sofosbuvir 
foi lançado no mercado, em 2013, o custo por 
tratamento chegou a US$147 mil. Atualmente, 
a entidade garante realizar tratamentos para 
hepatite C com genéricos ao custo de US$120. 

A economia de R$1 bilhão, portanto, se refere 
à diferença entre o preço atual do tratamento 
com medicamentos de marca e o custo do tra-
tamento com a utilização de genérico nacional, 
considerando-se a oferta de tratamento para 
50 mil pessoas via sistema público de saúde, 
conforme planejamento divulgado pelo Minis-
tério da Saúde.

A entidade trabalha em projetos que aten-
dem pessoas infectadas pelo vírus da hepatite 
C em 11 países e, desde 2015, ofereceu tra-
tamento a mais de 6 mil pacientes afetados 
pela doença. Entre os que concluíram a 
terapia até o momento utilizando genéricos 
do sofosbuvir e do daclatasvir, também 
indicado para o tratamento, a taxa geral de 
cura foi de 94,9%.

Carta pública
No mês passado, o MSF encaminhou ao Inpi 

uma carta pública sobre o uso de genéricos 
para o tratamento da hepatite C no Brasil. No 
documento, a organização humanitária pede 
uma análise rigorosa e ágil dos pedidos de 
patente em questão, levando em consideração 
o impacto que a decisão pode ter sobre a vida 
de centenas de milhares de pessoas no país 
que ainda não têm acesso ao tratamento para 
a doença.

Por meio de nota, o Inpi informou que o pe-
dido de patente está sendo examinado e que, 
por este motivo, o órgão ainda não pode se 
posicionar sobre o assunto. Em abril, o instituto 
divulgou parecer técnico em que faz exigências 
ao depositante do pedido de patente, cobrando 
informações complementares. Uma possível 
aprovação do pedido de patente de genérico 
para tratamento da hepatite C, entretanto, 
segue sem previsão para sair.

Ainda de acordo com o MSF, os países que 
estão obtendo bons resultados na cobertura do 
tratamento contra a hepatite C são exatamente 
aqueles nos quais há genéricos disponíveis. 
O Egito, por exemplo, ofereceu tratamento 
a mais de 1 milhão de pessoas via sistema 
público com o sofosbuvir devido à rejeição 
de patentes-chave e à introdução de versões 
genéricas de baixo custo. Índia e Bangladesh 
são outros exemplos de países que vêm tendo 
bons resultados com a produção e uso dos 
genéricos.

“A ampliação do acesso a este tratamento 
para o vírus da hepatite C é crucial para 

alcançar a meta de eliminação da doença 
até 2030, assumida internacionalmente pelo 
Brasil no âmbito da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. Esse acesso só 
será possível com a entrada dos genéricos, 
garantindo competitividade e baixo preço, 
conforme ressaltado na própria Estratégia 
Global Setorial em Hepatite C da OMS”, 
destacou o MSF.

Procurado pela equipe de reportagem, o Mi-
nistério da Saúde informou que, desde 2015, 
foram investidos R$ 2,02 bilhões na compra de 
medicamentos para o tratamento da hepatite C 
e que a pasta está em processo de aquisição de 
50 mil tratamentos.

Doença
A hepatite C é considerada uma doença silen-

ciosa. O vírus contraído pode se manifestar ou 
ocasionar doenças anos depois. Ela é transmitida 
por sangue contaminado (em transfusões, por 
exemplo), ao fazer sexo sem proteção ou pelo 
compartilhamento de objetos cortantes. O público 
mais vulnerável são os adultos acima de 40 anos. 
Quem contrai o vírus pode ter cirrose, câncer e 
morrer em decorrência dessas enfermidades.

Dados do ministério revelam que existem, 
no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas que já 
tiveram contato com o vírus da hepatite C e 
cerca de 650 mil que são afetadas pela doença 
e poderiam ser benefi ciadas pelo tratamento 
imediatamente (ABr).

Brasil pode economizar R$ 1 bilhão 
com genérico contra hepatite C
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2018 2017
Ativo

Ativo circulante ........................................................ 127.508 308.790

Disponibilidades ..................................................... 3 383 436
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............... 4 105.444 285.823
Operações de arrendamento mercantil ................ 6 (62)

Operações de arrendamento mercantil .................. 21
Provisão para créditos de arrendamento mercantil

de liquidação duvidosa ....................................... (83)
Outros créditos ........................................................ 7 21.469 22.558
Outros valores e bens ............................................. 212 35

Ativo não circulante ................................................. 232.408 44.397
Realizável a longo prazo ....................................... 231.848 42.545

Aplicações interfinanceiras de liquidez ............... 4 1.723 7.497
Títulos e valores mobiliários ................................. 5 213.935 12.784
Outros créditos ........................................................ 7 16.190 22.264

Permanente ............................................................... 560 1.852
Imobilizado de arrendamento ............................... 9 560 1.852

Total do Ativo ............................................................ 359.916 353.187

Nota 2018 2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo circulante .................................................... 10.621 10.099

Outras obrigações .................................................... 10.621 10.099
Sociais e estatutárias .............................................. 10(a) 6.588 3.380
Fiscais e previdenciárias ........................................ 10(b) 3.152 4.666
Credores por antecipação de valor residual ........... 10(c) 560 1.790
Diversas .................................................................. 10(d) 321 263

Passivo não circulante - Exigível a longo prazo . 12.057 12.778

Outras obrigações .................................................... 12.057 12.778
Fiscais e previdenciárias ........................................ 10(b) 364 797
Diversas .................................................................. 10(d) 11.693 11.981

Patrimônio Líquido .................................................. 12 337.238 330.310

Capital social – De domiciliados no país .................... 260.000 260.000
Reservas de lucros .................................................... 77.239 70.315
Ajuste de avaliação patrimonial .................................. (1) (5)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................. 359.916 353.187
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2018 2017
Receitas da intermediação financeira 10.476 16.930
Operações de arrendamento mercantil ....................... 544 341
Resultado de operações com títulos e valores

mobiliários ................................................................. 13 9.932 16.589

Despesas da intermediação financeira .................. (577) (211)
Operações de arrendamento mercantil ....................... (577) (211)

Resultado da Intermediação financeira antes do
crédito para liquidação duvidosa ........................ 9.899 16.719

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......... 6(a) 33 (26)
Recuperação de crédito baixado contra prejuízo ........ 6(a) 73 77

Resultado bruto da intermediação financeira ...... 10.005 16.770

Outras receitas (despesas) operacionais .............. (2.096) (2.741)
Despesas de pessoal ................................................. (48) (42)
Outras despesas administrativas ............................... 14 (322) (230)
Despesas tributárias ................................................... 15 (491) (807)
Outras receitas operacionais ...................................... 16 4.087 1.983
Outras despesas operacionais .................................... 16 (5.322) (3.645)

Resultado operacional ............................................ 7.909 14.029

Resultado não operacional ..................................... (6) (28)

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações ........................................................... 7.903 14.001

Imposto de renda ........................................................ 18 (1.583) (2.625)
Contribuição social ...................................................... 18 (1.309) (2.103)
Ativo fiscal diferido .................................................... (722) (1.609)

Lucro líquido do período ....................................... 4.289 7.664

Lucro por lote de mil ações – R$ ........................... R$ 18,72 R$ 33,44

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO

Em milhares de reais

Senhores acionistas, 
A Administração da BMG Leasing S.A., controlada do Banco BMG S.A. (“Banco
BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
apresenta as Demonstrações Financeiras do período findo em 30 de junho de
2018, juntamente com o parecer dos auditores independentes.
Com 88 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece
aos seus clientes pessoa física: cartão de crédito consignado (BMG Card),
crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos exclusivos para
aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal
digital (Lendico) e seguros massificados via parceria. Aos clientes pessoa
jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados,

instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande
porte (BMG Empresas e BMG Seguros). O BMG disponibiliza produtos de
investimento de renda fixa para todos os públicos (BMG Invest).
As operações da BMG Leasing são direcionadas ao setor de transporte, através
do arrendamento mercantil de veículos leves e pesados.
Em 30 de junho de 2018, a BMG Leasing registrou Lucro Líquido de R$ 4,3
milhões e Patrimônio Líquido de R$ 337 milhões, correspondendo uma
rentabilidade anualizada sobre o Patrimônio Líquido médio de 2,6%. Na mesma
data, o Ativo Total atingiu R$ 360 milhões, dos quais R$ 107 milhões referem-se
a aplicações interfinanceiras de liquidez. A companhia não realiza novas
operações de arrendamento mercantil.
Em conformidade com a Instrução nº 381/03, da Comissão de Valores

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Reserva de lucros Ajuste de
Capital Incentivos avaliação Lucros
social Legal Estatutária Fiscais patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ......................................... 260.000 8.771 50.782 3.098 (14) 322.637
Ajuste de avaliação patrimonial .................................................... 9 9
Lucro líquido do semestre ............................................................ 7.664 7.664
Constituição de reservas .............................................................. 383 7.281 (7.664)

Saldos em 30 de junho de 2017 ................................................ 260.000 9.154 58.063 3.098 (5) 330.310

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ......................................... 260.000 9.446 60.406 3.098 (2) 332.948
Ajuste de avaliação patrimonial .................................................... 1 1
Lucro líquido do semestre ............................................................ 4.289 4.289
Constituição de reservas .............................................................. 214 4.075 (4.289)

Saldos em 30 de junho de 2018 ................................................ 260.000 9.660 64.481 3.098 (1) 337.238

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 CONTEXTO OPERACIONAL
A BMG Leasing Arrendamento Mercantil S.A. (“Instituição” ou “ Leasing”) possui
como objetivo principal a prática das operações de arrendamento mercantil
definidas na Lei nº 6.099 de 12 de setembro de 1974, observadas as
disposições legais em vigor.
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que
atuam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm
a co-participação ou a intermediação das Instituições Financeiras BMG. O
benefício dos serviços prestados entre essas instituições e os custos das
estruturas operacional e administrativa são absorvidos, segundo a
praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou
individualmente, sendo julgados adequados pela administração das instituições.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as
alterações introduzidas pelas Leis nºs. 11.638/07 e 11.941/09, para a
contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho
Monetário Nacional – CMN, do Banco Central do Brasil - BACEN e da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão, sendo
as principais as seguintes:
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho
de Administração do Banco em 08/08/2018.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos
relacionados ao processo de convergência contábil internacional, porém nem
todos homologados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Desta forma, a
instituição na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes
pronunciamentos homologados pelo (BACEN).
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual
Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável
de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de
Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes
Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.1 Descrição das principais políticas contábeis adotadas

(a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência do período, sendo
ajustado pelas parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social
incidentes sobre os lucros tributáveis e pelo imposto de renda e contribuição
social diferidos, que serão recuperados ou exigidos em períodos seguintes.

(b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco
insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento igual
ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pela Leasing para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

(c) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/2001, e regulamentação
complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo
com a intenção de negociação pela administração em três categorias
específicas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
(i) Títulos para negociação – aqueles adquiridos com o objetivo de serem
negociados frequentemente e de forma ativa, que são contabilizados pelo
valor de mercado, sendo os ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados
e não realizados, reconhecidos na demonstração do resultado.
(ii)Títulos disponíveis para venda – os títulos utilizados como parte da
estratégia para administração do risco de variação nas taxas de juros; podem
ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas
condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados
pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos
na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das
variações do valor de mercado, ainda não realizados, reconhecidos em conta
específica do patrimônio líquido, “Ajuste a Valor de Mercado – Títulos
disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido dos
correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos, mediante a
identificação específica na data de negociação na demonstração do resultado,
em contrapartida do patrimônio líquido, em conta destacada, líquido dos
correspondentes efeitos tributários.
(iii) Títulos mantidos até o vencimento – aqueles para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento,
sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos
intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de
caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis
para venda e mantidos até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos,
relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos no
resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

(d) Operações de arrendamento mercantil e provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos, em base “pro rata” dia, com base na variação do
indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização (accrual) das operações
vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º
dia, deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre
quando do efetivo recebimento das prestações.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos
critérios definidos pela Resolução BACEN nº 2.682 de 21 de setembro de
1999, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o
histórico de perdas e os riscos da carteira.

(e) Outros ativos circulantes e não circulante
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos, em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes
rendas a apropriar.

(f) Outros valores e bens – Despesas antecipadas
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados,
cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos
futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o princípio da
competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que
gerarão receitas em períodos subsequentes, são apropriados ao resultado de
acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e baixados
diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não
fizerem parte dos ativos da Instituição ou quando não são mais esperados
benefícios futuros.

(g) Investimento, imobilizado de arrendamento e diferido
Considera os seguintes aspectos:

· O investimento em coligada no exterior está avaliado pelo método de
equivalência patrimonial.

· O imobilizado de arrendamento e o diferido estão registrados ao custo.
· A depreciação do imobilizado de arrendamento é calculada pelo método linear a

taxas aceleradas (Nota 9), de acordo com as disposições expressas nas
Portarias 140/84 e 113/88 do Ministério da Fazenda.

· As perdas em arrendamentos são amortizadas pelo prazo restante de vida útil
dos bens objeto dos contratos de arrendamento e de acordo com as
disposições das Portarias retromencionadas.

· Contabilização, visando atender ao regime contábil de competência, da
superveniência/insuficiência de depreciação, equivalente ao ajuste das
operações de arrendamento mercantil ao efetivo valor presente de seus fluxos
futuros, com base nas taxas implícitas de retorno de cada operação.

(h) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos
estão avaliados por valor não recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não
apresentaram obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho
econômico menor que a expectativa indicada.
Em 30 de junho de 2018 não existem indícios de redução do valor recuperável
dos ativos.

(i) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando
aplicável, os encargos incorridos em base “pro-rata” dia, deduzidos das
correspondentes despesas a apropriar.

(j) Operações em moeda estrangeira
O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em
moedas estrangeiras consiste na conversão desses valores para moeda
nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do período.
Em 30 de junho de 2018, a taxa de câmbio aplicável era: US$1,00 = R$3,8558
(em 30/06/2017 - US$ 1,00 = R$3,3082).

(k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e
previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações
estabelecidas na Resolução nº 3.832, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular
nº 3.429 de 11/02/2010 do BACEN:
Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a
Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais
ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da
capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro
exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são
divulgados nas notas explicativas (Nota 11);
Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e Administração, a natureza
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade dos
Tribunais, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas
possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados
nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados
como remotos não requerem provisão e nem divulgação (Nota 11).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos
judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua
legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca
da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos
integralmente nas demonstrações financeiras (Nota 11).

(l) Impostos e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do
lucro tributável, acrescida do adicional de 10%, e foi constituída provisão para
contribuição social sobre o lucro líquido ajustado à alíquota de 20% até
dezembro de 2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos
tributários sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base negativa
estão constituídos pelas respectivas alíquotas para imposto de renda e, para a
contribuição social.
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são revisados
a cada data de balanço e constituídos sobre adições e exclusões temporárias
e com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização
destes créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão
dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se
o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição
social diferidos são determinados usando alíquotas de imposto promulgadas,
ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser
aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o
imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na
proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e
contra os quais as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando
há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes
contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades
tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.

(m)Plano de remuneração - Administradores
O Conglomerado BMG implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração
específico para os Administradores, que contempla diretrizes para o
pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de
riscos da Instituição, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O
montante da remuneração fixa é aprovado anualmente na Assembleia Geral. O
direito à Remuneração Variável está condicionado ao atingimento dos objetivos
estratégicos da Instituição, às metas individuais e de áreas de atuação dos
Administradores.

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 30 de junho de 2018, o saldo de caixa e equivalentes de caixa do BMG
Leasing pode ser apresentado como segue:

2018 2017
Caixa e saldos em bancos ......................................... 383 436
Total ............................................................................ 383 436

4 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
2018 2017

Aplicações em depósitos interfinanceiros 107.167 293.320

Total ............................................................................ 107.167 293.320
Circulante .................................................................. 105.444 285.823
Não circulante ........................................................... 1.723 7.497

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Em 30 de junho de 2018, as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) foram
marcadas a mercado pela cotação divulgada pela Anbima.
• Disponíveis para venda

Ajuste a
Valor pela Valor mercado

 curva - custo Contábil refletido no
Vencimento Quantidade  amortizável (mercado) Patrimônio

Títulos públicos
LFT 01/03/2021 22.333 213.939 213.935 (4)
Total – Não
 circulante - 2018 22.333 213.939 213.935 (4)

Títulos públicos
LFT 01/03/2021 1.434 12.792 12.784 (8)
Total – Não
 circulante - 2017 1.434 12.792 12.784 (8)

Mobiliários, no período findo em 30 de junho de 2018, a BMG Leasing, não
contratou e nem teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes não relacionados à auditoria externa, em patamar
superior a 5% do total dos honorários relativos a serviços de auditoria externa.
De acordo com critérios internacionalmente aceitos, a política adotada atende
aos princípios que preservam a independência do Auditor, quais sejam: o auditor
não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu
cliente ou promover os interesses deste.
Agradecemos a todos os diretores, funcionários e parceiros pelo empenho, e
aos nossos acionistas e clientes, pelo apoio e confiança depositados.
São Paulo, 09 de agosto de 2018.
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO

Em milhares de reais
2018 2017

1 – Receitas ............................................................................. 14.671 18.936
1.1 Intermediação financeira .................................................... 10.476 16.930
1.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................. 33 (26)
1.3 Recuperação de crédito baixado contra prejuízo ................ 73 77
1.4 Outras receitas operacionais .............................................. 4.087 1.983
1.5 Não operacionais ................................................................ 2 (28)

2 – Despesas ........................................................................... 5.907 3.856
2.1 Despesas de intermediação financeira .............................. 577 211
2.2 Outras despesas operacionais ........................................... 5.322 3.645
2.3 Não operacionais ................................................................ 8

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ............... 844 341
3.1 Materiais, energia e outros .................................................. 549 169
3.2 Serviços de terceiros .......................................................... 1
3.3 Outros ................................................................................. 295 173
3.3.1 Propaganda, promoções e publicidade ............................ 45 46
3.3.2 Processamento de dados ................................................ 3
3.3.3 Serviços técnicos especializados .................................... 233 114
3.3.4 Taxas e emolumentos bancários ..................................... 14 10
3.3.4 Transporte ........................................................................ 3

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ................................. 7.920 14.739

5 – Depreciação e amortização ............................................. (534) (123)
5.1 Superveniência de depreciação .......................................... (534) (123)

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 8.454 14.862
7 – Valor adicionado recebido em transferência
8 – Valor adicionado a distribuir (6 + 7) .............................. 8.454 14.862

9 – Distribuição do valor adicionado .................................. 8.454 14.862

9.1 Pessoal, encargos e participações ................................. 48 41
9.1.1 Remuneração direta ...................................................... 24 22
9.1.2 Benefícios ..................................................................... 15 12
9.1.3 Encargos ........................................................................ 9 7

9.2 Impostos, contribuições e taxas .................................... 4.105 7.144
9.2.1 Federais ......................................................................... 4.101 7.140
9.2.2 Municipais ...................................................................... 4 4

9.3 Remuneração de capitais de terceiros .......................... 12 13
9.3.1 Aluguéis ......................................................................... 12 13

9.4 Remuneração de capitais próprios ................................ 4.289 7.664
9.4.1 Lucros retido nos períodos ............................................ 4.289 7.664

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

Continua...

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre ................................................... 4.289 7.664

Ajuste ao resultado ................................................................. (241) 709
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ........................ (33) 26
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................... 722 1.609
Provisão para contingências ..................................................... (1.464) (1.049)
Superveniência/Insuficiência de depreciação .......................... 534 123

Lucro líquido ajustado .......................................................... 4.048 8.373

Variação de ativos e passivos
Aplicações em deposito interfinanceiros ................................ 195.392 (3.836)
Títulos e valores mobiliários ................................................... (200.623) (690)
Operações de arrendamento mercantil ................................... (501) 121
Outros créditos ....................................................................... 3.501 688
Outros valores e bens ............................................................ (34) 28
Outras obrigações ................................................................... 2.528 2.343

Caixa gerado nas operações ................................................. 4.311 7.027

Imposto de renda e contribuição social pagos ......................... (4.403) (6.912)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ........ (92) 115

Aumento no caixa e equivalentes de caixa .......................... (92) 115

Caixa e equivalentes de caixa no início do período ................. 475 321
Caixa e equivalentes de caixa no final do período .................. 383 436

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

6 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
As operações de arrendamento são pactuadas com cláusulas de não
cancelamento, de opção de compra, de atualização pré ou pós-fixada ou de
repactuação periódica.

(a) Movimentação da provisão para perdas em operações de arrendamento
mercantil e recuperação de créditos
Os dados relativos a créditos de liquidação duvidosa baixados a débito de
provisão e receita de recuperação de créditos baixados como prejuízo podem
ser sumariados como segue:

2018 2017
Saldo no início do período .................................... (46) (57)
(Constituição) / reversão de provisão ........................ 33 (26)
Efeito no resultado ................................................... 33 (26)
Créditos de liquidação duvidosa baixados a débito

de provisão .............................................................. 13
Saldo no fim do período ......................................... (83)
Créditos recuperados .................................................. 73 77
Total efeito no resultado ......................................... 65 52

(b) Valor presente da carteira

2018 2017
Operações de arrendamento mercantil ....................... 21
Imobilizado de arrendamento (Nota 9) ........................ 560 1.852
Credores por antecipação de valor residual (VRG) (Nota 10) (560) (1.790)
Valor presente carteira de arrendamento mercantil . 83

(c) Classificação por setor de atividade (*)
2018 2017

Setor privado:
Transporte ................................................................ 83

Total antes da provisão para créditos de
liquidação duvidosa ............................................. 83

(*) Calculados a valor presente nas respectivas datas-base.

(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (*)
2018 2017

Provisão para Provisão para
risco de crédito risco de crédito
 com base nos  com base nos

Carteira de   percentuais Carteira de percentuais
arrendamento mínimos arrendamento   mínimos

Nível % mercantil exigidos mercantil exigidos
H 100,00 83 83

83 83

(*) Calculados a valor presente nas respectivas datas-bases.

(e) Composição da carteira por nível de risco em curso normal e em atraso (*):
2018 2017
Total Total

Carteira de Carteira de
arrendamento arrendamento

Nível Vincendas mercantil Vincendas mercantil
H 83 83

83 83

(*) Calculados a valor presente nas respectivas datas-bases.

7 OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS
2018 2017

Créditos tributários (i) .................................................. 12.322 18.601
Devedores por depósitos em garantia (ii) ................... 3.807 3.602
Impostos a compensar (iii) ......................................... 21.320 22.310
Devedores diversos – País ........................................ 147 229
Outros ......................................................................... 63 80

37.659 44.822
Circulante .................................................................. 21.469 22.558
Não-Circulante .......................................................... 16.190 22.264

(i) Os Créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
líquido foram constituídos e registrados com base nos aspectos demonstrados
na Nota 18 e estão relacionados com prejuízos fiscais, bases negativas de
contribuição social e provisões temporariamente não dedutíveis, que serão
recuperados com lucros tributários futuros.

(ii) Os saldos de devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos
questionamentos judiciais, conforme Nota 11.

(iii) O saldo de Impostos e contribuições a compensar compreendem, os montantes
desembolsados a título de antecipações de imposto de renda e contribuição
social, efetuadas de acordo com a legislação fiscal vigente e montantes
registrados em decorrência de questionamento da constitucionalidade do artigo
3º, § 1º da Lei nº 9.718/98, o qual teria operado indevida ampliação da base de
cálculo do COFINS, cujo trânsito em julgado, publicado em 6 de abril de 2009,
teve desfecho favorável ao BMG Leasing S.A..

8 INVESTIMENTOS
Participação na Cinpar Holdings S.A. (sediada no Panamá) que pode ser
demonstrada como segue:

Cinpar Holdings S.A.
2018 2017

Número de ações/cotas possuídas ............................ 3.238.638 3.238.638
Percentual de participação .......................................... 47,07% 47,07%
Patrimônio líquido ........................................................ 24.523 24.523
Valor contábil do investimento .............................. 11.543 11.543
Provisão (i) ................................................................ (11.543) (11.543)

Valor contábil (Líquido) do investimento
(i) O saldo patrimonial da investida indireta “Cinpar Holdings S.A.” foi
provisionado no montante de R$11.543 (2017 – R$11.543) em subconta do
investimento em decorrência da expectativa de não realização do
investimento.

9 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
Os bens patrimoniais objeto de arrendamento mercantil estão compromissados
para venda, sendo facultada aos arrendatários opção de compra ao término
dos correspondentes contratos.

2018 2017
Depreciação Valor Valor

Custo acumulada residual residual
Veículos ................................... 76.880 (76.880)
Máquinas e equipamentos ........ 5.901 (5.901)
Instalações e outros bens ........ 280 (280)

Sub-total ................................. 83.061 (83.061)

Perdas em arrendamento ......... 16
Superveniência de depreciação (i) 544 1.852

Total ......................................... 560 1.852

(i) A contabilização da superveniência/insuficiência de depreciação é
equivalente ao ajuste das operações de arrendamento mercantil ao efetivo
valor presente de seus fluxos futuros, com base nas taxas implícitas de
retorno de cada operação. Os ajustes no semestre findo em 30 de junho de
2018 são apresentados no resultado na rubrica de “Operações de
arrendamento mercantil – despesas financeiras”, montam a R$534 (2017 -
R$123) e visam atender ao regime contábil de competência.

10 OUTRAS OBRIGAÇÕES

(a) Sociais e estatutárias
Refere-se a saldo de Juros sobre Capital Próprio no montante de R$3.208 e
Dividendos a Pagar no montante de R$3.380 (2017 – R$3.380 de Dividendos a
Pagar).

(b) Fiscais e previdenciárias
2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição social
a recolher ................................................................. 3.008 4.663

Outros impostos e contribuições a recolher ............... 144 178
Provisão para imposto de renda e contribuição social

diferidos (i) ............................................................... 364 622

3.516 5.463
Circulante .................................................................. 3.152 4.666
Não-Circulante .......................................................... 364 797

(i) A provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos referem-se
a ajustes temporários contemplados no cálculo do lucro tributável, conforme
demonstrado na Nota 18(a), a serem incluídos na base de cálculo dos
referidos tributos por ocasião da exigibilidade dos mesmos.

(c) Credores por antecipação de valor residual
Referem-se aos valores recebidos a título de antecipação do valor residual
garantido, os quais são considerados no cálculo da superveniência
(insuficiência) de depreciação que em 30 de junho de 2018 totalizam R$560
(2017 – R$1.790).

(d) Diversas
Referem-se substancialmente a saldo de provisão para passivos contingentes
referentes a contingências relacionadas a causas de natureza cível e
trabalhista no montante de R$11.693 (2017 – R$11.981). Vide Nota 11.

11 ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
A BMG Leasing é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e
fiscal. A avaliação para constituição de provisões é efetuada conforme
critérios descritos na Nota 2.1(k). A Administração da BMG Leasing entende
que a provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos
respectivos processos.

A BMG Leasing, na execução de suas atividades normais, encontra-se envolvida
em contingências conforme segue: a) Ativos contingentes - Não existem ativos
contingentes contabilizados; b) Passivos contingentes – São classificados e
demonstrados juntamente de seus depósitos judiciais, conforme segue:

2018
Provisões

Depósitos para
Judiciais contingências

Contingências tributárias e previdenciárias ........ 2.844 27
Contingências trabalhistas .................................. 546 10.741
Reclamações cíveis ........................................... 417 925

3.807 11.693

2017
Provisões

Depósitos para
Judiciais Contingências

Contingências tributárias e previdenciárias ........ 2.552 936
Contingências trabalhistas .................................. 568 10.272
Reclamações cíveis ........................................... 482 773

3.602 11.981

Movimentação
Provisão para contingências

Depósitos
Judiciais Tributária Trabalhista Cíveis Total

Saldo em 31.12.2017 ....... 3.737 27 9.593 609 10.229
Adições ............................. 198 2.880 403 3.283
(Baixas) ............................. (128) (1.732) (87) (1.819)
Saldo em 30.06.2018 ....... 3.807 27 10.741 925 11.693

Contingências classificadas como possíveis: Adicionalmente a Leasing
está envolvida em ações de naturezas tributárias e trabalhistas, envolvendo
riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base
na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão
constituída, conforme composição e estimativa a seguir:

2018 2017
Tributárias .................................................................... 9.522 15.572
Cível ........................................................................... 92 86

9.614 15.658

Provisões Cíveis - A provisão dos casos cíveis individualizados, processos
com características peculiares, é realizada periodicamente, a partir da
determinação do valor do risco e da probabilidade de perda. A provisão dos
casos cíveis massificados é realizada periodicamente tendo como parâmetro a
média da perda verificada temporalmente e aplicada na base de casos ativos.
Os valores considerados de perda provável são objeto de provisão contábil.
Provisões Trabalhistas – A apuração é realizada periodicamente, a partir da
determinação do valor do pedido, fase processual e da probabilidade de perda,
que, por sua vez, é estimada conforme as características de fato e de direito
relativas àquela ação. Os valores considerados de perda provável são objeto
de provisão contábil.
As contingências têm relação com processos em que se discutem pretensos
direitos trabalhistas, relativos à legislação trabalhista específica da categoria
profissional tais como horas extras, equiparação salarial, reintegração,
adicional de transferência e outros.
Provisão para riscos fiscais - As contingências equivalem ao valor principal
dos tributos envolvidos em discussões fiscais administrativas ou judiciais,
objeto de auto-lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e,
quando aplicável, multa e encargos. Tal valor é objeto de provisão contábil,
independentemente da probabilidade de perda, quando se trata de obrigação
legal, ou seja, o êxito na ação depende de ser reconhecida a
inconstitucionalidade de lei vigente. Nos demais casos constituem provisão
sempre que a perda for provável.
A BMG Leasing vem contestando judicialmente a legalidade da exigência de
alguns tributos e contribuições e os valores envolvidos estão integralmente
provisionados e atualizados.
Os principais questionamentos são:
IRPJ / CSLL– questiona a adição das Provisões para Perdas em operações de
crédito nos termos da Lei nº 9.430/96; INSS – questiona o recolhimento da
parcela patronal sobre as participações aos Administradores, nos termos da Lei
nº 8.212/91. Depositados judicialmente.
COFINS - Em março de 2006, o BMG Leasing ajuizou a Ação Rescisória visando
ao reconhecimento do seu direito ao recolhimento da COFINS apenas sobre as
receitas de serviços, na forma da Lei Complementar 70/91, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 3º, §1º da Lei 9.718/98, declarada pelo STF no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 357.950. O pedido de antecipação da
tutela foi deferido pelo TRF da 1ª Região em 09/06/2006, autorizando as
empresas a deixarem de recolher a COFINS sobre as receitas financeiras. Em
junho de 2007, a Ação Rescisória foi julgada procedente pelo TRF da 1ª Região.
Contra essa decisão, a União Federal interpôs Recurso Extraordinário para o
STF, alegando a “inaplicabilidade das decisões proferidas pelo STF ao caso em
tela”. O Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional teve seu seguimento
negado pelo STF em decisão transitada em julgado em 06/04/2009. Encontra-se
registrado em “Imposto a compensar” (Nota 7(iii), o valor de R$ 12.745 (2017 –
R$12.437), que deverá ser compensado dentro dos prazos da legislação vigente.

12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital social
O capital social subscrito e integralizado está representado por 229.156.675 de
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

(b) Reservas de lucros:
· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitada a

20% do capital social.
· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas

as destinações, permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos
acionistas para deliberação futura em assembleia geral, que deverá determinar
a destinação dessa reserva.

(c) Dividendos
Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada
exercício, importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido ajustado, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações.

13 RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2018 2017

Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................... 9.308 15.905
Títulos e valores mobiliários ....................................... 624 684

9.932 16.589

14 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2018 2017

Marketing ..................................................................... (45) (46)
Alugueis ....................................................................... (12) (13)
Processamento de dados ........................................... (3)
Seguros ....................................................................... (4)
Serviços técnicos especializados ............................... (233) (114)
Serviços do sistema financeiro .................................. (14) (10)
Outros ......................................................................... (11) (47)

(322) (230)

15 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
  2018 2017

PIS e COFINS ............................................................ (460) (781)
Outros ......................................................................... (31) (26)

(491) (807)

16 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
2018 2017

Outras receitas operacionais
Variação monetária ..................................................... 1.025 77
Reversão de provisões operacionais (i) ..................... 1.819 1.566
Recuperação de encargos e despesas ....................... 1.108
Atualização de impostos a compensar ....................... 135
Outras ......................................................................... 340

4.087 1.983

Outras despesas operacionais
Despesas de cobrança ............................................... (109) (18)
Despesas de provisões operacionais (i) ..................... (5.198) (3.527)
Atualização de tributos ................................................ (4)
Juros e multas ............................................................ (11)
Outras ......................................................................... (100)

(5.322) (3.645)

(i) As rubricas registram, basicamente, reversões e constituições de
contingências fiscais, cíveis e trabalhistas (Nota 11).

17 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em
atendimento à Resolução BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do
Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores,
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e
em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
Os principais saldos mantidos com o Banco BMG S.A. podem ser
demonstrados como segue:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2018 2017 2018 2017

Disponibilidades
Banco BMG S.A. .................................... 35 127
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. .................................... 107.167 293.320 9.308 15.905
Outros Créditos
Banco BMG S.A.
Outras obrigações
Banco BMG S.A. .................................... (6.588) (3.380)

As aplicações e as captações de recursos foram contratadas a taxas
consideradas pela administração como compatíveis com as praticadas no
mercado, vigentes nas datas das operações e considerando os riscos envolvidos.

(b) Remuneração dos administradores
Conforme descrito na Nota 2.1(m), em acordo com a Resolução CMN 3.921/10,
o Conglomerado BMG passou a estabelecer anualmente, através de Assembleia
Geral Ordinária, a remuneração dos Administradores, que é acordada entre
Conselho de Administração e Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.

i) Outros benefícios
A BMG Leasing não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego e de
contrato de trabalho para o pessoal-chave de sua Administração.

ii) Outras informações
Conforme legislação em vigor, a instituição não pode conceder empréstimos
ou adiantamentos e/ou garantir operações aos seus acionistas controladores,
empresas coligadas, administradores, ou parentes de seus administradores até
o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições
financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do
Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

iii) Participação acionária
O controlador Banco BMG S.A. possui a seguinte participação acionária na
controlada BMG Leasing em 30 de junho de 2018:

Ações ordinárias (mil)
Quantidade %

Controladora ............................................. 229.126 99,99
Outros ...................................................... 31 0,01

229.157 100,00

18 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos
2018 2017

No realizável a longo prazo (vide Nota 7)
Créditos Tributários:

- Sobre adições temporárias ....................................... 5.611 5.721
- Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................... 6.711 12.881

Total – Não circulante .............................................. 12.322 18.601

A Leasing adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos
sobre as diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30
de junho de 2018, esses saldos possuem as seguintes características:
A Leasing possui, no semestre findo em 30/06/2018, prejuízo fiscal para fins
Imposto de renda no montante de R$18.041 (30/06/2017 – R$38.102) e base
negativa de contribuição social no montante de R$11.280 (30/06/2017 –
R$17.048), que serão compensados, segundo expectativa de projeção de
lucros tributários futuros.
Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se
principalmente a contingencias trabalhistas, cíveis e a provisão para créditos
de liquidação duvidosa. A realização desses créditos depende do encerramento
dos questionamentos judiciais.
A movimentação dos créditos tributários no semestre findo em 30 de junho de
2018 pode ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Adições fiscais/base

temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 .... 5.036 8.007 13.043
Constituição ............................... 1.331 1.331
(Reversão) / (Utilização) ............ (756) (1.296) (2.052)
Saldo final em 30/06/2018 ....... 5.611 6.711 12.322

Prejuízos
Adições fiscais/base

temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2017 .... 5.330 14.885 20.215
Constituição ............................... 434 434
(Reversão) / (Utilização) ............ (44) (2.004) (2.048)
Saldo final em 30/06/2017 ....... 5.720 12.881 18.601

A provisão para imposto de renda diferido sobre exclusões temporárias refere-
se, principalmente, a superveniência de depreciação.

(b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social no resultado
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes do
imposto de renda e da
contribuição social .......... 7.903 7.903 14.001 14.001

Adições (exclusões)
permanentes:
Outros ................................ 356 1 1

Base de cálculo ................... 7.903 8.259 14.002 14.002
Alíquota base ........................ (1.186) (1.652) (2.100) (2.800)
Alíquota adicional .................. (778) (1.388)
Incentivos fiscais ................. 2 2
Crédito tributário majoração

de alíquota CSLL (i) ........... (50)
Despesa com imposto de

renda e contribuição
social ................................ (1.962) (1.652) (3.487) (2.850)

(i) A administração revisa periodicamente as perspectivas de realização dos
créditos tributários, tendo registrado mais créditos tributários relacionados a
elevação da alíquota de contribuição social.

(c) Expectativa de realização
Exercícios Expectativa de realização por período
2018 ......................................................................................... 2.083
2019 ......................................................................................... 3.981
2020 ......................................................................................... 2.119
2021 ......................................................................................... 591
2022 ......................................................................................... 593
2023 ......................................................................................... 591
2024 ......................................................................................... 591
2025 ......................................................................................... 591
2026 ......................................................................................... 591
2027 ......................................................................................... 591
Total ......................................................................................... 12.322

19 GESTÃO DE RISCOS

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG consideram a gestão
de riscos um instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso
do capital e para a escolha das oportunidades de negócios, no sentido de obter
a melhor relação entre risco e retorno.
Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de
riscos, a gestão de todas as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de
forma integrada. O Banco BMG destaca a Diretoria de Planejamento, Riscos, RI
e Canais Digitais que tem por finalidade obter, de modo consolidado, o melhor
entendimento e controle dos riscos inerentes aos seus negócios.
Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de
riscos, principalmente em melhores decisões e alta performance operacional, o
Banco BMG instituiu a Superintendência de Riscos Corporativos – SURIC,
uma estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento de riscos,
em toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja
possível medir, agregar e estimar o relacionamento dessas informações em
uma base corporativa.
O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de
gerenciamento de riscos, permanentemente tem desenvolvido políticas,
sistemas e controles internos para a mitigação de possíveis perdas
decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às
modalidades operacionais.

I - Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em
critérios de classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis
de inadimplência e taxas de retorno. Para proteger a Instituição Financeira de
perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco constitui provisões para
perdas de crédito para cada operação, considerando a classificação do cliente
e condição de atraso da operação.

II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar
que os riscos que afetam a realização das estratégias e de objetivos do banco
estejam continuamente avaliados. Estabelece parâmetros mínimos de caixa a
serem observados e mantidos, bem como as ferramentas necessárias para
sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a
mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário,
ações corretivas.

III - Risco de Mercado – O Conglomerado BMG emprega uma política
conservadora no gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e
controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e quantificar as
volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos
seus itens patrimoniais.

IV - Risco Operacional – O BMG adota uma postura crítica para uma gestão de
risco operacional independente, por meio da identificação e revisão dos riscos
e monitoramento dos incidentes, implementando controles que permitam a
melhoria contínua dos processos, a maximização da eficiência no uso do
capital e na escolha das oportunidades de negócios.
A in tegra da descr ição da est ru tura de gerenc iamento de r iscos
e s t á  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  s i t e  d e  R e l a ç õ e s  c o m  I n v e s t i d o r e s
(ht tp : / /www.bancobmg.com.br /RI / ) .
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil (“Leasing”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de
2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em 30 de junho de
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
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 financeiras”. Somos independentes em relação à

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil 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 demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos
uma opinião separada sobre esses assuntos.
Nossa auditoria para o semestre findo em 30 de junho de 2018 foi
planejada e executada considerando que as operações da Leasing
não apresentaram modificações significativas em relação ao
exercício anterior. Nesse contexto, os Principais Assuntos de
Auditoria, bem como nossa abordagem de auditoria, mantiveram-
se substancialmente alinhados aqueles do ano anterior.

Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1l, 7 e 18)
O crédito tributário, oriundo substancialmente de diferenças temporárias prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social sobre o lucro líquido, é
reconhecido na medida que a Administração considera provável que a Leasing irá
gerar lucro tributário futuro. A projeção de lucro tributário contempla premissas de
natureza subjetiva estabelecidas pela Administração e foram aplicadas nas
projeções para os próximos 10 anos.
Essa permanece uma área de foco de auditoria, pois a utilização de diferentes
premissas na projeção do lucro tributário poderia modificar significativamente os
prazos previstos para realização dos créditos tributários, com consequente
impacto contábil, bem como no atendimento aos requisitos do Banco Central do
Brasil relativos ao registro e manutenção desses ativos nas demonstrações
financeiras.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento
sobre o processo estabelecido pela administração para apuração e mensuração
dos créditos tributários, seu registro nos termos das normas contábeis e
requisitos específicos do Banco Central do Brasil.
Efetuamos análise das principais premissas adotadas pela administração em seu
processo de avaliação das perspectivas de realização desses créditos
fundamentada nas projeções de lucros tributários para a Leasing.
Obtivemos o estudo de projeção de lucro tributário aprovado pelo Conselho de
Administração e, com base nessas informações, analisamos a consistência das
principais premissas com as utilizadas em estudos de anos anteriores.
Observamos a razoabilidade das informações divulgadas nas notas explicativas.
Constatamos que a elaboração dos estudos de realização dos créditos tributários
estão alinhados com as metodologias adotadas no exercício anterior, bem como
consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração para a
determinação da realização dos mesmos são razoáveis no contexto das
demonstrações financeiras.

Provisão para passivos contingentes tributários
(Notas explicativas 2.1k, 11)
A Leasing é parte de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso
normal dos seus negócios, propostos por terceiros e órgãos públicos, de natureza
trabalhistas, cíveis e especialmente tributárias.
Os processos judiciais de natureza tributária estão sob tutela de advogados
externos especializados tanto no que tange a determinação do prognóstico de
perda, bem como na apuração dos valores relacionados a provável saída de
recursos.
O encerramento dos processos envolve discussões que podem se alongar a
depender da natureza da matéria, bem como da evolução jurisprudencial.
Essa permanece uma área de foco de auditoria pela natureza dos processos
tributários em discussão e pelos aspectos subjetivos de determinação da
probabilidade de perda atribuída.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram reuniões de entendimento com
a administração para apurar à identificação, avaliação, monitoramento,
mensuração, e registro da provisão para passivos contingentes, bem como
testes quanto a totalidade e integridade da base de dados.
Efetuamos também procedimentos de confirmação de informações junto aos
assessores jurídicos internos e externos responsáveis pelo acompanhamento de
processos com natureza tributária, visando obter informações quanto ao
andamento dos processos relevantes.
Analisamos a razoabilidade do prognóstico de perda das causas tributárias
significativas em face a evolução jurisprudencial e técnica.
No contexto de relevância das demonstrações financeiras, os resultados de
nossos procedimentos nos proporcionaram evidência razoável quanto a
suficiência de provisão para processos com perspectiva de perda provável, bem
como divulgação dos valores em risco para processos possíveis.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de
junho de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Leasing, cuja
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias
abertas e é apresentada como informação suplementar para fins do Banco Central
do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a auditoria das demonstrações financeiras da Leasing. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A administração da Leasing é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras, 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
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A Administração da Leasing é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras 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 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 de a Leasing 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 Leasing ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Leasing 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 a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
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:
· 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.
· 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 Leasing.
· 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 Leasing. Se
concluirmos que existe 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 Leasing a não mais se manterem em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
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 trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis
de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações financeiras do semestre corrente, e que, dessa
maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 8 de agosto de 2018
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Carlos Augusto da Silva
Contador CRC 1SP197007/O-2

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA ABERANHIA ABERANHIA ABERANHIA ABERANHIA ABERTTTTTA CNPJ Nº 34.265.561/0001-34A CNPJ Nº 34.265.561/0001-34A CNPJ Nº 34.265.561/0001-34A CNPJ Nº 34.265.561/0001-34A CNPJ Nº 34.265.561/0001-34

LEASING S.A.
ARRENDARRENDARRENDARRENDARRENDAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO MERCANTILO MERCANTILO MERCANTILO MERCANTILO MERCANTIL

Continuação...

Pequenas e médias empre-
sas podem não lidar com 
uma demanda sufi ciente 

para um departamento inter-
no com esta fi nalidade, mas 
também já não podem contar 
somente com um escritório 
de contabilidade, cujo foco é 
apenas o registro de dados e 
o cumprimento de obrigações 
fi scais. A solução, neste caso, é 
a terceirização dos serviços de 
controladoria. “A partir desse 
estágio do negócio, é preciso 
ver a empresa como um organis-
mo complexo e que requer mais 
atenções”, aconselha Adelmo 
Nunes, diretor da Planned 
Soluções Empresariais. 

O especialista aponta os prin-
cipais sintomas que indicam 
a necessidade de contratar 
um serviço de controladoria: 
inadimplência crônica; descon-
trole no fl uxo de caixa; perdas 
operacionais e financeiras; 
autuações fiscais; endivida-
mento; gestão inadequada dos 
estoques; desconhecimento 
das regras fiscais básicas; 
reclamações trabalhistas em 
excesso; confl itos entre sócios 
que poderiam ser evitados com 
um contrato ou acordo preven-
tivo e problemas de formação 
de preço, por não considerar os 
custos e a carga tributária reais.

“Esses efeitos nocivos são 
provocados pelo distanciamen-
to entre a gestão da empresa e o 
contador externo. O empreen-
dedor tem a sensação de que as 
coisas saíram do controle. Mas 
a contratação de uma contro-
ladoria terceirizada pode evitar 
ou resolver esse problema”, 
afi rma Nunes.

É comum no 

imaginário 

coletivo o ambiente 

industrial ser frio e 

cinzento. Fumaças e 

trabalhadores com o 

semblante sério também 

fazem parte deste 

cenário. 

Eu acredito que de-
vemos passar uma 
borracha nisso. Como 

empreendedor na área in-
dustrial, procuro sempre 
trazer a inovação para o 
nosso pátio. A Indústria 4.0 
já começou. Essa nova fase 
tem o objetivo de unir má-
quinas inteligentes, análise 
computacional avançada e 
trabalho colaborativo para 
gerar profundas mudanças 
dentro das organizações.

Esse novo movimento pro-
mete transformar novamen-
te a maneira como o mundo 
funciona atualmente, aju-
dando a gerar mais empregos 
e elevando o padrão de vida 
da população. Segundo da-
dos da CNI - Confederação 
Nacional da Indústria -, me-
nos da metade das empresas 
brasileiras aplicam alguma 
tecnologia relacionada à In-
dústria 4.0. Por isso, a busca 
das organizações deve ser 
sempre para levar a inova-
ção e horizontalidade para 
dentro das fábricas. 

Precisamos sempre estar 
atentos às demandas técni-
cas, realizar checagens e mais 
checagens para garantir que 
o contratante receberá um 
item de alta performance, 
feito com carinho por profi s-
sionais competentes. Embora 

a automatização venha para 
fi car, é preciso manter alguns 
processos de maneira arte-
sanal, como a relação com 
a equipe. 

Quando todos se conhecem 
pelo nome e sabem as funções 
de seus colegas, existe a co-
operação mútua para perpe-
tuar a marca como referência 
no segmento em que atua. 
Outro ponto imprescindível 
é a preocupação com o rela-
cionamento ao cliente. 

A mentalidade de atendi-
mento personalizado e huma-
nizado não se aplica apenas 
às startups ou escritórios do 
Vale do Silício. Isso também 
pode ser aplicado no segundo 
setor, por meio do SAC, por 
exemplo. Na minha gestão, 
procuro trazer esta busca 
pelo cuidado e atenção em 
cada estação de montagem. 
Se alguma peça não for 
encaixada com exímio zelo, 
a próxima pode sofrer as 
consequências disso e assim 
segue até o fi nal. 

O resultado não é o produto 
que nós comprometemos a 
entregar e sim um item fei-
to mecanicamente apenas. 
Acredito que as tecnologias 
da Indústria 4.0 vêm para 
agregar na qualidade do pro-
duto fi nal, mas não podemos 
deixar de lado o tratamento 
humanizado, tanto dentro 
das empresas, entre os cola-
boradores, quanto junto ao 
cliente. 

Isso é de suma importância 
para o sucesso de uma orga-
nização. 

(*) - É Diretor Industrial e co-
fundador da Ledax, empresa 

brasileira fabricante de luminárias 
em LED de alto desempenho para 
clientes de médio e grande porte.

Cuidado artesanal no 
ambiente industrial

Hugo Vasconcelos (*)

Quando é hora de trocar o contador 
por uma controladoria na PME?

Empresas que faturam a partir de R$ 1 milhão anuais podem comprometer seu crescimento se não 
contarem com uma estrutura especializada para cuidar de sua gestão contábil, fi scal e fi nanceira – a 
chamada controladoria

recursos. Uma mesma 
equipe pode trabalhar 
para clientes distintos, 
com efi ciência. Assim, 
a empresa contratante 
não precisa manter um 
departamento completo 
de controladoria, que 
contaria ao menos com 
um gerente fi nanceiro, 
um contador e mais dois 
analistas.

 • Casos de sucesso - Em-
bora o modelo de contro-
ladoria terceirizada seja 
relativamente novo para 
as PME, já há casos de 
sucesso. “Um de nossos 
clientes tinha difi culda-
des em manter pessoal 
na área fi nanceira, com 
sérios problemas no se-
tor de contas a pagar e 
a receber. Após a ter-
ceirização, esta rotina 
estabilizou-se”, relata 
Adelmo Nunes.

Outro caso foi de uma empre-
sa estrangeira que se estabele-
ceu no Brasil e precisou de uma 
estrutura completa de gestão. 
“Nesta situação, implantamos 
toda a área fi nanceira, caben-
do ao executivo do negócio 
dedicar-se ao core business 
da empresa”, conta. Por fi m, 
a Planned atendeu também 
uma empresa com problemas 
no setor de faturamento e 
cobrança. “Ao terceirizar a 
gestão, o faturamento passou 
a ser regular e a cobrança mais 
ágil, garantindo a entrada de 
recursos no caixa da empresa”, 
completa o especialista.

Fonte e mais informações em 
(www.planned.com.br).

 • Por que terceirizar? - A 
controladoria terceiri-
zada faz o acompanha-
mento diário do fl uxo de 
caixa e projeções, cuida 
da cobrança e gestão da 
inadimplência, previne 
riscos fi scais e jurídicos, 
produz relatórios geren-
ciais, indicando ações 
necessárias, planeja a 
captação de recursos e 
ajuda no relacionamento 
com bancos, entre outras 
atividades que agregam 
valor ao negócio. A mi-
tigação de riscos feita 
por uma controladoria 
terceirizada também 
contribui para a redução 
dos custos fi nanceiros, 
para a melhora da apre-
sentação da empresa 
a investidores e ajuda 
a captar mais recursos 
para investimentos e 
novas tecnologias.

 • Benefícios adicionais - No 

médio e longo prazos, as 
vantagens da terceiriza-
ção da controladoria são 
a maior previsibilidade do 
negócio aos seus donos, 
mais tempo dedicado 
à gestão estratégica da 
empresa, transparên-
cia e governança para 
garantir boas taxas no 
sistema fi nanceiro e jun-
to a investidores, estar 
preparada para receber 
mais investimentos e par-
ticipar de processos de 
“due dilligence” (análise 
fi nanceira)  e um novo 
ambiente de maturidade 
nos processos e sistemas 
de informações geren-
ciais.

 • Redução de custos - 
Além de destravar o 
crescimento da PME, a 
terceirização proporcio-
na, em média, de 20% 
a 30% de redução de 
custos, ao otimizar os 
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DESCONTO DO DSR DO APRENDIZ
Empresa contratou jovem aprendiz que trabalha 4 horas por dia, sendo 
de segunda a sexta-feira. Temos como regra interna que após 30 minu-
tos de atraso na semana, perde-se o DSR. Podemos descontar o DSR 
do aprendiz, se acumular mais de 30 minutos de atraso na semana? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE INCLUIR ESTAGIÁRIOS NA QUALIFICAÇÃO 
CADASTRAL DO E-SOCIAL? 

O estagiário está entre os trabalhadores em que é necessário fazer a 
qualificação cadastral, no entanto, segundo o Manual de Orientação 
do eSocial versão 2.4, o eSocial faz apenas a validação na base do CPF.

PREENCHIMENTO DE TABELAS DO E-SOCIAL
Na Tabela de Rubricas no E-Social, tem alguma penalidade caso a 
empresa esqueça de lançar um evento, sobre o seguro saúde, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONDIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS
Quais as obrigações e responsabilidades a empresa contratante tem 
com os funcionários da terceirizada, que venham a passar mal dentro 
das suas dependências, quem fica responsável pelos primeiros socor-
ros? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTÃO ISENTAS DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ A ME E EPP. AS 
EMPRESAS QUE EXCLUEM AS FUNÇÕES DE GERÊNCIA E FUNÇÕES 
COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO SUPERIOR, FICAM OBRIGADAS?

Sim as ME e EPP estão dispensadas da contratação de aprendizes con-
forme previsto no artigo 51, III da LC 123/06. Para as demais empresas, 
depois de excluírem cargos de confiança/gestão, profissionais com 
cursos superior e ensino médico técnico, do restante de empregados 
a empresa aplicará o percentual que deverá ser no mínimo 5%.

RECOLHER INSS DE PLANO DE SAÚDE
Empresa deve recolher INSS sobre plano de saúde para dependentes? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Durante o processo de 
aprendizagem da língua 
inglesa, frequentemen-

te os brasileiros cometem al-
guns erros que, na maioria das 
vezes, tem o idioma materno 
como infl uência, no caso o por-
tuguês. “Essa infl uência faz com 
que muitas pessoas cometam 
certos tipos de erros que são 
altamente previsíveis”, explica 
Bruno Gagliardi, CEO do Cen-
tro Britânico Idiomas. Para isso, 
ele exemplifi ca 14 situações e 
dá dicas para evitá-los.

1) Traduzir ao pé da letra 

expressões que existem 

em português mas que não 

existem em inglês - Um bom 
exemplo é “make beautiful” que 
é usado quando se quer dizer 
“vamos fazer bonito”, quando 
na verdade essa expressão 
não se usa em inglês com esse 
sentido;

2) Falsos cognatos - Al-
gumas palavras em inglês são 
semelhantes ao português. Um 
bom exemplo disso é o famoso 
“push” que encontramos nas 
portas dos estabelecimentos. O 
que costumamos fazer? Puxar 
a porta, certo? Errado! O certo 
é empurrar a porta, porque 
“push” na verdade signifi ca 
empurre. Se precisamos puxar 
alguma coisa, o termo é “pull”;

3) Uso de “nothing” ao 

invés de “anything” - No por-
tuguês costuma-se negar duas 
vezes ao dizer por exemplo: “eu 
não sei de nada”, e ao se falar 
em inglês habitualmente se diz: 
“I don’t know nothing”, quando 
na verdade deveria ser dito “I 
don’t know anything” para que 
se tenha o mesmo signifi cado.

4) Confundir palavras 

com grafi as similares - No 
inglês há palavras que têm 
grafi as muito similares, mas 
com signifi cados e pronúncias 
diferentes que às vezes causam 
confusão, como por exemplo, 
“desert” e “dessert”. O primeiro 

17ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044014-53.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ANDRÉ LUIZ DA SILVA CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REGINA PAULA REIS 
ARRIGO, brasileira, CPF 267.326.148-60, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de MD EDUCACIONAL LTDA, para recebimento de R$8.983,60 (maio/17) 
decorrentes das parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 vencidas e não pagas do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Dívida firmado entre as partes. Estando a executada em local ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que 
os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de 
bens; com ou sem penhora, intimem-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo 
prazo, reconhecendo seu débito, a devedora poderá depositar 30% do montante do valor principal 
corrigido, e requerer o pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária, 
ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). 
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de julho de 2018.  

19ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0037861-84.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JANE BEJARANO 
MENDOZA VESTUÁRIO - ME, CNPJ18.088.168/0001-10, que WADE ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO DEEMPREENDIMENTO LTDA, ajuizou-lhe uma ação de Cobrança, julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 
6.597,21 (atualizado até 30/04/2018). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, nos termos do art. 513 § 2º, IV, do CPC uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias. E ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito, e a requerimento do 
credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2018. 

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0131890-46.1992.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Freitas Schmitt 
Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, RG 3652394 e CPF 
278.896.378-53, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Elizabeth Costa e 
Silva e Outros, em virtude do falecimento de Luiza de Freitas. Encontrando-se em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 
626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, 
podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e 
contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I,  II e III, do Código 
de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em 
seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que será nomeado 
curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato,  afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2017. 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003373-
88.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIDNEY 
AUGUSTO DE PADUA, CPF 280.575.218-05 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 42.541,26, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2018. 

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - Loga
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2018
Data, Hora e Local: 27/04/2018, às 14 horas, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, e Luciana Marinho Nobemassa 
Carvalho - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Retificar informação da Ata de AGOE de 30/04/2017, registrada na JUCESP nº 
2.124.641/17-7 em 21/11/2017, mencionada no tópico Assembleia Geral Extraordinária da AGOE, uma vez que não se realizou a 
capitalização integral da Reserva Legal da Companhia, no valor de R$ 1.304.438,81, na proporção da participação de cada acionista no 
capital social. 2. Desta forma, os acionistas fazem constar que o capital social integralizado da Companhia até esta data monta R$ 
29.415.804,48, sendo o total do capital social de R$ 60.650.000,00 e o restante R$ 31.234.195,52 subscrito e não integralizado. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 27/04/2018. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR. Anrafel 
Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra. Estre Coleta Holding S.A. e Estre Ambiental S.A. ambas por Thiago Fernandes 
- Diretor, Julio Volotão - Diretor Jurídico. JUCESP nº 368.730/18-9 em 02.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

19ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0029327-54.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a THIAGO MARTINS 
GOMES, CPF. 373.040.878-03, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
9.008,80 (atualizado até 10/04/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

45ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034796-81.2018. 
8.26.0100. A MM.ª Juíza de Direito da 45.ª Vara Cível, do Foro Central Cível, São Paulo/SP, Dra. Glaucia 
Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BOTTECHIA, CPF 221.461.418-40, que 
VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 6.353,53 (atualizado até 02/05/2018). 
Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos do art. 523 do CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE PRAIA GRANDE - COMARCA DA CAPITAL .

Edital de Praça Única de bem imóvel e para intimação dos executados ROGERIO DE JESUS 
(CPF 179.458.628-88), seu cônjuge se casado for, e demais interessados, expedido nos autos 
da Ação de Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação, Processo nº 0002630-
83.2005.8.26.0477 - Ordem nº 2482/2005, requerida por PORTO SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE 
CONSÓRCIOS S/C LTDA. (CNPJ 48.041.735/0001-90). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: Terreno construído de parte do lote 11, da quadra “K”, da VILA ICARAÍ PAULISTA, nesta 
cidade, medindo 10,00 metros de frente para a AVENIDA JORGE HAGGE, 10,00 metros nos fundos, 
onde confronta com remanescente do lote 111, onde foi construída a casa número 02 da planta, atual 
número 186 da Rua Padre Antônio Diogo Feijó, por 13,00 metros à esquerda de quem da Avenida 
Jorge Hagge olha para o imóvel, confrontando com a RUA PADRE ANTÔNIO DIOGO FEIJÓ, e a 
direita 12,75 metros, divisando com parte do lote 113, encerrando a área de 127,50m². Contribuinte: 
2.03.10.011.111.0000. Objeto da Matrícula nº 83.397 do CRI da Praia Grande/SP. BENFEITORIA: 
Av.01 – Construída uma casa residencial assobradada geminada, número 01 da planta com área de 
82,20m², que recebeu o número 180 da Rua Padre Antônio Diogo Feijó. ÔNUS: Consta da referida 
matrícula, conforme R.4(29/01/2002) - Hipoteca Exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: 
R$ 527.577,56 (julho/2018 - Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do 
TJSP), que será atualizada na data do efetiva praça. 3. OBSERVAÇÃO: Eventuais débitos de IPTU 
ficarão sub-rogados no crédito resultante da arrematação. 4. CRÉDITO HIPOTECÁRIO: R$ 
287.108,42 (março/2018) cujo valor deverá ser atualizado na data do efetiva praça. 5. VISITAÇÃO 
– NÃO HÁ VISITAÇÃO. 6. DATA DA PRAÇA - começa em 05/10/2018, às 13h00min, e termina 
em 25/10/2018, às 13h00min. 7. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.
br. Fica o executado, ROGERIO DE JESUS, seu cônjuge se casado for, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra na pessoa de seus advogados ou se não forem localizados 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada no dia 28/01/2013. Não consta dos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais débitos de IPTU ficarão sub-rogados no 
crédito resultante da arrematação”. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de 
conservação em que se encontra, sendo que todos os atos atinentes à transferência de propriedade, 
baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao MM. Juízo 
da causa. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Praia Grande, 30 
de julho do ano 2018.

14 erros mais comuns que os 
brasileiros cometem em inglês

11) Pronúncia do “h” - No 
português o “h” tem som mudo, 
ou seja, não é pronunciado. No 
inglês ele pode ter som de “r”, 
portanto, a palavra “have” se 
pronuncia “rave” e não “ave”, 
como faríamos no português;

12) Querer a tradução 

literal de todas as palavras 

do inglês - Não é possível 
fazer tradução literal de algu-
mas expressões do inglês, por 
isso aconselha-se não confi ar 
somente no Google tradutor. 
Não temos por exemplo uma 
tradução para a palavra “sau-
dade”. Temos uma expressão 
equivalente a “eu sinto a sua 
falta” que é “I miss you”;

13) Confundir os verbos 

“make” e “do” - No inglês, 
embora os verbos “make” e “do” 
possam ser traduzidos como 
“fazer”, no português são usa-
dos em contextos diferentes. 
Dizemos “make lunch” (fazer o 
almoço) e antes de dormir “do 
your homework” (fazer a lição 
de casa). A dica aqui é associar 
o verbo com os complementos 
(make - breakfast, lunch, din-
ner, time, etc; do - homework, 
exercise, yoga, a test, etc).

14) Não usar um dicioná-

rio (de preferência unilín-

gue para que você possa 

aprender melhor) - Quando 
se aprende uma língua nova, 
ao se deparar com uma pala-
vra desconhecida e que não se 
compreende pelo contexto, o 
erro é ter receio de utilizar um 
dicionário. No começo quando 
não se domina o idioma, pode-
se usar um dicionário bilíngue 
(inglês-português). Na medida 
que for avançando no aprendi-
zado, é de suma importância 
que seja utilizado um dicionário 
unilíngue (inglês-inglês), para 
que possa aprender os signifi -
cados apresentados em inglês 
e não na língua materna.

Fonte e mais informações: 
(www.centrobritanico.com.br).

signifi ca deserto e o segundo, 
sobremesa;

5) Não saber a grafi a das 

palavras ou escrever como 

se fala - No português há seme-
lhança muito mais próxima que 
o inglês entre o registro escrito 
e o falado. Essa característica 
do inglês (a diferença entre a 
forma como se escreve e a forma 
como se pronuncia) faz com 
que se traga uma difi culdade 
a mais para o estudante. Uma 
dica é compreender a fonética 
das palavras e isso é algo que o 
Centro Britânico proporciona. 
Um exemplo é a palavra “coun-
try”, cuja pronúncia é “cântry”;

6) Confundir o verbo 

“haver” com “to have” - No 
português “haver” tem sentido 
de existência, porém, em inglês 
usa-se o verbo “there is” para 
existência no singular, “there 
are” no plural e “have/has” 
para posse;

7) Esquecer o “s” na ter-

ceira pessoa - Um erro muito 
comum dos brasileiros é esque-
cer que os verbos na terceira 
pessoa do singular (he, she ou 
it) levam um “s” fi nal, ou seja, 
“I work”, “she works”;

8) Esquecer das irregu-

laridades dos verbos em 

inglês - Os verbos em inglês, 

assim como em português, 
são regulares e irregulares, 
por isso é preciso tomar 
muito cuidado para não se 
conjugar todos eles como se 
fossem regulares, uma vez 
que não o são. Há verbos que, 
no passado, ganham o acrés-
cimo de “ed” (“talk-talked” 
“work-worked”). Porém, há 
um número razoável de verbos 
que é irregular, ou seja, tem a 
sua estrutura completamente 
alterada quando conjugadas no 
passado (exemplos “go-went” 
“eat-ate”);

9) Uso excessivo do verbo 

“to be” - A primeira coisa que 
se aprende na escola é o verbo 
“to be” e, às vezes, pensa-se 
que é preciso usá-lo sempre, 
já que estamos mais familiari-
zados com ele. Porém, a grande 
maioria das frases em inglês 
pode não ter o verbo “to be”, 
mas sim outro auxiliar, como 
“can” ou “do”;

10) Troca de adjetivos - 
O normal na língua inglesa é 
que os adjetivos venham antes 
dos substantivos (exemplo: 
girl – garota / substantivo e 
beautiful – bonita / adjetivo). 
Ao se formar a frase, coloca-se 
o adjetivo antes do substantivo: 
“She is a beautiful girl”.

Os números sobre 

acidente do trabalho no 

Brasil são alarmantes. 

Dados do Ministério 

Público do Trabalho 

(MPT) revelam que o país 

registrou cerca de 4,26 

milhões de acidentes de 

trabalho de 2012 até o 

último dia 3 de agosto

Ou seja, 1 acidente a cada 
48 segundos ocorre nos 
mais diversos setores 

e ambientes do trabalho bra-
sileiros. Desse total, 15.840 
resultaram em mortes, ou 
seja, uma morte em acidente 
estimada a cada 3h 38m 43s. 
As estatísticas revelam que são 
necessárias políticas imediatas 
e mais efetivas de prevenção de 
acidente nas atividades profi s-
sionais, pois os refl exos para os 
cofres públicos são alarmantes.

Segundo estimativas do Ob-
servatório do MPT, cerca de R$ 
28,81 bilhões foram gastos de 
2012 até agora com benefícios 
acidentários, que incluem auxí-
lio-doença, aposentadoria por 
invalidez, pensão por mote e 
auxílio-acidente. Signifi ca que 
o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) gasta R$ 1,00 a 
cada sete milésimo de segun-
dos com acidentes no país. 

Outro registro relevante é 
sobre o afastamento do am-
biente do trabalho: são mais 
de 335 milhões de dias de tra-
balho perdidos por causa dos 
acidentes de trabalho no Brasil, 
desde 2012. Apenas no ano 
passado, um total de 895.770 
acidentes foram registrados 
no Brasil. Cortes, laceração, 
ferida contusa e punctura (furo 
ou picada) responderam por 
cerca de 92 mil casos. Ainda 
contabilizam nos dados 78.499 
fraturas e 67.371 contusões e/
ou esmagamentos.

O elevado número de aci-
dentes do trabalho no Brasil 
está diretamente ligado ao 
modelo político que o país 
encara a relação trabalhista. 
O Governo Federal já enfren-
tava problemas em relação aos 
acidentes do trabalho e, agora, 
com a aprovação da reforma 
trabalhista, que vigora desde 
novembro do ano passado, 
essas estatísticas devem ser 
mais acentuadas. 

As medidas da reforma con-
trariam inúmeras convenções 
da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e a nossa 
própria legislação, criam pos-
sibilidade de parcelamento 
de férias, jornada excessiva, 
entre outras. Por exemplo, no 
caso das horas extras, estudos 
comprovam que inúmeros aci-
dentes de trabalho acontecem 
na extensão da jornada de 
trabalho.

Vale ressaltar que entre as 
novas regras está a liberação 
da terceirização para todas 
as atividades. Isso deixa claro 
que o Governo Federal fez uma 
opção pela economia e não pelo 
lado humano do trabalhador. 
Importante frisar que 70% dos 
acidentes, hoje, acontecem nas 
empresas terceirizadas, pois 
são as mais frágeis, com uma 
estrutura mais enxuta. 

A lei tem que proteger o 
fato social, que neste acaso é 
a saúde do trabalhador. Hoje 
com a terceirização ampla, vai 
crescer em escala o número 

de acidentes no trabalho. E as 
próprias empresas, que visam 
somente o lucro, vão sofrer 
prejuízos com o alto número 
de acidentes e afastamentos. 
Trata-se de uma das dezenas 
das armadilhas impostas pela 
reforma as empresas. 

Outro dado revelador é que 
5,5 mil acidentes do trabalho 
acontecem por dia no mundo, 
que dá cerca de 200 milhões 
de acidente por ano. Ou seja, 
temos um Brasil dizimado 
por ano quando o assunto é 
acidente do trabalho. Esses 
são números relevantes, pois 
chancela que é uma questão 
universal. 

O Brasil ratifi cou muitas 
convenções da OIT de pro-
teção ao trabalhador, mas, 
como se vê, não aplica e 
nem respeita na prática. Vale 
ressaltar que a nossa Cons-
tituição Federal é clara nas 
regras de proteção à saúde 
do empregado no ambiente 
do trabalho, mas a própria 
reforma trabalhista contraria 
a nossa Carta Magna.

Cabe ressaltar que na histó-
ria existem, em tese, dois tipos 
de capitalismo, além do cha-
mado capitalismo consciente. 

Temos dois tipos de empre-
gadores. O capitalista tradicio-
nal e o capitalista industrial. O 
capitalista tradicional pensa 
exclusivamente no lucro a 
qualquer custo e não se pre-
ocupavam com os acidentes. 

Eles contratavam menores, 
pessoas sem treinamento, não 
faziam obras ou investimentos 
para a melhoria do ambiente 
do trabalho. Já os capitalistas 
industriais vieram com uma 
outra ideia, investiram um 
pouco para explorar melhor 
a mão de obra. O pensamento 
era “ vou conseguir com que 
as pessoas trabalhem felizes e 
produzam mais”. 

Para ilustrar a questão do 
acidente do trabalho, vale con-
tar, resumidamente, a história 
lâmpada de Davy. Humphrey 
Davy, considerado um líder 
revolucionário da química 
mundial criou, em 1816, a 
chamada lâmpada de Davy, 
uma invenção fundamental 
para proteção dos operários 
das explosões provocadas pelo 
metano em mistura com o ar 
atmosférico. 

Essas explosões provocaram 
uma série de mortes e graves 
acidentes, pois como tinha mui-
to gás metano nas minas, a tem-
peratura da lâmpada aciona a 
explosão do gás. O químico, 
então, criou um sistema que 
colocava a gaze na lâmpada, 
que diminuía sua temperatura 
e evitava, assim as explosões. 
Essa simples solução diminui 
de sete por mil, para 0,69 por 
mil os acidentes nas minas. 

Esse exemplo serve para 
refl etirmos que pequenas so-
luções podem poupar vidas, 
evitar afastamentos, aumentar 
a produção e evitar litígios 
judiciais ente empregados e 
empregadores. Entretanto, 
infelizmente, a relação de 
trabalho é vista como custo, 
lucro e custo, e não como uma 
relação humana. 

(*) - É Doutor, Mestre e Especialista 
em Direito do Trabalho pela PUC-

SP, professor da pós-graduação 
da PUC-SP, eleito para ocupar a 

cadeira 81 da Academia Brasileira de 
Direito do Trabalho e sócio fundador 

do escritório Freitas Guimarães 
Advogados Associados.

O grave cenário
dos acidentes do 
trabalho no Brasil

Ricardo Pereira de Freitas Guimarães*
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,                        

A Administração do Banco Cifra S.A. (“Banco Cifra”), controlado do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”),
em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do
período findo em 30 de junho de 2018, juntamente com o parecer dos auditores independentes.

O Banco Cifra foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1 de julho de 2011.

Com 88 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Nota 2018 2017
Ativo

Circulante ............................................................................................. 581.258 573.664
Disponibilidades .................................................................................. 3 520 729
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 4 566.684 555.057
Relações interfinanceiras .................................................................... 78 37
Outros créditos – Diversos ................................................................. 5 13.946 17.841
Outros valores e bens ......................................................................... 30

Não circulante ...................................................................................... 130.954 138.884
Realizável a longo prazo ..................................................................... 130.954 138.884
Outros créditos – Diversos ................................................................. 5 130.954 138.884

Total do Ativo ...................................................................................... 712.212 712.548

Nota 2018 2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante ............................................................................................ 7.025 28.732
Relações interfinanceiras ................................................................... 56 67
Outras obrigações .............................................................................. 6.969 28.665

Fiscais e previdenciárias ................................................................... 6(a) 5.388 8.107
Diversas ............................................................................................ 6(b) 1.581 20.558

Não circulante ..................................................................................... 96
Outras obrigações .............................................................................. 96

Fiscais e previdenciárias ................................................................... 6(a) 96

Total do Passivo ................................................................................. 7.025 28.828

Patrimônio Líquido ............................................................................ 7 705.187 683.720
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 814.673 814.673
Prejuízos acumulados ........................................................................... (109.486) (130.953)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 712.212 712.548

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS  EM 30 JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2018 2017
Receitas da intermediação financeira ............................................. 17.550 27.213
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários .................... 8(a) 17.550 27.213

Resultado bruto da intermediação financeira ............................... 17.550 27.213

Outras receitas (despesas) operacionais ........................................ (728) (1.264)
Outras despesas administrativas ........................................................ 9(a) (80) (80)
Despesas tributárias .......................................................................... 10 (816) (1.265)
Outras receitas operacionais .............................................................. 11 168 283
Outras despesas operacionais ............................................................ 11 (202)

Resultado operacional .................................................................... 16.822 25.949

Resultado antes da tributação sobre o lucro ................................ 16.822 25.949

Imposto de renda ................................................................................ 12(c) (2.891) (4.463)
Contribuição social ............................................................................ 12(c) (2.362) (3.644)
Ativos fiscais diferidos ........................................................................ (2.278) (3.514)

Lucro líquido do período ................................................................ 9.291 14.328

Quantidade de ações do capital social - milhares .......................... 163.654 163.654
Lucro por ação - R$ ......................................................................... R$ 0,06 R$ 0,09

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Ajuste de avaliação Lucros (Prejuízos)
social  patrimonial acumulados do período Total

Saldos em 1 de janeiro de 2017 ................................................................................................................... 814.673 (9) (145.281) 669.383
Ajuste de avaliação patrimonial ....................................................................................................................... 9 9
Lucro líquido do semestre .............................................................................................................................. 14.328 14.328
Saldos em 30 de junho de 2017 ................................................................................................................... 814.673 (130.953) 683.720

Saldos em 1 de janeiro de 2018 ................................................................................................................... 814.673 (118.777) 695.896
Lucro líquido do semestre .............................................................................................................................. 9.291 9.291
Saldos em 30 de junho de 2018 ................................................................................................................... 814.673 (109.486) 705.187

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Apresentamos abaixo a Demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo Método Indireto.

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre ..................................................................... 9.291 14.328

Ajustes ao lucro líquido: ........................................................................ 2.278 3.514
   Imposto de renda e contribuição social diferidos ...................................... 2.278 3.514

Lucro líquido ajustado .......................................................................... 11.569 17.842

Variação de ativos e passivos
(Aumento) Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................................... (13.863) (57.152)
  Redução Títulos e valores mobiliários ...................................................... 17.732
  Redução Relações interfinanceiras e interdependências .......................... 453
  Redução Outros créditos ......................................................................... 3.954 14.939
  (Aumento) Outros valores e bens ............................................................. (30)
  (Aumento) Relações interfinanceiras ....................................................... (45) (8)
  (Aumento)/Redução Outras obrigações ................................................... (2.476) 27.692

Caixa gerado nas operações .................................................................. (891) 21.498

Imposto de renda e contribuição social pagos ............................................ (8.180) (13.194)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas  atividades operacionais ... (9.071) 8.304

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa .......................... (9.071) 8.304

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ............................ 11.090 5.426
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre .............................. 2.019 13.730

Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa ........................... (9.071) 8.304

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

1 Contexto operacional
O Banco Cifra S.A. (“Banco” ou “Instituição”) foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em
1º de julho de 2011. A aquisição envolveu a compra de 100% das ações votantes do Banco Cifra S.A.,
bem como a aquisição da totalidade das quotas da Simples Participações e Promoções de Serviços,
empresa não financeira que trabalha com a captação de operações para o Banco Cifra S.A..
O Banco está autorizado a operar como banco múltiplo nas carteiras comercial e de crédito,
financiamento e investimento.
As operações do Banco são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam
integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a co-participação ou a
intermediação de instituições do Grupo Financeiro BMG. Dentro deste contexto a intenção do Banco
BMG na aquisição do Banco Cifra S.A., é a maximização da operação do Banco através da
integração de plataformas e o aproveitamento das promotoras de vendas e lojistas do Banco.
Em 31 de janeiro de 2014 foi realizada cisão parcial da Cifra Financeira S.A. pelo Banco Cifra S.A,
alterando desta forma, o percentual de participação do Banco BMG S.A no Banco Cifra S.A.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações
introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas
às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil
(BACEN) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do
Banco em 08/08/2018.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo
de convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição, na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os
seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o presente momento:
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2. Descrição das principais políticas contábeis adotadas

(a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são
registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas
ou indexadas em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

(b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de
vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo (vide Nota 3).

(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo
valor de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando
aplicável.

(d) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:

(i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem
negociados frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos
e as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração do
resultado.

(ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da
estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como
resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses
títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos
reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do
valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido,
“Ajuste a Valor de Mercado – Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido
dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na
data de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do
patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários.

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a
administração possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade
financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate
antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até
o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não
temporárias, são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

(e) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º
dia, deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo
recebimento das prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a
apropriar que são apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela
Resolução BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas e
os riscos da carteira.

(f) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(g) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor
não recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram
obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa
indicada.
Em 30 de junho de 2018 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(h) Passivos circulante e exigíveis a longo prazo
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos
incorridos em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida
do adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado
à alíquota de 15% até agosto de 2015, e 20% a partir de setembro de 2015, permanecendo assim até
dezembro de 2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários sobre diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa estão constituídos pelas respectivas alíquotas para
imposto de renda e, para a contribuição social pela alíquota-base de 15%.
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são constituídos sobre adições e
exclusões temporárias e com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização
destes créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os
quais foram constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição
social diferidos são determinados usando alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente
promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido
ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças
temporárias possam ser usadas.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas.

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando
os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes
pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde
há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.

(i) Ativos Plano de remuneração – Administradores
O Banco implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração específico para os Administradores,
que contempla diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de
gestão de riscos da Instituição e às melhores práticas de mercado, em conformidade com a
Resolução CMN nº 3.921/10. O montante da remuneração fixa é aprovado anualmente na Assembleia
Geral. O direito à remuneração variável está condicionado ao atingimento dos objetivos estratégicos
do Conglomerado BMG, às metas individuais e de áreas de atuação dos Administradores.

3 Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Disponibilidades .................................................................................. 520 729
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ........................................... 1.499 13.001

2.019 13.730

(i) Inclui apenas as operações cujos vencimentos na data da efetiva aplicação sejam iguais ou
inferiores a 90 dias e que apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.
O saldo de aplicações interfinanceiras considerado como caixa e equivalente de caixa está
apresentado também na Nota 4.

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez

2018 2017
Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT .................................................. 1.499
Notas do Tesouro Nacional – NTN ...................................................... 13.001

Aplicações em depósitos interfinanceiros ...................................... 565.185 542.056

566.684 555.057
Circulante .......................................................................................... 566.684 555.057

As Aplicações interfinanceiras de liquidez compromissadas passaram, em junho de 2018, a ser
classificadas no curto prazo. As informações comparativas estão sendo apresentadas nas mesmas
bases.

5 Outros créditos

2018 2017
Créditos tributários (i) 130.954 138.884
Impostos a compensar ......................................................................... 12.031 17.841
Devedores diversos - País ................................................................... 1.915

144.900 156.725
Circulante .......................................................................................... 13.946 17.841
Não circulante ................................................................................... 130.954 138.884

(i) Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram
constituídos e registrados com base nos fundamentos demonstrados na Nota 12(a).

6 Outras obrigações

(a) Fiscais e previdenciárias e cobrança e arrecadação de títulos

2018 2017
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ........... 5.388 8.107
Outros impostos e contribuições a recolher .......................................... 96

5.388 8.203
Circulante .......................................................................................... 5.388 8.107
Não circulante ................................................................................... 96

(b) Diversas

2018 2017
Provisão para pagamentos a efetuar .................................................... 47
Credores diversos ............................................................................... 160
Valores a pagar sociedades ligadas (i) ............................................... 1.374 20.558

Circulante .......................................................................................... 1.581 20.558

(i) Valores a pagar para o Banco BMG referente operações de crédito migradas pela Cisão Parcial.

7 Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 30 de Junho de 2018, o capital social subscrito e integralizado está representado por 163.654.118
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

(b) Reservas

Reservas de lucros:

· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital
social.

· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações,
permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em
Assembleia Geral.

8 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

2018 2017
Títulos e valores mobiliários ................................................................ 1.942
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................................ 17.550 25.271

17.550 27.213

9 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas

(a) Outras despesas administrativas

2018 2017
Serviços técnicos especializados ......................................................... (30)
Doações ............................................................................................. (50) (80)

(80) (80)

10 Despesas tributárias

2018 2017
PIS ...................................................................................................... (114) (177)
COFINS ............................................................................................. (702) (1.088)

(816) (1.265)

11 Outras receitas e despesas operacionais

2018 2017
Outras receitas operacionais

Atualização de impostos a compensar .................................................. 168 283

168 283
Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ........................................................................ (202)

(202)
Continua...

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2018 2017
1 – Receitas ............................................................................................. 17.718 27.496
1.1 Intermediação financeira ...................................................................... 17.550 27.213
1.2 Outras receitas operacionais ............................................................... 168 283

2 – Despesas da intermediação financeira ............................................. 202
2.1 Outras despesas operacionais ............................................................. 202

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ................................... 80 80
3.1 Materiais, energia e outros .................................................................. 50 80
3.2 Serviços de terceiros
3.3 Outras ................................................................................................ 30
3.3.1 Serviços técnicos especializados ...................................................... 30

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .................................................... 17.638 27.214

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) .............. 17.638 27.214

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ....................................................... 17.638 27.214

8 – Distribuição do valor adicionado .................................................... 17.638 27.214

8.1 Impostos, contribuições e taxas ...................................................... 8.347 12.886
8.1.1 Federais ........................................................................................ 8.347 12.886

8.3 Remuneração de capitais próprios .................................................. 9.291 14.328
8.3.1 Lucros retidos do semestre ............................................................ 9.291 14.328

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

física: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em
Conta), ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito
pessoal digital (Lendico) e seguros massificados via parceria. Aos clientes pessoa jurídica, oferece
financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro
garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros). O BMG
disponibiliza produtos de investimento de renda fixa para todos os públicos (BMG Invest).

São Paulo, 09 de agosto de 2018.

A Administração

12 Imposto de renda e contribuição social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2018 2017
Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias .................................................................. 4.513
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................................................ 130.954 134.371

130.954 138.884

O Banco adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as
diferenças temporárias e prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de Junho de 2018, esses saldos
possuem as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$ 335.629 (2017 – R$
335.409) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$ 308.634 (2017 – R$ 339.378)
serão compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões
para contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões
trabalhistas e cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão
para crédito de liquidação duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos
termos da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros
tributáveis suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se principalmente a
contingenciamentos discutidos judicialmente e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A
realização desses créditos depende do encerramento dos questionamentos judiciais.

(b) A movimentação dos créditos tributários no semestre findo em 30 de Junho de 2018 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Fiscais

Adições Base
temporárias Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2018 .......................................... 133.232 133.232
Constituição
(Realização) ................................................................. (2.278) (2.278)

Saldo final em 30/06/2018 ............................................ 130.954 130.954

Exercícios Expectativa de realização por período
2018 ................................................................................ 3.138
2019 ................................................................................ 15.484
2020 ................................................................................ 17.472
2021 ................................................................................ 18.865
2022 ................................................................................ 20.365
2023 ................................................................................ 21.097
2024 ................................................................................ 22.979
2025 ................................................................................ 11.554

130.954

(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2018 2017
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  Social  de renda Social

Resultado antes da tributação sobre
o lucro e das participações societárias 16.822 16.822 25.949 25.949

Outras Adições / (Exclusões) ............ 50 48 80 80

Base de cálculo .................................. 16.872 16.870 26.029 26.029
Alíquota base (15%) ............................. (2.531) (3.374) 3.904 5.206
Alíquota adicional ................................. (1.676) 2.591
Incentivos fiscais .................................. 50 (80)

Despesa com imposto de renda e
contribuição social ......................... (4.157) (3.374) 6.415 5.206

13 Partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução
BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em
condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução
BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em
condições de comutatividade.

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2018 2017 2018 2017

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ...................................... 565.185 542.056 17.410 23.764

Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ...................................... (1.374) (20.558)
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(b) Outros benefícios
Conforme descrito na Nota 2.2(i), em acordo com a Resolução CMN 3.921/10, o Banco passou a
estabelecer anualmente, através de Assembleia Geral Ordinária, a remuneração dos
Administradores, que é acordada entre Conselho de Administração e Diretoria, conforme determina o
Estatuto Social.

O Banco Cifra S.A. não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho ou
remuneração baseada em ações para o seu pessoal-chave da Administração.

 (c) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos para seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou
parentes de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas
instituições financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho
de Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

14 Gestão de riscos

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG consideram a gestão de riscos um
instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das
oportunidades de negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Banco Cifra S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Cifra S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Cifra S.A. em 30 de junho de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

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 financeiras”. Somos independentes em
relação ao Banco, 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 demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de junho de 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada de
forma voluntária pelo Banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
nossa auditoria das demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras, 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 financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras 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 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 de o Banco 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 o Banco ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Banco 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 a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 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:

• 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.

• 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 do Banco.

• 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 do Banco. Se concluirmos que existe 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 o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras 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 trabalhos.

São Paulo, 8 de agosto de 2018

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC 1SP197007/O-2
CRC 2SP0000160/O-5

Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas
as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a
Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais que tem por finalidade obter, de modo
consolidado, o melhor entendimento e controle dos riscos inerentes aos seus negócios.

Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente em
melhores decisões e alta performance operacional, o Banco BMG instituiu a Superintendência de
Riscos Corporativos – SURIC, uma estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento
de riscos, em toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível medir,
agregar e estimar o relacionamento dessas informações em uma base corporativa.

O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de
riscos, permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação
de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às
modalidades operacionais.

I - Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios de
classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência e taxas de retorno.
Para proteger a Instituição Financeira de perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco
constitui provisões para perdas de crédito para cada operação, considerando a classificação do
cliente e condição de atraso da operação.

II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos que
afetam a realização das estratégias e de objetivos do banco estejam continuamente avaliados.
Estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas
necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a
mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas.

III - Risco de Mercado – O Conglomerado BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento
do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e
quantificar as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos seus itens
patrimoniais.

IV - Risco Operacional – O BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional
independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes,
implementando controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da
eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios.

A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de
Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL

DAMIANA ABREU DA SILVA
CRC - 1SP251315/O-1
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Continuação...

Erik Penna (*)

Roy faleceu em 20 de dezembro de 1971, 
menos de 3 meses após a inauguração 
da Walt Disney World. Mesmo sem os 2 

irmãos Disney a cultura da organização perma-
nece viva até hoje, as ampliações e inaugurações 
de resort e parques continuam, novos persona-
gens aparecem, afi nal, como dizia Walt Disney, 
o parque nunca está concluído. Não à toa é a 
maior e melhor empresa de entretenimento 
do mundo e a marca mais amada do planeta.

Já visitei algumas vezes os parques e hotéis 
Disney, fi z um curso no Instituto Disney de 
Orlando, mas, muitas das descobertas abaixo 
brotaram após ler um livro sensacional de Fred 
Lee que aborda a administração Disney. Então 
listo abaixo 5 práticas que Walt Disney faria 
se gerenciasse o seu hotel e que você deve 
implantar imediatamente no seu negócio:
 1) Faça o cliente contar boas histórias so-

bre a sua empresa - Pesquisas apontam 
que o cliente se encanta e tem suas 
expectativas superadas quando vivencia 
uma história que sai do script normal de 
uma organização. Isso fará com que ele 
fale a interjeição de espanto “UAU!” e 
saia contando essa história para muitas 
outras pessoas, ou seja, multiplicando a 
sua empresa.

Veja o exemplo de um hotel da rede Marriot. 
Certa vez, um hóspede perguntou à recep-
cionista onde ele poderia encontrar agulha e 
linha para pregar um botão. Ela deu um breve 
sorriso e respondeu que ela mesma pregaria 
o botão. “UAU!”.   

Outro dia, um casal estava com o fi lho no 
parque Disney esperando por um autógrafo 
do personagem Pluto, mas a fi la demorou e 
eles tiveram que ir embora. A criança saiu 
triste e chorando. Um colaborador percebeu 
e perguntou o que estava acontecendo, então, 
o pai explicou e ele perguntou onde estavam 
hospedados. 

E, assim que a família chegou no quarto do 
hotel, encontrou em cima da cama um bilhete 
escrito pelo Pluto: “Me desculpe pelo ocorrido, 
está aqui o que você queria”. E fi nalizou com 
um autógrafo e o nome do garoto. “UAU!”.
 2) Deixe sua equipe brilhar - Já parou para 

O que Walt Disney
faria se gerenciasse o seu hotel?

Walter Elias Disney, conhecido por Walt Disney, foi um produtor cinematográfi co, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, fi lantropo e 
cofundador da The Walt Disney Company. Nasceu em 5 de dezembro de 1901, e nos deixou em 15 de dezembro de 1966. Em 17 de julho de 1955 inaugurou 
o primeiro parque temático Disney, a Disneylândia, em Anaheim, na Califórnia. Seu irmão e sócio Roy Disney, adiou sua aposentadoria para supervisionar a 
construção do Magic Kingdom, na Flórida, que foi inaugurado em 1º de outubro de 1971

para treinar sua equipe se eles não são 
empoderados.

 4) Apresente uma preleção antes de co-
meçar o dia - Conheci os bastidores da 
Disney, o túnel secreto e subterrâneo do 
Magic Kingdom e descobri que tanto no 
parque, como nos resorts Disney, antes 
de começar o dia de trabalho o líder 
sempre ofereça uma palavra motivada, 
empolgante reforçando os valores, me-
tas, desafi os e pontos relevantes daquele 
dia. Reúna sua equipe como um técnico 
antes do jogo, reforce os pontos chaves e 
contagie positivamente seu pessoal antes 
de subirem ao palco e iniciar o show.

 5) Aposte e treine a empatia- Os instruto-
res dos manobristas no resort Disney’s 
Wilderness Lodge treinam o pessoal para 
4 atitudes simples, a custo zero, mas que 
encantam inúmeros hóspedes:

 1. Boas-vindas marcante com um gran-
de sorriso;

 2. Observar a placa do carro e em 
seguida falar algo positivo daquela 
cidade ou estado;

 3. Movimentar as mãos e falar com as 
crianças no banco de trás;

 4. Procurar adesivo no para-choque ou 
vidro e comentar algo positivo sobre 
um hobby ou time de futebol.

Uma vez, no hotel Mira Serra, localizado em 
Passa Quatro-MG, logo na entrada do esta-
cionamento o porteiro perguntou se eu tinha 
reserva e qual era o meu nome. Parei o veículo 
e, ao chegar na porta do hotel, um funcionário 
se aproximou e disse: “Seja muito bem-vindo 
Sr. Erik Penna”. Com certeza o porteiro in-
formou o meu nome para o funcionário e ele 
me surpreendeu positivamente. Algo simples, 
empático, marcante e à custo zero.

Ah, e lembre-se que tudo deve ocorrer sem 
a necessidade de o líder estar presente. Steve 
Brown certa vez disse que “o sucesso de um 
líder não é avaliado pelo o que ele pode fazer, 
mas pelo o que seu pessoal pode fazer sem ele”.

Walt Disney é uma prova disso.

(*) - É palestrante de vendas e motivação, especialista em 
vendas com qualifi cação internacional, consultor e autor 
dos livros A Divertida Arte de Vender; Motivação Nota 10; 
21 soluções para potencializar seu negócio, entre outros 

(www.erikpenna.com.br).

pensar quantas vezes ocorre um fato tão 
simples e o funcionário tem que falar com 
seu chefe para liberar qualquer exceção? 
Treine, deixe abrir exceção e autorize 
ele a dizer sim. Na Disney, quantas vezes 
aconteceu da pipoca da criança cair no 
parque e, antes que os pais brigassem 
com ela, um colaborador se apressou e 
entregou uma pipoca nova para a criança?

E até no Florida Hospital, prestador de ser-
viços de saúde para a Disney, certa vez uma 
família veio de longe para visitar um parente, 
mas chegou 15 minutos além do horário de 
visita. O porteiro não liberou, mas quando o 
senhor disse que eles haviam viajado 12 horas 
para aquele momento, na mesma hora abriu o 
portão e os deixou entrar e visitar. 

Ele se achou o máximo porque pode tomar 
a decisão, algo tão simples, mas incomum em 
quase todos os hospitais. O funcionário se 
sentiu especial em poder analisar e decidir ele 
mesmo pela exceção no caso do horário das 
visitas. Seu funcionário tem autoridade para 
abrir uma exceção?

Outro caso emblemático ocorreu na loja 
Nordstrom. Numa ocasião, uma mulher fez 
as compras na loja de Nova Iorque, mas, ao 
conferir o produto, o caixa da loja colocou 
2 sapatos errados e ela só percebeu quando 
estava exausta no hotel. O funcionário recebeu 
a ligação furiosa da cliente e respondeu que 
em 15 minutos um motorista iria buscá-la na 
porta do hotel. Após 10 minutos uma limou-
sine chegou. Ela fi cou encantada e, ao invés 
de xingar, achou lindo, postou fotos nas redes 
sociais no carrão luxuoso e fez vários elogios 
à Nordstrom.
 3) Transforme cargo em papel - Treine e 

implante o conceito de show no aten-
dimento, ou seja, num espetáculo os 
integrantes não devem ter cargo e sim 
papel. A grande diferença é que, por 
mais chateada que a pessoa esteja em 
determinado dia, e isso possa infl uenciar 
negativamente sua performance naquele 
cargo, o papel no palco sempre será o de 
excelência, mesmo que seja necessário 
representar. Agora, não perca tempo 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,                        

A Administração da Cifra S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Cifra Financeira”),
controlada do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e
estatutárias aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
apresenta as Demonstrações Financeiras do período findo em 30 de junho de 2018, juntamente com o
parecer dos auditores independentes.

A Cifra Financeira foi adquirida pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.

Com 88 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa

BALANÇOS PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Nota  2018  2017
Ativo

Circulante ......................................................................................... 18.490 20.302
Disponibilidades ................................................................................ 3 737 499
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................... 4 14.751 10.571
Outros créditos .................................................................................. 5 1.422 9.232
Outros valores e bens ......................................................................... 6 1.580

Não circulante .................................................................................. 580
Realizável a longo prazo ................................................................. 580
Outros créditos .................................................................................. 5 580

Total do Ativo .................................................................................. 18.490 20.882

Nota  2018  2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante ........................................................................... 4.291 6.882
Outras obrigações ............................................................................. 4.291 6.882
  Sociais e estatutárias ....................................................................... 7(a) 3.089 2.938
  Fiscais e previdenciárias .................................................................. 7(b) 213 129
  Diversas .......................................................................................... 7(c) 989 3.815

Patrimônio Líquido ......................................................................... 8 14.199 14.000
Capital social - De domiciliados no país ............................................. 7.000 7.000
Reserva legal ..................................................................................... 169 151
Reservas estatutárias ......................................................................... 7.030 6.849

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................... 18.490 20.882

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2018 2017
Receitas da intermediação financeira ............................................. 516 585

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários .................... 9 516 585

Resultado bruto da intermediação financeira ............................... 516 585

Outras receitas (despesas) operacionais ........................................ (267) (37)

Outras despesas administrativas ........................................................ 10 (243) (1)
Despesas tributárias .......................................................................... 11 (24) (27)
Outras despesas operacionais ............................................................ 12 (9)

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ...... 249 548

Imposto de renda ................................................................................ (50) (125)

Lucro líquido do semestre .............................................................. 199 423

Lucro por ação – R$ ........................................................................ 0,71 1,52

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Reserva Reservas Lucros
social  Legal estatutárias  Acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017 ......................................................... 7.000 130 8.890 16.020
Lucro líquido do semestre ...................................................................... 423 423
Constituição de reservas ........................................................................ 21 402 (423)
Dividendos ............................................................................................. (2.443) (2.443)
Utilização de reserva .............................................................................. (2.443) 2.443
Saldos em 30 de junho de 2017 ........................................................... 7.000 151 6.849 14.000

Saldos em 01 de janeiro de 2018 ......................................................... 7.000 159 6.841 14.000
Lucro líquido do semestre ...................................................................... 199 199
Constituição de reservas ........................................................................ 10 189 (199)
Saldos em 30 de junho de 2018 ........................................................... 7.000 169 7.030 14.199

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Apresentamos abaixo a Demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo Método Indireto.

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre ......................................................................... 199 423

Variação de ativos e passivos
Redução Aplicações interfinanceiras de liquidez ........................................ 2.252 86
(Aumento) Outros créditos ......................................................................... (247) (592)
Redução Outros valores e bens .................................................................. 200
Redução/(Aumento)Outras obrigações ...................................................... (2.506) 20

Caixa gerado nas operações ...................................................................... (102) (63)

Imposto de renda e contribuição social pagos ............................................. (142) (13)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais .............................. (244) (76)

(Redução) de caixa e equivalentes de caixa .............................................. (244) (76)

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ....................................... 981 575
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ......................................... 737 499

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ............................... (244) (76)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2018 2017
1 – Receitas ................................................................................................. 516 585
1.1 Intermediação financeira .......................................................................... 516 585

2 – Despesas ................................................................................................ 9
2.1 Outras despesas operacionais ................................................................. 9

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ....................................... 243 1
3.1 Materiais, energia e outros ...................................................................... 218
3.2 Outros ..................................................................................................... 25 1
3.2.1 Propaganda, promoções e publicidade ................................................... 7
3.2.2 Processamento de dados ....................................................................... 1
3.2.3 Serviços técnicos especializados .......................................................... 18

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ........................................................ 273 575

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) .................. 273 575

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ........................................................... 273 575

8 – Distribuição do valor adicionado ........................................................ 273 575

8.2 Impostos, contribuições e taxas .......................................................... 74 152
8.2.1 Federais ............................................................................................ 74 152

8.3 Remuneração de capitais próprios ...................................................... 199 423
8.3.1 Lucros retidos no semestre ................................................................ 199 423

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

física: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta),
ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital
(Lendico) e seguros massificados via parceria. Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento,
prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas
de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros). O BMG disponibiliza produtos de
investimento de renda fixa para todos os públicos (BMG Invest).

São Paulo, 09 de agosto de 2018.

A Administração

1 Contexto operacional
As operações da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Financeira”) são conduzidas no
contexto de um conjunto de instituições financeiras que atuam integradamente no mercado financeiro,
sendo que certas operações têm a co-participação ou a intermediação do Grupo Financeiro BMG. O
beneficio dos serviços prestados entre essas instituições e os custos das estruturas operacional e
administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos, em
conjunto ou individualmente, sendo julgados adequados pela administração das instituições.
A “Financeira” tem por objetivo a prática de operações permitidas às sociedades de crédito,
financiamento e Investimento, autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), com as
normas legais e regulamentares, passando a fazer parte do conglomerado financeiro BMG.
Em 18 de agosto de 2011, o Banco BMG S.A. concluiu a aquisição do Banco BCV S.A.. A operação
envolveu a transferência de 100% das ações representativas do capital social do Banco BCV para o
Banco BMG. Além do Banco foram adquiridas as controladas Cifra S.A. Crédito Financiamento e
Investimento e BCV Corretora C.C.V.M..
Em 08 de março de 2016, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 3875/2016-BCB/Deorf/GTSP2, a
alteração do capital do Banco BCV, para R$1.530.617. Com consequente redução do capital no
montante de R$900.000, sendo R$570.870 em espécie e a transferência de 79.539.206 ações de
titularidade do Banco BCV, no capital do Banco Cifra, assim como a transferência de 279.000 ações
de titularidade do Banco BCV, no capital do Cifra FI.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As informações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que
consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pelas
Leis nºs. 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do
Banco em 08/08/2018.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo
de convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição, na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os
seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o presente momento:
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2. Descrição das principais políticas contábeis adotadas

(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução BACEN nº 3.604/08, incluem dinheiro em caixa,
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de
mudança de valor e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição,
que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

(b) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são
registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas
ou indexadas em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor
de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável.

(d) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
(i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de

serem negociados frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo
os ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na
demonstração do resultado.

(ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da
estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados
como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores.
Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos
reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações
do valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio
líquido, “Ajuste a Valor de Mercado – Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por
venda, líquido dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação
específica na data de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta
específica do patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários.

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a
administração possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade
financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate
antecipado desses títulos.

Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até
o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não
temporárias, são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

(e) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(f) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor
não recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram
obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa
indicada.
Levou em consideração também à comparação do valor contábil estabelecido no Balanço Patrimonial
com valor líquido provável de venda dispostos no mercado ativo. Foi apontado o valor de venda como o
maior valor entre os dois valores, o que não indicou uma perda de valor econômico.
Em 30 de junho de 2018 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(g) Passivos circulante e exigíveis a longo prazo
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos
incorridos em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

(h) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida
do adicional de 10%.
Os créditos tributários de imposto de renda são constituídos sobre adições e exclusões temporárias e
com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização destes créditos tributários
ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda diferido é reconhecido usando-se o método do passivo sobre as diferenças
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda diferido é determinado, usando
alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que
devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto
diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda diferido ativo é reconhecido somente na proporção da probabilidade de que lucro
tributável futuro esteja previsto e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando
os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes
pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde
há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.
Foi conferido a Financeira o direito ao não pagamento da CSLL em face da inconstitucionalidade da
Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988 (“Decisão TRF”). Tal decisão judicial foi proferida pelo
Plenário do Tribunal Regional da Primeira Região em sede de Arguição de Inconstitucionalidade,
transitando em julgado por decurso do prazo para interposição de recurso pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.

(i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na
Resolução nº 3.823, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN:
Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui
total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as
quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação
da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos
contingentes cuja expectativa de êxito é provável são divulgados nas notas explicativas.
Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na
opinião de assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com
processos anteriores, a complexidade dos Tribunais, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os
passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente,
devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os
classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação.
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados a
obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que,
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras.

3 Caixa e equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2018 2017
Disponibilidades .................................................................................. 737 499

737 499

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2018 2017

Aplicações em depósitos interfinanceiros ............................................. 14.751 10.571

Circulante .......................................................................................... 14.751 10.571

5 Outros créditos

2018 2017
Impostos a compensar (i) .................................................................... 171 13
Devedores por depósitos em garantia (ii) ............................................. 580
Valores a receber sociedades ligadas (iii) ........................................... 7.967
Devedores diversos – País ................................................................... 1.251 1.252

1.422 9.812
Circulante .......................................................................................... 1.422 9.232
Não circulante ................................................................................... 580

(i) O saldo de Impostos a compensar compreende os montantes desembolsados a título de
antecipações de imposto de renda, efetuadas de acordo com a legislação fiscal vigente.

(ii) Os saldos de Devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos questionamentos
judiciais de natureza fiscal e tributária.

(iii) O saldo de Valores a receber de sociedades ligadas refere-se aos valores cindidos para o Banco
BMG relativos ao Banco Cifra.

6 Outros valores e bens
Refere-se, substancialmente, a seguro garantia no valor de R$1.562.

7 Outras obrigações

(a) Sociais e estatutárias

2018 2017
Dividendos a pagar ............................................................................. 3.089 2.938

Total - Circulante .............................................................................. 3.089 2.938

(b) Fiscais e previdenciárias

2018 2017
Provisão para imposto de renda e contribuição sobre lucros ................. 210 125
Outros impostos e contribuições a recolher .......................................... 3 4

Total - Circulante .............................................................................. 213 129

(c) Diversas

2018 2017
Provisões para pagamentos a efetuar ................................................... 6
Credores diversos ............................................................................... 42 37
Valores a repassar – sociedades ligadas (i) ........................................ 941 3.778

Total - Circulante .............................................................................. 989 3.815

(i) Valores a pagar para o Banco Cifra referente operações de crédito migradas pela Cisão Parcial.

8 Patrimônio líquido

(a) Capital social
O capital social em 30 de junho de 2018 é de R$ 7.000, composto por 279.000 ações, sendo 139.500
ações ordinárias e igual número de ações preferenciais, nominativas, totalmente subscritas e
integralizadas pelo acionista Banco BMG S.A.

(b) Reservas

Reservas de lucros:

· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital
social.

· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações,
permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em
Assembleia Geral.

9 Receitas e despesas da intermediação financeira

2018 2017
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ..................... 516 585

516 585

10 Outras despesas administrativas

2018 2017
Marketing ............................................................................................ (7)
Seguros .............................................................................................. (218)
Processamento de dados ..................................................................... (1)
Serviços técnicos especializados ......................................................... (18)

(243) (1)

11 Despesas tributárias

2018 2017
PIS e COFINS .................................................................................... (24) (27)

(24) (27)

12 Outras receitas e despesas operacionais

2018 2017
Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ........................................................................ (9)

Total .................................................................................................. (9)

13 Partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução
BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em
condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações entre as empresas pertencentes ao Conglomerado BMG foram eliminadas nas
demonstrações consolidadas do Banco BMG e empresas controladas. Os principais saldos mantidos
com partes relacionadas podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2018 2017 2018 2017

Disponibilidades
Banco BCV S.A. ......................................... 419 404
Banco BMG S.A. ........................................ 318 21

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ........................................ 14.751 10.571 516 585

Valores a receber sociedade ligadas
Banco BMG S.A. ........................................ 7.932
Banco BCV S.A. ......................................... 35

Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ........................................ (3.089) (2.938)

Valores a repassar sociedade ligadas
Banco BMG S.A. ........................................ (941) (3.778)

Em dezembro de 2017, o Banco BMG e suas controladas contrataram seguro garantia com prêmios
no montante de R$2.180 com a BMG Seguros S.A.
As aplicações e captações de recursos, com partes relacionadas, foram contratadas a taxas
consideradas pela administração como compatíveis com as praticadas no mercado, vigentes na data
das operações e considerando os riscos envolvidos.

(b) Outros benefícios
A Cifra CFI não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho para o
seu pessoal-chave da Administração.

(c) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos para seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou
parentes de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas
instituições financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho
de Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

14 Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG consideram a gestão de riscos um
instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das
oportunidades de negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.

Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas
as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a
Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais que tem por finalidade obter, de modo
consolidado, o melhor entendimento e controle dos riscos inerentes aos seus negócios.

Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente em
melhores decisões e alta performance operacional, o Banco BMG instituiu a Superintendência de
Riscos Corporativos – SURIC, uma estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento
de riscos, em toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível medir,
agregar e estimar o relacionamento dessas informações em uma base corporativa.

O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de
riscos, permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação
de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às
modalidades operacionais.

I - Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios de
classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência e taxas de retorno.
Para proteger a Instituição Financeira de perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco
constitui provisões para perdas de crédito para cada operação, considerando a classificação do
cliente e condição de atraso da operação.

II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos que
afetam a realização das estratégias e de objetivos do banco estejam continuamente avaliados.
Estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas
necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a
mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas.

III - Risco de Mercado – O Conglomerado BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento
do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e
quantificar as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos seus itens
patrimoniais.

IV - Risco Operacional – O BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional
independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes,
implementando controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da
eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios.

A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de
Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL

DAMIANA ABREU DA SILVA
CRC - 1SP251315/O-1

Cifra S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 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:

• 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.

• 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 Financeira.

• 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 Financeira. Se concluirmos que existe 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 Financeira a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras 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 trabalhos.

São Paulo, 8 de agosto de 2018

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC 1SP197007/O-2
CRC 2SP0000160/O-5

Aos Administradores e Acionistas
Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Financeira”),
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

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 financeiras”. Somos independentes em
relação à Financeira, 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 demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de junho de 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Financeira, cuja apresentação está sendo efetuada
de forma voluntária pela Financeira, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a nossa auditoria das demonstrações financeiras da Financeira. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Financeira é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras, 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 financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração da Financeira é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras 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 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 de a Financeira 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 Financeira ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Financeira 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 a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras.

Cifra S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento
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...Continuação.

 30/06/2018
Prejuízo do Período (59.888)
Outros resultados abrangentes -
Resultado Abrangente Total do Período (59.888)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

Ativo Nota explicativa 30/06/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 13.493
Aplicações financeiras 5 1.331
Contas a receber 6 1.977
Tributos a recuperar  80
Outros ativos  416
Total do ativo circulante  17.297
Não Circulante
Depósitos judiciais 12 1.068
Tributos a recuperar  84
Imobilizado 9 5.354
Intangível  107
Total do ativo não circulante  6.613

Total do Ativo  23.910

Passivo e Patrimônio Líquido Nota explicativa 30/06/2018
Circulante
Fornecedores  248
Arrendamento mercantil 11 19
Salários e encargos sociais  610
Tributos a pagar  1.042
Partes relacionadas 8 103
Outros passivos 13 5.834
Total do passivo circulante  7.856
Não Circulante
Arrendamento mercantil 11 58
Provisão para riscos 12 899
Imposto de renda e contribuição social diferidos 10 3.546
Total do passivo não circulante  4.503
Patrimônio Líquido
Capital social 14.a 45.000
Ações em tesouraria  (27)
Reserva legal 14.b 3.415
Ajustes de avaliação patrimonial 14.c 2.462
Prejuízos acumulados 14.d (39.299)
Total do patrimônio líquido  11.551
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  23.910

 Nota explicativa 30/06/2018
Receita Líquida de Vendas 15 28.089
Custo dos produtos vendidos 16 (22.576)
Lucro Bruto  5.513
Despesas Operacionais
Com vendas 16 (891)
Gerais e administrativas 16 (3.249)
Outras despesas operacionais, líquidas 17 (60.789)
Prejuízo Operacional Antes do Resultado Financeiro  (59.416)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras 18 (427)
Receitas financeiras 18 290
  (137)
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social  (59.553)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferidos 10 (335)
Prejuízo do Período  (59.888)
Prejuízo do Período por Ação - Básico e Diluído
  (Por Lote De Mil Ações) - R$ 14.D (0,0623)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

 Nota
 Explicativa 30/06/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do período  (59.888)
Ajustes para conciliar prejuízo antes do imposto de renda e
da contribuição social ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Provisão para perda de estoques 7 2.229
Provisão para perdas de ativo imobilizado 9 47.215
Depreciação e amortização 9 3.179
Atualização de depósitos judiciais 12 (161)
Juros sobre aplicação financeira  (12)
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado 9 681
Provisão para riscos 12 121
(Aumento) redução de ativos:
Contas a receber 6 832
Estoques 7 10.135
Tributos a recuperar  185
Depósitos judiciais 12 161
Outros ativos  39
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores  (2.815)
Salários e encargos sociais  (870)
Tributos a pagar  156
Outros passivos  4.895
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  6.082
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado  (3)
Aplicações financeiras  1.340
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  1.337
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Amortização de empréstimos e financiamentos  (149)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (149)
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentesde Caixa  7.270
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  6.223
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  13.493
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa  7.270

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
C.N.P.J. 60.837.689/0001-35

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas, em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as demonstrações financeiras condensadas referente ao exercício findo em 30 de junho de 2018. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 27 de julho de 2018

Balanço Patrimonial Intermediário de Propósito Especial em 30 de Junho de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na Avenida 
Senador Teotônio Vilela, s/n - km 30, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo. Após reavaliar as condições de mercado e do ambiente 
econômico, incluindo as perspectivas para a construção civil nacional, a 
Companhia optou por não realizar a reforma de seu forno para um mais ciclo 
de produção. Dessa forma, no dia 3 de abril de 2018 comunicou aos seus 
“stakeholders” a descontinuidade de suas operações industriais a partir da 
referida data e comerciais a partir de 30 de junho de 2018. Dessa forma, 
a Companhia deixa de atuar no ramo que atuou preponderantemente, por 
anos, na industrialização, comercialização, representação, importação e 
exportação de vidros e cristais. 2. Base de Elaboração e Apresentação 
das Informações Financeiras Intermediárias de Propósito Especial: 
a) Declaração de conformidade As informações financeiras intermediárias 
de propósito especial foram preparadas de acordo com o pronunciamento 
técnico CPC 21 (R1) – Demonstrações Intermediárias. b) Base de elaboração 
As informações financeiras intermediárias de propósito especial foram 
elaboradas com base no custo histórico, o qual geralmente baseia-se no valor 
justo das contraprestações pagas em troca de ativos. c) Moeda funcional e 
de apresentação das informações financeiras intermediárias de propósito 
especial Os itens incluídos nas informações financeiras intermediárias 
de propósito especial são mensurados em reais, moeda funcional e de 
apresentação destas informações financeiras intermediárias, que representa 
a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia opera. 3. 
Principais Políticas Contábeis: Devido ao encerramento das operações da 
Companhia, conforme divulgado na nota explicativa n° 1, a Administração, 
para a elaboração das informações financeiras intermediárias de propósito 
especial de 30 de junho de 2018, adotou critérios alternativos de mensuração 
de ativos e passivos, notadamente para efetuar provisões para não 
realização de estoques, imobilizado, tributos a recuperar e outros ativos, 
bem como para passivos relacionados a desligamentos de funcionários que 
ocorrerão ao longo do segundo semestre de 2018. Portanto, exceto pela 
aplicação dessas práticas contábeis alternativas, para as demais contas 
das informações financeiras intermediárias de propósito especial aqui 
apresentadas foram elaboradas seguindo as práticas contábeis e critérios 
consistentes com aquelas adotadas na elaboração das demonstrações 
financeiras anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2017, emitidas em 2 de março de 2018, não havendo mudança de qualquer 
natureza em relação a tais práticas e métodos de cálculo de estimativas 
contábeis. Dessa forma, conforme facultado, pelo pronunciamento técnico 
CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, a Administração optou por 
não divulgar novamente em detalhes as práticas contábeis adotadas pela 
Companhia. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações financeiras 
intermediárias de propósito especial em conjunto com as demonstrações 
financeiras anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 30/06/2018
Caixa e bancos 1.205
Aplicações financeiras (*) 12.288
Total 13.493

Demonstração Intermediária de Propósito Especial do Resultado Para o
Período de Seis Meses Findo em 30 de Junho de 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo do período por ação)

Demonstração Intermediária de Propósito Especial do Resultado
Abrangente para o Período de Seis Meses Findo em

30 de Junho de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração Intermediária de Propósito Especial das Mutações do Patrimônio Líquido para o Período de Seis Meses Findo em 30 de Junho de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

 Nota Capital Ações em Reserva Ajustes de Lucros Prejuízos
 explicativa social tesouraria legal avaliação patrimonial retidos acumulados Total
Saldos Em 31 De Dezembro De 2017  45.000 (27) 3.415 2.462 20.523 - 71.373
Prejuízo do período  - - - - - (59.888) (59.888)
Juros sobre capital próprio e dividendos não reclamados  - - - - 66 - 66
Absorção de lucros retidos  - - - - (20.589) 20.589 -
Saldos em 30 de Junho de 2018  45.000 (27) 3.415 2.462 - (39.299) 11.551

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias.

Demonstração Intermediária de Propósito Especial dos Fluxos de
Caixa para o Período de Seis Meses Findo em 30 de Junho de 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Aos Acionistas e Administradores da União Brasileira de Vidros S.A. Opinião com ressalva: 
Examinamos as informações financeiras intermediárias de propósito especial da União Brasileira de 
Vidros S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as 
respectivas demonstrações intermediárias do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, exceto pelo assunto descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as informações 
financeiras intermediárias de propósito especial acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Brasileira de Vidros S.A. em 30 de 
junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de seis 
meses findo nessa data, de acordo com os critérios de reconhecimento e mensuração do 
Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária. Base para opinião com ressalva: 
Devido ao propósito especial das informações financeiras intermediárias referidas acima, a 
administração da Companhia decidiu não apresentar as informações financeiras correspondentes ao 
mesmo período do exercício anterior, incluindo as notas explicativas, conforme requerido pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária. 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 informações financeiras intermediárias de propósito especial”. Somos 
independentes em relação à Companhia, 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 é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalva. Ênfase: Chamamos a atenção ao assunto descrito na nota explicativa n° 
1 às informações financeiras intermediárias de propósito especial, que menciona que a Administração 
da Companhia decidiu pelo encerramento de suas operações, e na nota explicativa n° 3 às informações 
financeiras intermediárias de propósito especial, que descreve as bases contábeis alternativas 
aplicadas para mensurar os ativos e passivos em 30 de junho de 2018. Nossa opinião não contém 
ressalva em relação a esse assunto. Outros assuntos: Restrição de uso e distribuição: Essas 
informações financeiras intermediárias de propósito especial foram elaboradas somente com o objetivo 

de fornecer informações intermediárias sobre a União Brasileira de Vidros S.A. em 30 de junho de 2018 
e ao período de seis meses findo naquela data, para permitir uma análise previa das operações, dado 
o contexto operacional mencionado na nota explicativa n° 1. Como resultado, essas informações 
financeiras intermediárias de propósito especial não são um conjunto completo de demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e podem, portanto, não serem 
adequadas para outros propósitos. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
informações financeiras intermediárias de propósito especial: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das informações financeiras intermediárias de propósito especial 
de acordo com os critérios de reconhecimento e mensuração do Pronunciamento Técnico CPC 21 – 
Demonstração Intermediária e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de informações financeiras intermediárias de propósito especial estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das informações 
financeiras intermediárias de propósito especial, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na elaboração das 
informações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das informações financeiras intermediárias de propósito especial. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras intermediárias de 
propósito especial: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras 
intermediárias de propósito especial, 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 detecta 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 
informações financeiras intermediárias de propósito especial. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 

de distorção relevante nas informações financeiras intermediárias de propósito especial, 
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, 

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 

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 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas informações financeiras intermediárias de 
propósito especial 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 Companhia a não mais se manter em 

financeiras intermediárias de propósito especial, inclusive as divulgações e se as informações 
financeiras intermediárias 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 trabalhos. São Paulo, 27 de julho de 2018.
 André Rafael de Oliveira Deloitte Brasil
 Contador - CRC n° 1 SP 220308/O-1 Auditores Independentes Ltda

Notas Explicativas Às Informações Financeiras Intermediárias de Propósito Especial para o Período de Seis Meses Findo em 30 de Junho de 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

(*)Referem-se aos Certificados de Depósito Bancário - CDBs com rendimento 
entre 98,25% e 99,5% da variação do Certificado de Depósito Interbancário 
– CDI.
5. Aplicações Financeiras: 30/06/2018
Certificado de Depósitos Bancários - CDBs 1.331
Total 1.331
Refere-se aos CDBs que serão mantidos até o vencimento, com datas de 
vencimentos superiores a 90 dias da data da contratação, com remuneração 
pós-fixada equivalente, em média, a 98% da variação do CDI.
6. Contas a Receber: 30/06/2018
No País 1.620
No exterior 459
 2.079
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (102)
Total 1.977
Em 30 de junho de 2018, a análise do vencimento dos saldos de contas a 
receber é a seguinte:
 30/06/2018
A vencer 1.915
Títulos vencidos:
De 1 a 30 dias 62
De 31 a 60 dias -
De 61 a 90 dias -
Há mais de 91 dias 102
Total 2.079
Não houve movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa.
7. Estoques: 30/06/2018
Produtos acabados 3
Matérias-primas 14
Materiais auxiliares e outros 2.342
Provisão para perdas (2.359)
Total -
A movimentação da provisão para perdas de estoques está demonstrada 
a seguir:
Em 31 de dezembro de 2017 (130)
Complemento de provisão (2.229)
Em 30 de junho de 2018 (2.359)
8. Partes Relacionadas a) Transações e saldos: 30/06/2018
Passivo circulante:
Dividendos propostos 82
Juros sobre o capital próprio 21
Total circulante 103
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O valor agregado 
da remuneração concedida aos administradores, conselheiros e membros 
do Comitê Executivo por serviços prestados nas respectivas áreas de 
competência, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2018, foi 
de R$920.

9. Imobilizado:  Edificações e Equipamentos  Móveis e Equipamento de Total em Obras em Imobilizado
 Terrenos benfeitorias e instalações Veículos utensílios informática operação andamento total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.354 18.176 32.195 149 198 268 56.340 86 56.426
Aquisição - - - - - - - 3 3
Alienação (baixa)/transferências - - (654) (5) (2) (19) (680) (1) (681)
Depreciação - (238) (2.861) (29) (18) (33) (3.179) - (3.179)
Provisão para perdas de ativo imobilizado - (17.938) (28.680) (115) (178) (216) (47.127) (88) (47.215)
Saldos em 30 de junho de 2018 5.354 - - - - - 5.354 - 5.354
Custo total 5.354 27.338 105.176 381 969 1.039 140.257 88 140.345
Depreciação acumulada - (9.400) (76.496) (266) (791) (823) (87.776) (88) (87.776)
Provisão para perdas de ativo imobilizado - (17.938) (28.680) (115) (178) (216) (47.127) (47.215)
Saldos em 30 de junho de 2018 5.354 - - - - - 5.354 - 5.354
Taxas anuais ponderadas de depreciação - % - 1,7 5,4 16,9 3,3 12,5
Em conformidade com o apresentado na nota explicativa n° 1, devido ao encerramento das operações, a Companhia efetuou a provisão de 100% dos ativos, 
com exceção dos terrenos, cujo a expectativa é de venda.
10. Imposto de Renda e Contribuição Social: 30/06/2018
Ativo:
Crédito tributário:
Base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 5.168
Diferenças temporárias 386
 5.554
Passivo:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e CSLL diferidos sobre diferenças 
de vida útil do ativo imobilizado (7.831)
IRPJ e CSLL diferidos sobre custo atribuído (1.268)
 (9.099)
Passivo, líquido (3.546)

A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do 
lucro contábil pela alíquota fiscal local no período de seis meses findo em 30 
de junho de 2018 está descrita a seguir:
 30/06/2018
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (59.553)
Alíquota nominal (25% de imposto de renda e 9% de CSLL) 34%
IRPJ e CSLL, nominais 20.248
Diferenças permanentes líquidas e crédito fiscal não constituído (20.583)
Despesa de IRPJ e CSLL no período (335)
Diferidos (335)
Total (335)

11. Arrendamentos Mercantil:
 Encargos
 financeiros incidentes Vencimentos 30/06/2018
Arrendamento mercantil n/a Janeiro de 2019 77
Total   77
Circulante   19
Não circulante   58
Total   77
A Companhia não está sujeita a cláusulas restritivas (“covenants”) que 
envolvem indicadores financeiros em 30 de junho de 2018.

12. Provisão Para Riscos: Na data de encerramento das informações 
financeiras intermediárias de propósito especial, a Companhia apresentava 
os seguintes passivos e correspondentes depósitos judiciais, relacionados a 
demandas judiciais e administrativas:

 31/12/2017 Atualizações Adições Baixas 30/06/2018
Trabalhistas e previdenciários (*) 778 2 165 (46) 899
 778 2 165 (46) 899
Depósitos judiciais:
Trabalhistas e previdenciários (549) (2) (206) 53 (704)
Outros (358) (6) - - (364)
 (907) (8) (206) 53 (1.068)
Total (129) (6) (41) 7 (169)

(*) Consistem, principalmente, em reclamações sobre reconhecimento de 
paradigmas de funções, diferença da multa do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS e responsabilidade subsidiária, com os riscos de perda 
devidamente provisionados. Processos com risco de perda possível: Em 
30 de junho de 2018 a Companhia também está discutindo ações de natureza 
trabalhista e tributária nos montantes de R$182 e R$2.349, respectivamente, 
envolvendo riscos de perda classificados como possíveis pelos assessores 
legais, para os quais não há provisão constituída. 13. Outros Passivos: 
Representado, substancialmente, por registro de provisão para gastos com 
desligamentos de funcionários no montante de R$4.780, relacionados ao 
encerramento das operações, conforme mencionado na nota explicativa n° 
1. 14. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, subscrito e 
integralizado em 30 de junho de 2018, no valor de R$45.000, é composto por 
960.815.109 ações ordinárias e está distribuído como demonstrado a seguir:
 Ações
S.V. Holding Industrial LTDA. 751.544.282
Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e
  para Construção Ltda. 192.568.808
Outros 16.702.019
Total 960.815.109
b) Reserva legal: Constituída anualmente como destinação de 5% do lucro 
líquido do exercício ajustada na forma da lei e não poderá exceder a 20% do 
capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar 
o capital. c) Ajustes de avaliação patrimonial: Os ajustes de custo atribuído 
(“deemed cost”), líquidos do imposto de renda e da contribuição social 
diferidos, foram registrados em contrapartida da rubrica “Ajustes de avaliação 
patrimonial” em 1° de janeiro de 2009. d) Prejuízo por ação - básico e diluído:
 30/06/2018
Prejuízo do período (59.888)
Quantidade média ponderada de ações 960.815.109
Prejuízo por ação - básico e diluído (em R$) (0,0623)
A Companhia não possui itens que pudessem ser enquadrados como 
dilutivos para o cálculo do prejuízo por ação.
15. Receita Líquida de Vendas: 30/06/2018
Receita bruta de vendas:
Mercado interno 33.723
Mercado externo 2.042
Impostos e deduções de vendas (7.676)
Receita líquida das vendas 28.089
16. Despesas por Natureza 30/06/2018
Matérias-primas (5.972)
Demais insumos utilizados na produção (7.847)
Despesas com pessoal (7.728)
Despesas com serviços contratados (1.177)
Depreciação e amortização (2.890)
Outras (1.102)
Total (26.716)
Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos (22.576)
Despesas com vendas (891)
Despesas gerais e administrativas (3.249)
Total (26.716)

17. Outras Despesas Operacionais, Líquidas: 30/06/2018

Provisão para não realização de ativos (47.215)
Provisão para desligamentos futuros de funcionários (4.780)
Provisão para perdas em estoque devido ao encerramento das 
operações (2.359)
Provisão para não realização de impostos (282)
Despesas industriais após encerramento da produção (6.021)
Outras despesas operacionais (894)
Despesas operacionais (61.551)
Receita de vendas de ativo fixo 523
Ressarcimento de seguros 63
Outras receitas operacionais 176
Receitas operacionais 762
Outras despesas operacionais, liquidas (60.789)

18.Resultado Financeiro 30/06/2018
Juros e multas (30)
Variação monetária e cambial passiva (34)
Descontos concedidos (201)
Outras despesas financeiras (162)
Despesas financeiras (427)
Receita de aplicações financeiras 48
Variação monetária e cambial ativa 208
Outras receitas financeiras 34
Receitas financeiras 290
Resultado financeiro líquido (137)

19. Seguros: A Companhia possui um programa de gerenciamento 
de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no mercado 
coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas 
foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados 
suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas 
operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 30 de junho 
de 2018, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros:
 Importância
Cobertura segurada
Seguro patrimonial (inclusos lucros cessantes) 79.000
Responsabilidade civil 5.000
20. Autorização para a Emissão das Informações Financeiras 
Intermediárias de Propósito Especial: As presentes informações 
financeiras intermediárias de propósito especial da Companhia foram 
aprovadas para emissão pela Administração em 27 de julho de 2018.

Relatório do Auditor Independente Sobre as Informações Financeiras Intermediárias de Propósito Especial

 Controladoria Diretoria

 Sandroelma Valéria da Silva Marcos Antonio da Silva

 Contadora - CRC SP 271875/O-4 Diretor Administrativo Financeiro
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São Paulo, sexta-feira, 10 de agosto de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
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Compliance: as 
consequências do

uso irregular de software

Segundo dados da 

Pesquisa Global de 

Software da BSA | The 

Software Alliance, 46% 

dos softwares instalados 

em computadores 

brasileiros não 

estão devidamente 

licenciados, o que 

equivaleria a um valor 

comercial de 1,7 bilhões 

de dólares

Nos últimos anos, este 
percentual vem caindo 
lentamente, mas ainda 

é extremamente preocupan-
te - seja para as empresas 
fornecedoras dos programas 
de computador ou para os 
usuários destes softwares, 
principalmente as pessoas 
jurídicas.

Conhecida popularmente 
como "pirataria" de software, 
a modalidade mais comum é a 
venda dos CDs ou pen drives 
com cópias dos programas ou 
a disponibilização irregular via 
download, práticas que vem 
sendo combatidas por cam-
panhas promovidas no Brasil 
pela BSA em parceria com a 
Associação Brasileira das Em-
presas de Software (ABES) ou 
ações do Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria (CNCP). 
Entretanto, existentes outros 
tipos de uso irregular, que a 
maioria das pessoas e empre-
sários desconhece.

Entre as irregularidades 
encontradas no licenciamen-
to de uso de software está 
a instalação do software em 
sistemas do tipo multiusuários 
(redes de computador), com a 
permissão de acesso à unidade 
central de processamento - e, 
portanto, utilização do softwa-
re licenciado - em quantidade 
muito superior ao número de 
licenças de uso ofi cialmente 
adquiridas.

Outra prática bastante usual 
diz respeito à questão terri-
torial, quando o contrato de 
licenciamento de uso prevê a 
utilização dos softwares em um 
determinado estabelecimento 
da empresa, mas o software 
acaba rodando em localidades 
diferentes às previstas no re-
ferido contrato.

Existem ainda empresas 
que utilizam o programa de 
computador após o término da 
vigência do contrato de licença 
de uso e esquecem de renovar 
ou passam meses negociando 
a renovação do contrato, não 
fi rmam um novo aditivo e con-
tinuam utilizando o sistema por 
tempo indeterminado.

Por isso, deveria existir nas 
organizações um controle mais 
rígido dessas licenças, uma 
tarefa que pode ser atribuída à 
área de TI (Tecnologia da Infor-
mação) ou alguma outra, mas 
que não pode ser protelada.

Enormes são os prejuízos 
causados aos detentores dos 
legítimos direitos autorais so-
bre os softwares copiados, uti-
lizados e/ou comercializados 
irregularmente, vale lembrar o 
montante divulgado pela BSA. 

Já quanto ao usuário, a prática 
ilícita pode acarretar proble-
mas de ordem técnica (falta de 
atualização e suporte técnico 
do software; vulnerabilidade 
para ciberataques; exposição 
de dados de terceiros etc.) e 
jurídica, com sanções na es-
fera criminal e cível, gerando 
vultosas indenizações.

No Brasil, os direitos patri-
moniais e morais do autor, são 
tutelados pela Constituição 
Federal - art. 5º, XXVII -, sen-
do o direito de propriedade 
intelectual dos programas de 
computador defi nido pela Lei 
de Software nº 9.609/98, em 
conjunto com a Lei de Direito 
Autoral nº 9.610/98.

Cabe esclarecer que a regu-
laridade da utilização de pro-
grama de computador somente 
pode ser identifi cada por meio 
do contrato de licença de uso 
ou o documento fi scal, confor-
me dispõe o artigo 9º da Lei nº 
9.609/98 (Lei de Software).

Ademais, os artigos da Lei 
de Software, asseguram in-
tegral proteção aos titulares 
dos direitos de autor sobre 
programas de computador de 
origem estrangeira ou nacio-
nal, independentemente de 
registro ou cadastramento, 
pelo prazo de 50 anos contados 
de seu lançamento.

Existem meios jurídicos 
ágeis e efi cientes para que 
as empresas titulares dos 
direitos autorais de programa 
de computador, que estejam 
sofrendo com o uso irregular do 
software, possam fazer cessar 
tal prática ilícita e obtenham 
as reparações pelos danos 
sofridos.

Resumindo, o uso ilegal de 
programas para computador 
fere a legislação, viola o con-
trato (que é lei entre as par-
tes) e infringe a propriedade 
intelectual dos titulares das 
obras, sujeitando o infrator às 
penalidades que as leis civil e 
penal estipulam, abrangendo 
inclusive as indenizações pre-
vistas nos artigos 102 e 103 
da Lei 9.610/98, que podem 
atingir até 3.000 vezes o valor 
do software usado ilegalmente.

Ressaltamos ainda que, com 
a promulgação de leis que 
tratam de questões relativas 
ao combate à corrupção, lava-
gem de dinheiro e ao confl ito 
de interesses, muito tem se 
tratado da implementação 
de programas de compliance 
nas corporações. Várias em-
presas têm se dedicado na 
implantação de processos que 
visam alinhar todos os depar-
tamentos em conformidade 
com as normas legais e regu-
lamentares relacionadas com 
às atividades desenvolvidas, 
bem como os regramentos 
internos das empresas. Só com 
a eliminação do uso irregular 
de software em uma empresa, 
esta organização estará efe-
tivamente alinhada com um 
programa de compliance.

(*) É Sócio do escritório M.A.Santos, 
Côrte Real e Associados – 

Advogados e Consultor Jurídico da 
ABES – Associação Brasileira das 

Empresas de Software. Especialista 
em Direito Tecnológico.

Thomaz Côrte Real (*)

News@TI
Tecnologia é aliada na rotina de trabalho

@Comemorado em 11 de agosto, o Dia do Advogado serve para 
homenagear aqueles que decidiram seguir carreira na área e 

enfrentam uma rotina de trabalho intensa: processos para advogar, 
prazos para cumprir, desafi os diários para enfrentar. Porém, esses 
profi ssionais podem utilizar a tecnologia para gerar agilidade, economia 
e como diferencial competitivo, já que as inovações têm tornado as 
atividades rotineiras mais simples e efi cazes. Um desses exemplos 
é a DocuSign, plataforma especializada em assinatura eletrônica 
que pode ser considerado um marco na evolução da tecnologia nos 
escritórios de advocacia, tornando as operações rotineiras mais ágeis 
e gerando maior produtividade das equipes. A DocuSign permite que 
a assinatura de documentos eletronicamente por meio de qualquer 
dispositivo – computadores, smartphones e tablets – e o envio dele 
para qualquer pessoa. Dessa maneira, é possível eliminar todo o pro-
cedimento burocrático de imprimir um documento, assinar, escanear 
e depois enviar (www.docusign.com.br).

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

"O CRM estará no centro 
das iniciativas digitais dos 
próximos anos. Essa é uma 
área de tecnologia que rece-
berá fundos, pois os negócios 
digitais são fundamentais para 
que as empresas permaneçam 
competitivas", esse é um de-
poimento da vice-presidente 
de pesquisa do Gartner, Joan-
ne Correia, em um relatório de 
2014. Correia se referia aos 
investimentos em iniciativas 
de marketing digital e de 
experiência do cliente como 
o impulsionador principal do 
crescimento no mercado de 
CRM. 

 
Ainda de acordo com este 

relatório, os maiores consu-
midores de CRM incluem: empresas de comunicação, mídia 
e de TI; fabricação; serviços bancários e imobiliários que se 
benefi ciam com o CRM na gestão e otimização de serviços e 
experiência do cliente.

 
No entanto, vale lembrar que outras empresas, além destas 

dos segmentos citados, também se benefi ciam das soluções de 
gestão de relacionamento com o cliente. Com as grandes or-
ganizações focadas na experiência mais personalizada de seus 
clientes, o CRM se torna ainda mais crucial para o crescimento 
dos negócios.

 
Sistemas de CRM e os desafi os de vendas hoje

As soluções de CRM evoluíram para superar os desafi os en-
frentados pelos times de vendas hoje em dia, integrando-se com 
outros serviços e abrangendo a infi nidade de canais utilizados 
pelos leads e clientes para se envolver com as empresas. Além 
disso, o CRM permite que as equipes de marketing e vendas 
colaborem com efi cácia e compartilhem recursos, ao mesmo 
tempo em que evitam a duplicação de esforços. 

 
O crescimento das redes sociais oferece inúmeras oportunida-

des para atingir possíveis clientes e promover o relacionamento 
com eles. E acompanhar e monitorar de perto as interações da 
sua empresa com prospects individuais é fundamental. 

 
O crescimento gera novos desafi os

Quando as organizações entram em fases de rápido cresci-
mento, leads valiosos podem se perder - não porque o depar-

tamento de marketing não 
está trabalhando direito ou 
porque a equipe de vendas não 
está fechando negócios. Mas 
sim porque ambas as equipes 
estão sobrecarregas com in-
formações. Sem um objetivo 
transparente e um sistema de 
CRM centralizado, as áreas de 
marketing e vendas gastam 
horas na busca de e-mails e 
tentativas de se conectar com 
colegas para obter as informa-
ções mais recentes e precisas 
sobre os status dos leads, por 
exemplo. Isso pode fazer com 
que reuniões sejam perdidas, 
ou marcadas mais de uma vez, 
além de promover falhas para 
seguir as etapas do funil de 
vendas e comunicação entre 

outras áreas – incluindo o cliente fi nal. 
 
Manter sua equipe focada e sincronizada, garante a utilização 

mais efi caz do tempo e elimina muitas das tarefas incômodas 
que tomam tempo e não trazem valor. Vivenciamos a Era que 
melhorar a produtividade de vendas é crucial para atingir as 
metas de receita, mas fazer a empresa crescer também é. 

 
Nunca foi tão crucial que as equipes de marketing e vendas 

trabalhem como uma unidade coesa e os sistemas de CRM são 
a solução perfeita para ajudar as organizações em crescimento 
a atingirem essa meta. Além disso, muitos dos desafi os enfren-
tados pelas organizações com crescimento rápido no panorama 
de marketing moderno podem ser facilitados com o apoio de 
soluções modernas de CRM, que comportam fl uxos de trabalho 
complexos e indica o conteúdo mais efi caz e relevante para 
situações específi cas de venda. 

 
A equipe de vendas terá, por exemplo, ferramentas à prova 

de falhas, capazes de fechar mais negócios em menor tempo, e 
podem organizar, de forma efi ciente, as informações de contato. 
Essa última característica facilita as interações por meio dos 
diversos canais de comunicação, como website, e-mail, chamadas 
telefônicas, mídias sociais e outros – afi nal, as empresas atuais 
não podem arriscar perder leads valiosos nesse panorama co-
mercial cada vez mais competitivo e o CRM se torna, a longo 
prazo, uma grande vantagem.

(Fonte: Rodrigo Souto, gerente de marketing da HubSpot para o Brasil).

Por que sua empresa precisa de um 
sistema de CRM para crescer?

Ricardo Rodrigues (*)

Para começar, algumas 
empresas já estavam se 
adaptando às mudanças, 

pois a não adaptação poderia 
impactar em perda de negócios 
e difi cultar a adequação no futu-
ro. Com os recentes escândalos 
de vazamento, é mais do que 
necessária uma regulamenta-
ção que norteie a utilização de 
dados pessoais, deixando mais 
claro para os usuários quais são 
os dados cedidos e como eles 
serão utilizados.

No país, o Marco Civil da 
Internet (Lei N° 12.965/14) já 
cobria alguns pontos relaciona-
dos ao uso da internet, mas não 
tinha uma autoridade fi scaliza-
tória efi ciente, como traz a nova 
lei. O assunto, que era debatido 
desde 2009, foi encarado como 
censura de forma precipitada, com grandes companhias como 
opositores em certos itens. Mas é importante ressaltar: a criação 
da regulamentação é algo positivo, visto que ela veio para garantir 
que a liberdade não seja ignorada pelas grandes corporações.

Sendo assim a legislação não visa atrapalhar os negócios, nem 
limitar o acesso do usuário: esses pontos visam, na verdade, fomen-
tar o desenvolvimento econômico e tecnológico numa sociedade 
movida a dados, garantir a livre iniciativa, a livre concorrência 
e a defesa do consumidor, aumentar a confi ança da sociedade 
na coleta e uso dos seus dados pessoais e aumentar a segurança 
jurídica como um todo no uso e tratamento de dados pessoais.

Para compreender melhor do que se trata a nova legislação, 
levantamos os dez principais princípios da nova legislação:

Finalidade

Os dados coletados só podem ser tratados para fi ns legítimos 
e especifi cados aos titulares. Ou seja: as empresas não podem 
coletar informações e, depois, usá-las para outros fi ns.

Adequação

O tratamento dos dados deve estar adequado com a fi nalidade 
que foi informada para o usuário.

Necessidade

Os dados devem ter seu uso limitado ao necessário para realiza-
ção das suas fi nalidades. Isso inclui ter apenas dados pertinentes, 
proporcionais e que não excedam as fi nalidades do tratamento. 
Isto é, as empresas devem coletar apenas aquelas informações 
estritamente necessárias para prestação dos seus serviços.

Livre acesso

Os titulares dos dados devem sempre ter acesso fácil e gratuito 

Lei brasileira de proteção 
dos dados: o que muda?

Após a implementação da GDPR, norma europeia de proteção de dados, o mundo vem se 
movimentando para não fi car para trás. No Brasil, o Senado acaba de aprovar uma proposta de lei 
semelhante, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) / PLC 53/2018, inspirada na regulamentação do 
velho continente. Mas e agora, o que muda?

às suas informações, serem informados sobre como esses dados 
estão sendo usados e por quanto tempo eles serão tratados.

Qualidade dos dados

Este é um princípio que garante aos titulares que seus dados 
serão exatos, terão informações claras, relevantes e atualizadas 
para tratamento.

Transparência

O objetivo desse princípio é garantir aos usuários informações 
claras e de fácil acesso sobre o tratamento dos seus dados e sobre 
quem são os responsáveis por tratá-los.

Segurança

Defi ne que as empresas que tratam de dados devem adotar 
medidas para proteger essas informações de acessos não autori-
zados, de eventos acidentais ou ilícitos de destruição, alteração, 
perda, comunicação ou difusão.

Prevenção

As empresas que tratam de dados devem adotar medidas para 
prevenir a ocorrência de danos no tratamento dessas informações.

Não discriminação

De acordo com esse princípio, os dados não podem ser utilizados 
para fi ns discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

Responsabilização

Este princípio fala que as empresas têm que se responsabilizar 
pelos dados e, para isso, têm o dever de mostrar quem são os 
parceiros responsáveis pelo tratamento dessas informações, bem 
como devem determinar um encarregado pela tarefa, informando 
o usuário sobre quem é esta pessoa responsável.

(*) É cofundador da Social Miner.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 10 de Agosto de 2018. Dia de Santa Paula, São Jacó, São 
Lourenço, São Deusdedit, Santa Mercês, e Dia do Anjo Haiaiel, cuja 
virtude é a verdade. Hoje aniversaria a cantora Fafá de Belém que faz 
62 anos, o ator espanhol Antônio Banderas que nasceu em 1960 e o ator 
Fábio Assunção que completa 47anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau luta contra qualquer tipo de injustiça e 
distingue bem o certo e o errado. Sua maneira de pensar, essencialmente 
correta, se espelha em seu comportamento. Combate à falsidade e 
é conhecido pela maneira como se expressa. Sua vida é sinônimo de 
abundância e felicidade. Sente-se seguro quando tem o apoio do cônjuge 
e da família, que jamais serão fonte de problemas. Fiel, preocupado com 
sua vida particular, necessitará de momentos de isolamento e quietude, 
mesmo não gostando de viver só. No lado negativo pode ser tentado a 
fazer muitas coisas ao mesmo tempo, desperdiçando as suas energias.

Dicionário dos sonhos
BOI - Ver diversos, abundância. Preto, luto. Malhado, brigas 
e desavenças em família. Se for perseguido, não assuma com-
promissos neste período. Gordo, sorte no jogo. Esquarteja-lo, 
ganhos na loteria. Números de sorte: 09, 13, 39, 60 e 93.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua ingressa em Leão e o astral ganha mais brilho e alegria, mas 

o início da manhã pode ser um pouco tenso com os aspectos difíceis da Lua com Marte e Urano. Podem ocorrer 

desentendimentos, mudanças de planos e muita impaciência. Impor a nossa vontade ao outro pode causar brigas e 

disputas de egos.  Mas durante todo o dia essa frequência pode mudar, já que a Lua também faz um aspecto positivo 

com Vênus que permite fazer bons acordos, buscar a reconciliação, a paz e a harmonia. 
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Aproveite para realizar mudanças 
necessárias no trabalho, se não 
obteve ainda bons resultados. Qual-
quer alteração na rotina deve ser 
planejada, devagar e ser realizada de 
forma bem-feita e pensada. Podem 
ocorrer desentendimentos, mudan-
ças de planos e muita impaciência. 
67/567 – Branco.

A Lua ingressa em Leão e o astral 
ganha mais brilho e alegria, mas o 
início da manhã pode ser um pouco 
tenso com os aspectos difíceis da Lua 
com Marte e Urano. Os sentimentos 
estimulados darão uma forte energia 
pela manhã e maior força de vonta-
de para obter as metas anteriores. 
57/457 – Azul.

O dia valoriza a liberdade e também 
amplia teimosia na defesa dos seus 
valores pessoais. Faça as melhorias 
necessárias cuidando melhor do lar 
e das pessoas que vivem nele. É 
uma fase importante para curtir o 
ambiente e rever amigos que esta-
vam afastados. 72/372 – Amarelo.

Bom para exercícios físicos e para 
iniciativas em geral. Mas durante 
todo o dia essa frequência pode 
mudar, já que a Lua também faz 
um aspecto positivo com Vênus que 
permite fazer bons acordos, buscar 
a reconciliação, a paz e a harmonia.  
67/667 – Azul.

Com o Sol e a Lua em seu signo uma 
situação pode começar a se modifi car 
no setor material, um dinheiro a mais 
vai chegar depois do aniversário. 
Aplique bem uma parte do que re-
ceber para ganhar mais depois que 
o Sol transitar na sua casa dois, do 
dinheiro no próximo dia 23. 54/454 
– Amarelo. 

A renovação de sua vida irá aconte-
cer até o fi nal de agosto. O Sol logo 
irá aumentar a disposição para agir 
e resolver situações que estejam 
perturbando sua rotina. Aguarde o 
seu aniversário para iniciar novas 
atividades e mudar sua vida como 
deseja e planeja. 94/594 – Verde.

Pode contar com benefícios causados 
pelo aumento de prestígio no meio 
social. As conquistas pessoais serão 
ampliadas aos poucos nesta metade 
de agosto. O relacionamento social 
poderá trazer soluções que estão 
sendo esperadas há muito tempo. 
56/856 – Cinza. 

Neste momento é necessário cuidar 
das questões materiais. Modere seus 
desejos sexuais e controle as pai-
xões desenfreadas. Podem ocorrer 
desentendimentos, mudanças de 
planos e muita impaciência. Impor 
a nossa vontade ao outro pode 
causar brigas e disputas de egos.   
66/566 – Azul.

A Lua ingressa em Leão e o astral 
ganha mais brilho e alegria, mas o 
início da manhã pode ser um pouco 
tenso com os aspectos difíceis da 
Lua com Marte e Urano. Novas 
perspectivas e desejos acalentados 
há tempos se realizarão em breve. 
76/376 – Marrom.

Na intimidade poderá acontecer 
afastamento ou fugirá dos envolvi-
mentos. Precisa se integrar a novas 
ideias e aos ambientes novos que 
estão surgindo no seu dia a dia. 
Mesmo assim, pode haver excessiva 
meticulosidade pela manhã. 15/515 
– Branco.

Uma associação poderá ser inicia-
da neste momento ou passar por 
alguma alteração. Aguarde mais 
alguns dias, com o Sol indo para 
Virgem deverá logo decidir-se sobre 
alianças, parcerias e sociedades. 
Uma união sentimental poderá ser 
alterada em breve. 86/886 – Azul.

Não é um bom período para começar 
algo que ainda desejamos desenvol-
ver e ver crescer. Se tiver um plano 
em mente espere o momento certo 
para executá-lo. Sempre há uma 
dúvida quanto tem que escolher um 
caminho, mas na hora ouça a voz in-
terior e não vai errar 59/459 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para a reconciliação do casal: Deve encontrar uma imagem onde está 
você e a pessoa amada juntos, mas deve ser em um momento especial 
para ambos, evitar fotografi as em que aparecem mais pessoas. Num lugar 
da sua casa onde habitualmente fi cavam os dois, acenda dois incensos, 
espere por 14 minutos e depois acenda duas velas cor de rosa (as duas 
precisam estar juntas) embaixo delas coloque algumas pétalas de rosa 
da cor branca e sobre ela coloque a foto. Faça então a seguinte oração: 
“Anjo de amor, amado e respeitado, peço-lhe para se manifestar em meu 
coração e me dar a energia divina que eu preciso. Eu agradeço por todo 
o tempo que (o nome da pessoa) esteve feliz ao meu lado. Peço-lhe para 
ouvir as minhas orações e fazer com que (diga o nome da pessoa) volte 
para mim, que sinta que não pode viver sem mim, que me quer me dia 
e noite, que sinta que quer voltar para os meus braços prontamente. 
Eu (diga seu nome) peço-lhe para que me conceda essa graça e assim 
será. “Para fi nalizar passe a foto por cima da chama das velas no sentido 
de fora para dentro de você, em direção ao seu coração, 3 vezes falando 
baixinho o nome da pessoa dizendo que a espera.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

CE
COMPOSTAGEM
POLEIROLAPIS

FALIRLETAIS
CORAGEMCÃ
ARMASVOO
BPISAIRD
ALIADAMIOPE

CONGRESSISTA
AASIODHS

LEDATEODES
LANGORERA
EOPOMARPO

BLASEATRAIR
ONLANMOTE

ENGRENAGENS

Os cabras-
machos,
por sua
postura

"A fome
faz o lobo
(?) do ma-
to" (dito)

A pessoa
que tem a
"vista cur-
ta" (Med.)

Membro
do Poder 

Legislativo
federal

"12 (?) de 
Escravi-

dão", filme
dos EUA

Thomas
Edison,

inventor do
fonógrafo

Variedade
de salada

com alface

(?) Lee,
cineasta
de "Hulk"
(2003)

O Carica-
turista das
Mulatas

Assunto
para ser 

desenvol-
vido

Obras de
Píndaro
Período
histórico

Itinerário
do avião
Fécula de
vegetais

Plantação
de frutas
Nome da
letra "L" 

AVC (Med.)

Número de
meses no
bimestre

A França,
em relação

aos EUA
na Guerra
Fria (Hist.)

Pedido do
Leão ao

Mágico de
Oz (Lit.)

Redução
do vigor

físico

(?) Nagle, 
jornalista e 
apresen-
tadora 

brasileira

Presidente deposto por
impeachment (1992)

Porém
(?) ideal: 
a "alma
gêmea"

Diâmetro
(símbolo)

Outro, 
em inglês

Golda (?),
1a mulher
a chefiar

Israel 

(?) de Gizé,
atrações
do Egito

O antiofídico é feito a
partir do
veneno 

de cobra

Ferramen-
ta de traba-
lho do de-
senhista

Mortíferos

Menos, 
em inglês 

Medo co-
mum a to-
do empre-
endedor

Dois bairros da orla
carioca 

Polônio
(símbolo)

Átomo
eletrizado

"(?) do Ho-
rizonte",

novela da
TV Globo

Mulher lin-
da (pop.)

O gênero literário 
de "Odisseia" 

Serviço realizado pela PF para
quem deseja viajar ao exterior

Apoio para
a ave, na

gaiola

Processo
que trans-

forma
matéria
orgânica
em adubo

Condição
da trompa
após a la-
queadura 

Seduzir

Escritora
como Cora
Coralina

Complexo
vitamínico

Ar (?): ex-
pressa in-
diferença

(fr.)
Peças da
caixa de
marcha
(autom.)

3/ang — lan. 4/less — meir — odes. 5/blasé — other. 6/langor. 11/compostagem.
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Circo
A arte circense e um espetáculo que tem como mote a imaginação 

são os destaques da programação . Com muita música e gags cômicas, o 
Circo Caramba apresenta o espetáculo “Jerônimo Show” hoje (10/08). A 
montagem faz parte do Gran Circo 2018, projeto que traz espetáculos, 
intervenções e performances com diferentes modalidades circenses em 
espaços públicos da região central. Já O Brinquedo de Destrinchar Palavras, 
do Grupo Cantadores de Contos, acontece dia 24 de agosto. Um espetáculo 
que brinca com a essência das palavras numa história que envolve dois 
irmãos com inspiração na obra de Manoel de Barros. A montagem traz 
uma experiência de linguagem, deixando aberto o caminho para que a 
criança se arrisque no quintal de suas próprias descobertas e até mesmo 
em um mergulho em sua própria imaginação. A apresentação integra o 
projeto Artistas e Arteiros, que promove espetáculos, intervenções, ofi -
cinas e contações de história e teatro voltada às crianças e suas famílias.

Serviços: Poupatempo Sé, Praça do Carmo, s/n, Sé. Hoje (10) às 14h30. SESC Carmo, 
R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-7000. Sexta (24) às 15h.

Nota
Faltando menos de um mês para o lançamento do seu álbum, “Ultras-

som”, primeiro com uma gravadora, Deck, o artista Edgar apresenta hoje 
mais uma prévia do trabalho. Já está disponível em todas as plataformas 
digitais a faixa inédita “O Amor Está Preso?”. Com seu estilo único de 
interpretar as letras, o paulista segue com seu tom crítico, em frases 
indagadoras e de impacto como “vocês querem nos robotizar, ao invés 
de humanizar”. Ele também apresenta o clipe ofi cial da canção no You-
Tube. As imagens gravadas em São Paulo foram dirigidas por ELXVA. 
No vídeo, Edgar encarna um justiceiro galáctico na missão de proteger 
os humanos de intervenções alienígenas, de acabar com o esquema de 
produção massifi cada de tecnologia que assombra nosso planeta. Após 
uma participação no álbum de Elza Soares, “Deus É Mulher” (Deck/ 
2018), na música “Exu nas Escolas”, Edgar prepara-se para lançar seu 
novo disco, com produção de Pupillo, da Nação Zumbi. Ultrassom” estará 
disponível em todas as plataformas digitais no dia 24 de agosto. Para 
assistir:  (https://www.youtube.com/watch?v=aZCm8t_7qsg).

O cantor e compositor Paulo Miklos apresenta o show “A gente 
mora no agora”, título que também batiza seu terceiro e mais 
recente álbum, lançado em 2017. O show integra a primeira 
turnê individual de Miklos após deixar os Titãs, banda da qual 
foi cofundador e membro durante 34 anos. Acompanhado de 
Michelle Abu na bateria, Michele Cordeiro na guitarra e Otávio 
Carvalho no baixo. O repertório traz 20 canções, entre as quais 
há faixas do novo disco - como a famosa Vou te Encontrar, que 
integrou a trilha sonora da novela O outro lado do paraíso -, e 
clássicos dos Titãs que se tornaram sucessos na voz de Miklos, 
como Pra Dizer Adeus, Flores, Comida, É Preciso Saber Viver 
e Sonífera Ilha.

Serviço: Sesc Ipiranga , R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, tel. 3340-2000. Sexta (17) e sábado 
(18) às 21h. Ingresso: R$ 30.

Cena da peça “Rádio Ilusão”.

Uma deliciosa viagem 
no tempo, quando 
o rádio fazia parte 
da nossa vida, um 
espetáculo que trás 
de volta os deliciosos 
programas de 
auditório

Este é o novo espetáculo 
do grupo teatral “Rá-
dio Ilusão” formado 

por atores e atrizes da matu-
ridade. Temos como objetivo 
principal estimular o autoco-
nhecimento, a criatividade, a 
refl exão e a disponibilidade 
ao jogo teatral mostrando, 
para várias plateias, o sabor 
da vida. Pesquisamos, lemos, 
rimos, estudamos e brigamos, 

Era do rádio
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fazendo a vida virar um teatro.  
Um ciclo!. Que prazer ensaiar, 
rir, decorar, dançar e cantar, 
fazendo com que o olhar brilhe 
e o sorriso encante. Trazemos 
o cantar dos artistas, a voz 
dos oradores, os versos dos 

poetas, onde o esplendor 
sonoro do rádio completava 
nosso universo. Com o rádio, 
o homem aprende a ser mais 
feliz. Com Cecilia Lima, Luis 
Feriani, Zélia Carpanez, Ceci-
lia Monteiro, Mary Raymundi, 

Magda Muniz, Dulce Debelis, 
entre outros.

Serviço: Teatro Commune, R. da Conso-
lação, 1218, (ao lado da estação de metrô 
Higienópolis), tel. 3476- 0792. Sábados (11 e 
25/08 e 01/09) e domingos (12 e 19/08 e  23/09) 
às 16h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

João Bosco

Baseado no CD homônimo lançado em 2017, o novo álbum 
de João Bosco é apresentado no show  Mano Que Zuera. A nova 
safra começou a ser conhecida com o lançamento do single 
Onde estiver, parceria com Francisco Bosco inspirada no estilo 
Bob Dylan de contar histórias, do qual ambos são admiradores. 
Com Francisco, João assina outras 4 inéditas, incluindo a faixa 
título, Fim, Nenhum futuro e Quantos Rios. Três canções co-
nhecidas ganharam novas versões, uma delas Sinhá, composta 
com Chico Buarque, gravada no álbum anterior do parceiro 
de João. Aqui ela aparece em novo arranjo, para o qual Bosco 
recrutou o violão 7 cordas de Marcello Gonçalves, o bandolim 
de Luis Barcelos e o violão de Ricardo Silveira. João do Pulo, 
parceria com Aldir Blanc gravada originalmente há 31 anos no 
álbum Cabeça de Nego, e uma versão instrumental para Clube 
a Esquina 2 (Milton Nascimento, Lô e Marcio Borges) surgem 
interligadas, em uma só faixa do álbum. Em gravação de voz e 
violão, João incluiu no novo álbum a obra-prima Coisa n 2, do 
arranjador, compositor e maestro Moacir Santos. A parceria 
Bosco/ Blanc está de volta no samba Duro na queda, clássica 
representante da nobre linhagem da dupla. Pé de vento inau-
gura colaboração com o compositor Roque Ferreira, que teve 
Maria Bethânia como madrinha. Foi a cantora quem aproximou 
João de Roque quando lhe pediu um arranjo para uma canção 
do baiano. «Sem saber que foi Bethânia quem nos aproximou, 
Roque termina o samba citando Oyá. Como a gente sabe, ela é 
a menina dos olhos de Oyá’”, ressalta. Arnaldo Antunes, com 
quem João já queria compor há tempos, é o parceiro em Ultra 
leve, canção solar que propõe um sobrevoo para além dos cartões 
postais do Rio de Janeiro. A gravação conta com os vocais de 
Julia Bosco, em um dueto que ganhará vídeo clipe em breve.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (14) às 21h. Ingressos: R$ 180 e R$ 150.

MPB

Medo
Neste dia de sua vida querido(a) amigo (a), acredito que Deus quer 
que você saiba.... Que seus medos paralisaram você antes, mas não 
precisam paralisar você agora. O que de pior pode acontecer? E se 
isso acontecesse, o que aconteceria então? E se isso acontecesse, 
então o quê? Agora... se você ceder a seus medos, aonde isso o le-
vará? Exatamente onde você está agora? E se esse é o lugar em que 
deseja estar, por que a outra opção é até um pouco mais excitante 
para você? Amor, Seu Amigo, Neale Donald Walsch
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43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1118808-50.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GR7 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 
LTDA ME, CNPJ 15.220.282/0001-0, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de GALERIA PAULISTA DE MODAS S/A, objetivando em 
síntese: a cobrança de R$23.208,37 (valor em Fev/2015), oriundos da locação comercial e demais 
encargos do imóvel localizado na Avenida dos Eucaliptos, 798, nesta Capital, a ser devidamente corrigido 
e atualizado, bem como, ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais . 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 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. 

6ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1046870-
34.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandra Fuchs de Araujo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO move uma ação de Desapropriação contra VITOR LEANDRO MASTELARI, e JULIO 
CESAR MASTELARI, objetivando a área com 126,37 m² (terreno e benfeitorias), concernente a parte 
do imóvel situado na rua João Perestrello (antiga rua Amilcar), nº 154-158-162, bairro Vila Nova 
Mazzei, São Paulo/ SP, Cep 02314-040, contribuinte nº 067.045.0019-7, declarada de utilidade, pelo 
DUP nº 55.141 de 26/05/2014. 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 05 de junho de 2018. 

Edital de Intimação - Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0039071-10.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Barros Souto
Maior Baião, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ZHOU JING, CPF/MF Nº 218.471.668-57, que no
incidente de Cumprimento de Sentença movido por parte de Calçados Azaléia S/A, foi deferida a sua
Intimação por edital da penhora de R$ 5.398,24, via bacenjud, 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 02 de julho de 2018.                                                                                          (10 e 11)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RICHARD RENAN SILVA ROMANO, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de eventos, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 08/03/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Romano 
Filho e de Maria de Fatima Silva Pereira. A pretendente: BEATRIZ KAROLINE GOMES 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São 
Roque - SP (Registrada em Itapevi - SP), no dia 27/04/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Rodrigues de Almeida e de Cristiane 
Aparecida Gomes.

O pretendente: JEREMIAS LIMA PEIXOTO, estado civil divorciado, profi ssão empreiteiro 
de obras, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 23/12/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Peixoto Neto e de Ijanete Lima Peixoto. A 
pretendente: TATIANA GOMES RAYMUNDO, estado civil divorciada, profi ssão supe-
revisora de obras, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/11/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Raymundo e de 
Rute Gomes Raymundo.

O pretendente: HEITOR BRITTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 31/08/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo dos Santos e de Ana Paula Fermino 
Britto. A pretendente: MAÍRA RIBEIRO PEDRO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão radialista, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/04/1989, residente e 
domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Odilon Saturnino de Souza e de Elza Regina Pedro. 
Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial do 1º Subdistrito de Guarulhos, deste Estado.

O pretendente: SALVADOR CAFASSO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 20/05/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Cafasso e de Rosa Domine Cafasso. A pre-
tendente: MIRLENE DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Miguel dos Campos - AL (Registrada em Junqueiro - AL), no dia 28/01/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José da Silva e de 
Maria Marlene de Souza Cavalcante.

A pretendente: VIVIANE ALVES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão barbeira, 
nascida em Guaraciaba do Norte - CE, no dia 16/03/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves de Araujo e de Antonilda Xavier de Araujo. 
A pretendente: SAYURY YAMASHIRO DE INOJOSA, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira/autônoma, nascida em Guaranhuns - PE (Registrada na 1ª Zona Judiciária 
de Guaranhuns - PE), no dia 07/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Roberto Inojosa e de Márcia Duda Yamashiro da Costa.

O pretendente: JOSÉ MARIA SILVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Fernandes Silveira e de Anna Rozende Silveira. A preten-
dente: NILDA ROSÁLIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Triunfo - PE, no dia 30/10/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Laurentino dos Santos e de Adauta Rosa de Lima.

O pretendente: RHENANN BRUNO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 08/11/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ney Barbosa da Costa e de Solimar Aparecida Bruno 
da Costa. A pretendente: ANGÉLICA LUIZA GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 22/04/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Carlos de 
Oliveira e de Iara Valquíria Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO CARDOSO CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 04/04/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cledson Cruz e de Ivone Jose 
Cardoso Cruz. A pretendente: ÉRICA XAVIER PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista fi nanceira, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 05/01/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Xavier Pereira e de Maria 
Guiomaura do Nascimento Pereira.

O pretendente: BRUNO DOS ANJOS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro mecânico, nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 20/09/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando José Cardoso e de 
Rosangela Matheus dos Anjos Cardoso. A pretendente: CARLA PEDROSO CORREIA, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
no dia 02/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Vitor Correia e de Romilda Pedroso Correia.

O pretendente: FELIPE DE ALMEIDA VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de processos, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 29/05/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Renato de Almeida Vasconcelos 
e de Lilian Gomes de Almeida Vasconcelos. A pretendente: ERIKA HELLEN SANTOS 
VAZ, estado civil solteira, profi ssão consultora de benefícios, nascida em Uberlândia - 
MG, no dia 06/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Henrique de Souza Vaz e de Izaura Pereira dos Santos.

O pretendente: LUCAS ALESSANDRO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão cabelei-
reiro, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 17/11/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alessandro Ribeiro e de Fabiana Cristina Santos da 
Silva. A pretendente: RENATA JACINTO SORIANI, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 05/07/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Renato Soriani e de Maria do Perpetuo 
Socorro Pereira Jacinto.

O pretendente: JOHNATAS DE JESUS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 29/01/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gilberto de Santana e de Cicera 
Maria de Jesus Santana. A pretendente: PATRICIA VIEIRA DE MELO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
16/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amadeo 
Vieira de Melo e de Maria Aleluia Gama de Melo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEXANDRE BEOZZO FERNANDES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Carlos - SP, no dia 
25/12/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aaron Fernandes e de 
Adriana de Toledo Beozzo Fernandes. A pretendente: PAULA FERNANDES MARQUES 
DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão química, nascida em 
Garça - SP, no dia 20/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldir 
Marques da Costa e de Márcia Fernandes Marques da Costa.

A pretendente: CAMILA TARMA ARBEX PINHATA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão chefe de cozinha, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/11/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Roberto Pinhata e de Maria 
Luiza Tarma Arbex Pinhata. A pretendente: DEYSE CASAGRANDE, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão servidora pública, nascida em Criciuma - SC, 
no dia 21/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rozério Mario 
Casagrande e de Zelaide Amoroso Casagrande.

O pretendente: IRINEU UTIDA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de estacionamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonor Utida e de Irene Carranzano Utida. A preten-
dente: GRACE QUELI DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/06/1989, residente e domiciliada 
em Guaianases, São Paulo - SP, fi lha de Jose MIguel da Silva e de Zuleide Maria da Silva.

O pretendente: RICARDO LUIS XAVIER POMPERMAIER, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 
14/09/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Renato Pompermaier 
e de Maria José Xavier Pompermaier. A pretendente: ANDREZA MARINO DONATELLI, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 12/09/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo 
Luiz Donatelli e de Veraliz Colloca Marino Donatelli.

O pretendente: RODRIGO ROSSINI DIAS LUZ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 07/12/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edwin Dias da Luz Junior e de 
Egle Rossini Dias Luz. A pretendente: BEATRIZ SIMÕES LIBONATTI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Libonatti e de 
Edely Granja Simões Libonetti.

O pretendente: MARCO PAPALARDO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 13/11/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Fabio Papalardo e de Daisy de Souza Papalardo. A pretendente: 
MARCELA HENRIQUES BARRETO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 15/10/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Rubens Delorenzo Barreto e de Nara de Faria Henriques Barreto.

O pretendente: FABIO SOBRAL SOARES DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/07/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Paulo Soares de Lima e de 
Edvania Sobral de Lima. A pretendente: GLAUCIA CRISTINA NOVAES LACERDA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uberaba - MG, 
no dia 21/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lacerda 
Filho e de Stella Novaes Lacerda.

O pretendente: JOSÉ LUIZ JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão chefe de cozinha, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Luiz e de Geralda Maria Luiz. A preten-
dente: FERNANDA TORRES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Rodrigues de Oliveira e de Claudia 
Torres Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO CLEMENTE KHERLAKIAN, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/11/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Clemente Kherlakian e de 
Margarida Kherlakian. A pretendente: RAQUEL MARIA DE ALMEIDA NOGUEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em Barretos - SP, no dia 03/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de João Paulo de Almeida Nogueira e de Inês Nunes Nogueira.

O pretendente: PAULO OCTÁVIO HUESO ANDERSEN, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1992, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto da Costa Andersen e de 
Maria do Carmo Hueso Morales. A pretendente: PATRÍCIA JAMELLI GUIMARÃES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Bragança 
Paulsita - SP, no dia 02/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Ricardo Luiz Sichieroli Guimarães e de Maria Gorete Jamelli Guimarães.

O pretendente: FELIPE DAVID ROCHA BRAGA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão funcionário público estadual, nascido em Belo Horizonte 
- MG, no dia 02/02/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Delson 
Roberto Braga de Sousa e de Wânia Rocha Braga de Sousa. A pretendente: AMANDA 
LISBENI MESCHESSI VIDIGAL FONSECA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 03/02/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Lisbeni Alder Fonseca e de 
Tereza Cristina Meschessi Vidigal Fonseca.

O pretendente: ANTONIO RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em Mombaça - CE, no dia 
11/12/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Domingos Pereira 
e de Antonia Luiza da Silva. A pretendente: ANTONIA CINARIA DA SILVA ROSA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Mombaça - CE, no dia 19/06/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
João de Deus Rosa e de Antonia Maria da Silva.

O pretendente: GUSTAVO PIRES DE CAMPOS GODOY VALVASORI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Campinas - SP, no dia 
29/10/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gladstone Valvasori e 
de Haydée Pires de Campos Godoy Valvasori. A pretendente: AMANDA DE SOUZA 
ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida em 
Jaú - SP, no dia 14/01/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valmir 
José de Almeida e de Sandra Márcia de Souza Almeida.

O pretendente: MARCOS RODRIGUES DE AGUIAR NETO, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido em Caxias - MA, no dia 27/09/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Pinto de Aguiar e de Maria 
Nazaré Mourão de Aguiar. A pretendente: NUBIA TEIXEIRA DOS SANTOS MARTINS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cartorária, nascida em São Ma-
teus - ES, no dia 12/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos Pereira Martins e de Ana Teixeira dos Santos Martins.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O Brasil faz parte do 

grupo de países com a 

maior média de cobran-

ça de imposto sobre a 

renda por empresas

Pelo menos é o que indica 
uma pesquisa realizada 
pela Confederação Na-

cional das Indústrias (CNI), 
em parceira com a consultoria 
Ernest Young, que visa compa-
rar a carga tributária para as 
empresas no Brasil com outros 
países. O relatório aponta que, 
enquanto nas outras nações, a 
tributação de IR para as com-
panhias é de 22,96%, no Brasil 
é quase 35%.

Ainda de acordo com o 
relatório, Estados Unidos, 
Japão, França e Argentina 
já conseguiram reduzir suas 
alíquotas. Apenas 30 países no 
mundo passam de 30 pontos e, 
o Brasil, segue isolado na lide-
rança. Defi nitivamente, esse é 
um título de que não podemos 
nos orgulhar.

Mas o problema está longe 
de ser somente a cobrança de 
IR. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT), editamos 
cerca de 760 normas por dia. 
Além disso, as pequenas em-
presas gastam em média 1.958 
horas ao longo do ano para 
realizar a gestão e o pagamen-
to das obrigações tributárias. 
Para piorar, impostos e taxas 
podem representar 68,4% da 
lucratividade das companhias.

Por falar em gestão tribu-
tária, esse tem sido um dos 
gargalos para os empresários 
que buscam fugir da atuação 
do Fisco. O planejamento tri-
butário é uma alternativa para 
superar essa adversidade, uma 
vez que ele vai possibilitar a 
redução de custos, além de 
evitar prejuízos financeiros 
para a empresa. Mas com um 
sistema complexo e cheio de 
exceções, é natural que muitos 
gestores desconheçam o me-
lhor caminho para uma gestão 
fi scal efi ciente. 

Resultado dessa insipiência 
em relação à legislação vigente 
no país, é que muitas empresas 
ainda comentem muitos erros 
na elaboração do seu plane-
jamento tributário. Vamos 
conhecer os 5 principais deles:
 1) Optar pelo regime 

tributário incorreto 
-  A empresa deixa 
de aproveitar diversos 
benefícios oriundos do 
planejamento tributário 
no momento em que faz a 
escolha do modelo incor-
reto, ou seja, escolhe um 
regime que não atende 
as características econô-
micas da empresa. Essa 
escolha vai impactar ou 
não na saúde fi nanceira 
dos negócios, por isso a 
importância de escolher 
o regime correto;

 2) Achar que planeja-

mento é um ônus - Não 
verdade, pelo contrário. 
Ele é um bônus. Investir 
em planejamento não 

significa ter maiores 
gastos, mas é a possibili-
dade de descobrir meios 
legais para pagar menos 
impostos e garantir uma 
vida fi nanceira saudável;

 3) Abusar dos mecanis-

mos legais -  Muitas 
vezes, a empresa abusa 
dos instrumentos previs-
tos em lei para elaborar o 
planejamento tributário.  
Fazendo isso de forma 
abusiva, muito embora 
não seja ilícito, sem 
incorrer em fraude, a 
Administração Tributá-
ria pode entender que 
esse planejamento foi 
abusivo de forma que 
desconstitui o fato ge-
rador desses elementos;

 4) Ausência de monito-

ramento - Após defi nir a 
estratégia que irá adotar 
para o planejamento, a 
empresa que não faz o 
monitoramento legal das 
normas pode colocar a 
conformidade em risco, 
já que as normas são 
atualizadas diariamente 
e, por esse motivo, é 
necessário um acompa-
nhamento de perto;

 5) Planejamento frag-

mentado - É um erro 
considerar apenas al-
guns tributos, ou de 
forma isolada, e não a 
carga tributária como 
um todo. Temos a maior 
carga tributária da Amé-
rica Latina e uma das 
maiores do mundo, 33% 
do PIB, e não considerar 
esse volume é um erro 
gravíssimo.

A empresa que não observar 
esses 5 itens, estará automa-
ticamente mascarando um 
resultado financeiro ruim. 
Mas não é só isso. O sinal de 
alerta para o gestor é que ele 
pode até acreditar que estar 
em conformidade com o Fisco, 
mas na verdade está perdendo 
valor de caixa e não terá um 
resultado efi ciente.

Por outro lado, para quem 
estiver atento e conseguir fi -
car longe desses desvios, terá 
como maior benefício a otimi-
zação dos custos. Pagar mais 
tributos com menos recursos é 
o objetivo de qualquer empresa 
e só com um bom planejamento 
tributário será possível alcan-
çar essa meta. Outra vantagem 
é que a economia gerada por 
meio de uma gestão efi ciente 
de tributos permite a empre-
sa investir em outros setores 
estratégicos. Principalmente 
quando falamos em ampliar o 
parque tecnológico da compa-
nhia com soluções robustas de 
gestão fi scal.

Por fi m, engana-se quem 
acredita que planejamento 
tributário é um olhar aguçado 
para a área fi scal. Na verda-
de, ele é parte fundamental 
da estratégia de negócio das 
empresas, principalmente, 
para quem visa obter melhores 
resultados.

(*) - É Gerente Tributário da 
SYNCHRO.

Planejamento tributário: 
os 5 erros que vão 

mascarar seu resultado
Leonel Siqueira (*)Apesar dos números relevantes, apenas 

12% desses negócios sobrevivem após 
a terceira geração familiar assumir 

a gestão, segundo dados da Pesquisa de 
Empresas Familiares no Brasil, da PWC. O 
planejamento sucessório passou a ser peça-
-chave para manter o funcionamento dessas 
companhias.

Como forma de preencher essa lacuna no 
processo de sucessão das empresas, a Amcham 
Belo Horizonte tem realizado ações e eventos 
para debater o tema. “Cerca de um terço das 
pequenas e médias empresas mineiras são 
familiares, dessa forma, sabemos que em 
algum momento os mineiros vão precisar tra-
balhar a sucessão dentro dos seus negócios e 
quando isso acontecer, eles vão precisar estar 
preparados”, explica o superintendente da 
entidade, Rafael Carvalho. 

Segundo ele, para garantir a continuidade 
das empresas familiares, alguns passos são es-
senciais. “O primeiro é criar um planejamento 
de sucessão, adequando os principais agentes 
do processo como a família, empregados, 
clientes e fornecedores, além de defi nir a 
visão estratégica da empresa. Outro ponto de 
atenção para os herdeiros é propor inovações 
e mediá-las com os valores tradicionais da 
empresa”, orienta Rafael.

Buscar inovações foi uma das primeiras ações 
que Arthur Rufi no tomou ao assumir de seu 
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Apenas 12% das empresas sobrevivem à 
terceira geração a frente dos negócios

As empresas familiares são um verdadeiro pilar da economia brasileira, representando 80% das 
companhias existentes no País e contribuindo com 50% do PIB nacional

família no negócio o problema é com você. 
E esse seu jeito vai acabar se refl etindo nos 

outros empregados. Tem ainda as questões 
de ego, os fundadores não conseguem te ver 
apenas como funcionário, mas também como 
fi lho. Nesses casos, cabe ao sucessor ter a 
inteligência emocional para tornar a transição 
o mais fácil possível”, destaca.

Para se desenvolver pessoalmente e enfren-
tar o processo de sucessão, Arthur utilizou 
a terapia como sua principal aliada. “Tem 
pessoas que usam o coach, outros fazem 
intercâmbio, são várias ferramentas e elas 
devem ser usadas”, completa. Outra dica 
interessante do CEO da JR Diesel é trabalhar 
em outra empresa para adquirir experiência 
e viver outras realidades. “É muito enrique-
cedor atuar em um ambiente em que não é 
visto apenas como o ‘fi lho do chefe’. Eu fi z isso 
durante um ano e foi uma grande experiência, 
principalmente em questões relacionadas a 
Recursos Humanos”, conta. 

No fi nal, durante o processo de transição, é 
preciso respeitar o legado. “Erros até podem 
existir na gestão passada, mas não se deve 
partir do princípio de que todas ações estavam 
erradas. O segredo é valorizar os papeis: o 
fundador foi importante para criar e trazer a 
empresa até o ponto atual, já o sucessor precisa 
elevá-la para outro patamar”, fi naliza Arthur.

Fonte: Amcham/BH.

pai a direção da JR Diesel, maior distribuidora 
de peças seminovas do Brasil. Em julho, ele 
contou um pouco do seu processo de suces-
são na palestra “Ser antes de ter: preparação 
para o sucesso”, realizada pela Amcham Belo 
Horizonte. “Viajei por mais de nove países para 
conhecer as melhores práticas utilizadas em 
outros negócios, além de ampliar meu conhe-
cimento sobre o segmento em que atuamos. 
A ideia é manter a cultura da empresa, mas 
trazendo muita inovação”, compartilha Arthur.

Apesar de ter desenvolvido trabalhos para 
a JR Diesel desde 2003, Arthur Rufi no entrou 
defi nitivamente para a empresa apenas em 
2008, para assumir o posto de CEO em 2016. 
Para ele, há uma grande diferença entre as 
empresas familiares e as demais, pois o fator 
emocional é muito mais forte. “Costumo dizer 
que se você não sabe lidar e tratar bem a sua 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO SADDI, solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - 
SP, no dia 07/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Cássio Raul Saddi e de Cristiane Tamer Lotaif Saddi. A pretendente: LAURA HANNA, 
solteira, profi ssão médica, nascida em Goiânia - GO, no dia 05/09/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Hanna e de Katia Arantes 
Romano Hanna.

O pretendente: DANILO DATRI AUTRAN DE FREITAS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Autran de Freitas e de Rosana Thomaz Datri 
de Freitas. A pretendente: FABIA FELICIDADE DE OLIVEIRA, divorciada, profi ssão 
gerente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/06/1978, residente e 
domiciliada em Indianópolis, São Paulo - SP, fi lha de João Claudio de Oliveira e de 
Vilma Felicidade de Oliveira. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de Proclamas ao 
Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: DANIEL AUGUSTO SANTOS E SANTOS, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 11/10/1979, residente e domiciliado 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto dos Santos e de Maria Aparecida 
Santos e Santos. A pretendente: JULIANA TOSSUNIAN, solteira, profi ssão psicologa, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 15/02/1985, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Tossunian e de Jacqueline Tossunian.

O pretendente: GUSTAVO SILVEIRA CUNHA, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 11/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Mario Luiz Silveira Cunha e de Flávia Bittencourt Cunha. A pretendente: 
MARIA GABRIELA BARRETO MARTINS, solteira, profi ssão estilista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 20/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Hungues Candido Martins e de Diva Maria Barreto Martins.

O pretendente: TIAGO DE CASTRO SANCHEZ BASSÉRES, solteiro, profi ssão 
médico, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 17/08/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio de Novaes Sanchez Basséres e 
de Maria Natalina Ferreira de Castro. A pretendente: LIVIA BERALDO DE LIMA, 
solteira, profi ssão médica, nascida em Pouso Alegre - MG, no dia 17/06/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Oscar Buti de Lima e de 
Cássia Beraldo de Lima.

O pretendente: DANILO DEUTSCH, solteiro, profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 01/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Roberto Carlos Deutsch e de Eliana Moscovitz Deutsch. A pretendente: 
MARCELLA REY CHAVES, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/03/1991, residente e domiciliada em Barueri - SP, fi lha de 
Ruy Amaral Chaves e de Debora Rey Chaves.

O pretendente: TITO GONSALVES SAVIO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Santos - SP, no dia 17/01/1991, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo 
- SP, fi lho de Eleazar Savio Filho e de Irací Lopes Gonsalves Savio. A pretendente: 
MARIANA RODRIGUES DAMIÃO, solteira, profi ssão médica, nascida em Santos - 
SP, no dia 27/02/1991, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha 
de Eduardo Felix Damião e de Sylvia Regina Rodrigues Damião.

O pretendente: HORACIO DE MELLO NETO, divorciado, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 19/01/1948, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Horacio Kneese de Mello e de Lydia Manara de Mello. A pretendente: 
ANA MARIA ELIAS DALE, viúva, profi ssão empresária, nascida em Piraí - RJ, no dia 
21/02/1947, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Elias 
e de Nair Ribeiro Elias.

O pretendente: AIRTON DE OLIVEIRA CARDOZO, divorciado, profi ssão comerciário, 
nascido em Porto Alegre - RS, no dia 25/02/1967, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Airton Wech Cardozo e de Vera Lucia de Oliveira 
Cardozo. A pretendente: TATIANA PINHEIRO RODRIGUES, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/07/1976, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues Filho e de Vera Lucia 
Pinheiro Rodrigues.

O pretendente: RICARDO FERRARI MOREIRA DE SOUZA, solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/05/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Evangelista de Sousa 
e de Rachel Ferrari Moreira. A pretendente: LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
VIDAL, solteira, profi ssão engenheira mecânica, nascida em Juiz de Fora - MG, no dia 
25/09/1985, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, fi lha de Domingos Savio 
Machado Vidal e de Maria Tereza Rodrigues de Oliveira Vidal.

O pretendente: MARCOS ALVES LEITÃO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Porto Alegre - RS, no dia 29/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Augusto Amaral Leitão e de Denise Maria Alves Leitão. A 
pretendente: JULIANA KEIKO MAKIYAMA, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 23/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Hatsuichi Makiyama e de Olinda Noliko Makiyama.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES AFFONSO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Penha Aff onso e de Lilian 
Promenzio Rodrigues Aff onso. A pretendente: DANIELA AMARAL DE CARVALHO, 
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/01/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Augusto de Carvalho Filho e de Lucia 
Wurker.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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A robótica vem sendo 

cada vez mais utilizada. 

Agora, surge na Fran-

ça uma máquina que 

pretende substituir os 

pizzaiolos de carne e 

osso

A empresa francesa Ekim 
apresentou, recente-
mente, um robô de três 

braços que é capaz de prepa-
rar 120 pizzas por hora – ele 
é três vezes mais rápido que 
um pizzaiolo humano. Com 
investimentos da ordem de 2,2 
milhões de euros, a empresa 
criou a máquina, que recebe 
pedidos via Internet e prepara 
a pizza, deixando-a pronta para 
entrega ou retirada pelo clien-
te, colocada na embalagem e 
cortada. 

Há um cardápio pré-defi nido, 
mas os clientes podem pedir 
alterações na pizza, desde 
que utilizados os ingredien-
tes disponíveis; a massa será 
elaborada manualmente, da 
forma convencional. Curiosa-
mente, a empresa americana 
Zume Pizza tem um robô que 
prepara os discos e aplica o 

molho de tomate, deixando o 
resto do processo aos cuidados 
de pizzaiolos. 

A empresa francesa está 
criando uma marca, Pazzi 
(loucos, em italiano), e através 
de um sistema de franquia, 
pretende criar uma rede de 
pizzarias robotizadas, que ini-
ciará atividades no fi nal deste 
ano, inicialmente na França, 
vendendo pizzas com preços 
entre sete e catorze euros, 
dependendo dos ingredientes 
e funcionando 24 horas por dia. 

A ideia é que sejam pizza-
rias pequenas, instaladas em 
lugares com grande fl uxo de 
pessoas, como shopping cen-
ters, estações rodoferroviárias 
etc. Há outras iniciativas na 
área, especialmente na China, 
Japão e Tailândia. Em 2017, 
foi anunciado na Califórnia o 
Flippy, um robô que poderia 
preparar 400 hambúrgueres 
por hora – o projeto acabou 
sendo abandonado.

Mais empregos passam a ser 
ameaçados...

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

O robô pizzaiolo
Vivaldo José Breternitz (*)

O pretendente: WILSON DAVI VIDOI, profi ssão: operador de máquina a laser, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 01/08/1988, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Vidoi e de 
Ednalva Fermino Vidoi. A pretendente: PRISCILA CANTANHEDE DE SOUZA, 
profi ssão: analista de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 09/01/1989, residente e domiciliada na Vila 
Mendes, São Paulo, SP, fi lha de João Aparecido de Souza e de Maria da Conceição 
Cantanhede Coqueiro.

O pretendente: FABIO VERONEZI, profi ssão: auditor contábil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cangaiba, SP, data-nascimento: 20/02/1989, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Magno Veronezi e de Luci 
Penha dos Santos Veronezi. A pretendente: BIANCA SAN ROMAN, profi ssão: analista 
de importação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 04/04/1990, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Emilio Carlos San Roman e de Conceição Aparecida Pedroso San Roman.

O pretendente: ROSEMIRO APARECIDO ROSA, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Roncador, PR, data-nascimento: 20/10/1976, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Wilson Rosa e 
de Itamar da Silva Rosa. A pretendente: VANESSA BATISTELLA MARINI, profi ssão: 
empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 07/04/1982, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Roberto Marini e de Maria Aparecida Batistella Marini.

O pretendente: WALTER CALZA NETO, profi ssão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 22/10/1974, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Walter Calza Junior 
e de Bernadete dos Santos Calza. A pretendente: ARIANE LOMINCHAR SOPEDRA, 
profi ssão: coordenadora pedagógica, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 09/12/1970, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Wenceslao Lominchar Rubio e de Juana Sopedra 
Sopedra.

O pretendente: PAULO DE CARVALHO SOUZA, profi ssão: microempresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Esperantina, PI, data-nascimento: 27/02/1972, 
residente e domiciliado no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Pinto 
de Souza e de Maria da Costa Carvalho Souza. A pretendente: SHARISNY VIEIRA DA 
SILVA, profi ssão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/05/1976, residente e domiciliada no Sítio da Figueira, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Antonio da Silva e de Lenir Vieira da Silva.

O pretendente: WALISSON CARDOSO COSTA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 12/09/1994, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo dos Santos Costa e de 
Roseni Cardoso. A pretendente: KEMELLY NUNES VICENTE, profi ssão: analista de 
departamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
18/09/1995, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Edney Vicente e 
de Maria do Carmo Castro Nunes.

O pretendente: DJALMA DA SILVA FILHO, profi ssão: analista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 05/10/1992, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Djalma da Silva e de Quiteria Luisa 
da Silva. A pretendente: BÁRBARA RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
20/05/1993, residente e domiciliada na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Rodrigues de Souza e de Leonor Reverso Rodrigues de Souza.

O pretendente: RODRIGO JORGE STEFOGLOV, profi ssão: prestador de serviço 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
08/01/1983, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Stefoglov e de Marli Trinconi Stefoglov. A pretendente: KELLY VIANA LEITE, profi ssão: 
gerente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, 
SP, data-nascimento: 07/07/1984, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Clovis Assunção Rocha Leite e de Sonia Maria Viana Leite.

O pretendente: DENIS DOS SANTOS MELLO, profi ssão: arte fi nalista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1990, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Milton Celini de Mello e de Elisabete 
Lindalva dos Santos Mello. A pretendente: MARIANA FERNANDES SALDANHA, 
profi ssão: assistente de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 25/09/1993, residente e domiciliada na Vila Ema, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Saldanha e de Celi Fernandes Saldanha.

O pretendente: RICARDO RIBEIRO DALDEGAN, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 24/01/1980, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Evaldo Daldegan e de Odete Ribeiro Daldegan. A 
pretendente: GLAUCE DE MELLO TIRADO, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/01/1980, residente e 
domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Osnir Tirado e de Marlene de Mello Tirado.

O pretendente: TADEU TEDESCO DIAS, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 07/05/1984, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Avelino de 
Araújo Dias e de Maria da Glória Tedesco Dias. A pretendente: JULIANA CRISTINA 
FERNANDES, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, 
SP, data-nascimento: 04/04/1988, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São 
Paulo, SP, fi lha de Jairo Oliveira Fernandes e de Katia Maria Gudelevicius Fernandes.

O pretendente: ANDERSON ORDONIS SENTAMORI, profi ssão: gerente de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-
nascimento: 28/10/1991, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lho de Mauro Sentamori e de Marlise Rodrigues Ordonis Sentamori. A pretendente: 
CINTHYAN FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Alves da Silva e de 
Rosangela Aparecida de Oliveira Silva.

O pretendente: JOSE ANGELO QUISBERT TICONA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em La Paz - Bolívia, data-nascimento: 08/05/1983, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Rosendo Quisbert Cruz e de 
Rogelia Ticona Mendoza. A pretendente: NATALIA ANDRÉA DE CARVALHO, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, 
data-nascimento: 29/06/1992, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha 
de Paulo Silveira de Carvalho Neto e de Solange André de Carvalho.

O pretendente: LEONARDO LUIZ FRANCISCO BRUNO, profi ssão: psicólogo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 11/11/1980, 
residente e domiciliado na Vila Independência, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Bruno 
e de Suely Candido Francisco Bruno. A pretendente: KARINE FABIANE MORENO, 
profi ssão: analista de suporte, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 31/05/1980, residente e domiciliada na Vila Independência, 
São Paulo, SP, fi lha de Ismael Moreno Sanches e de Elza Paschoal Moreno.

O pretendente: FRANCISCO FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
analista de T.I., estado civil: solteiro, naturalidade: em Diadema, SP, data-nascimento: 
01/02/1978, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Martins de Oliveira e de Antonia Zenilda Fernandes de Oliveira. A pretendente: 
DANIELA ALESSANDRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 07/11/1977, residente e 
domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo João dos Santos e de Maria 
Izabel de Oliveira dos Santos.

O pretendente: RODOLFO GOTTRICH, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/01/1985, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Gottrich e de 
Maria Raquel Fachini Gottrich. A pretendente: CAMILA CRISTHINE BUCCHI, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/07/1984, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Antonio Bucchi e de Marisa de Fatima Pianna Bucchi.

O pretendente: PAULO HENRIQUE LOPES MERGULHÃO, profi ssão: comprador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
17/12/1987, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Enilton 
Oliveira Mergulhão e de Miriam Lopes Mergulhão. A pretendente: FABIANA FORNARI, 
profi ssão: hotelaria, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/07/1987, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de 
Alexandre Brandani Fornari e de Eliana Cabral Fornari.

O pretendente: ROBERTO CABRERA MATOS JUNIOR, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1985, residente 
e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Pereira Matos e 
de Rita de Cássia Cabrera Matos. A pretendente: SARA CEZAR LEMOS, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/08/1986, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo 
Lemos e de Maria Cezar Lidio.

O pretendente: BRUNO RIOS ESTRADIOTE, profi ssão: atleta profi ssional de futebol, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/01/1990, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Ivair Estradiote e de Isabel Cristina 
Rios Estradiote. A pretendente: NATHÁLIA DA COSTA, profi ssão: gerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/03/1993, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Queiroz da Costa 
e de Kelli Cristina dos Santos Queiroz da Costa.

O pretendente: ALEXANDRE BARRETO DE RANGEL MOREIRA CAVALCANTI, 
profi ssão: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: em Juiz de Fora, MG, data-
nascimento: 11/06/1983, residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lho de Sylvio José Mata de Rangel Moreira Cavalcanti e de Irenilda Reinalda Barreto 
de Rangel Moreira Cavalcanti. A pretendente: MARÍLIA DE OLIVEIRA FERREIRA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 06/02/1992, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Herlander Tadeu Ferreira e de Viviane Aparecida de Oliveira Ferreira.

O pretendente: NELSON STABILE ANDRIC, profi ssão: analista de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Londrina, PR, data-nascimento: 02/08/1990, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Andric 
e de Rosangela Stabile Andric. A pretendente: THAMIRES CRISTINA ROTONDO 
DE OLIVEIRA PINTO, profi ssão: analista de planejamento, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 07/03/1991, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Pereira de Oliveira Pinto 
e de Celia Regina Rotondo de Oliveira Pinto.

O pretendente: RAFAEL SILVEIRA PEREIRA, profi ssão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1988, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Pereira e de 
Marta Maria Silveira Pereira. A pretendente: DEBORAH MARQUES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, 
data-nascimento: 08/12/1994, residente e domiciliada na Cidade Patriarca, São Paulo, 
SP, fi lha de Nivaldo Ferreira de Oliveira e de Rosimere Marques de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON DIAS FRANÇA, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 09/07/1979, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Valença França 
e de Edisônia Antonia Dias França. A pretendente: ELISABETE APARECIDA SALLES, 
profi ssão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/05/1981, residente e domiciliada na Vila Ema, 
São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Jose Salles e de Maria do Patrocinio Lopes Salles.

O pretendente: LUCAS JARDIM ATHAYDE, profi ssão: engenheiro ambiental, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 12/08/1988, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Lyvinsgton Rolands 
Athayde e de Sônia Chaves Jardim Athayde. A pretendente: LETÍCIA CRÉDITO 
PEREIRA, profi ssão: engenheira ambiental, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Varginha, MG, data-nascimento: 03/12/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Tadeu Pereira e de Maria de Fátima Silva Crédito Pereira.

O pretendente: DILSON DA COSTA JUNIOR, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 23/03/1988, residente 
e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Dilson da Costa e de Joana 
Angelica da Silva Costa. A pretendente: MICHELE APARECIDA MOREIRA SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de escola, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 02/05/1982, residente e domiciliada na Cidade Continental, 
São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo Souza Santos e de Maria Aparecida Moreira Santos.

O pretendente: RODRIGO ALVES ZAPAROLI, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 15/12/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Marcy Zaparoli e 
de Elenice dos Santos Alves Zaparoli. A pretendente: CAMILA CRISTINA DAVIDA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
nascimento: 27/07/1980, residente e domiciliada no Jardim Regina, São Paulo, SP, fi lha 
de Antônio Jaime Davida e de Maria Margarida Bravin Davida.

O pretendente: CAIO CESAR CERDEIRA, profi ssão: auxiliar operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 14/03/1987, residente e 
domiciliado em Cotia, SP, fi lho de Sinesio Galhardo Cerdeira e de Maria de Fatima 
Cerdeira. A pretendente: LAÍS FARACO, profi ssão: operadora de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
24/08/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Maurilio Faraco 
Junior e de Marly Delfi no Faraco.

O pretendente: ABU SUFIAN, profi ssão: costureiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em 
Sylhet - Bangladesh, data-nascimento: 18/03/1991, residente e domiciliado na Vila Mercedes, 
São Paulo, SP, fi lho de Abul Kalam e de Nasima Begum. A pretendente: LUSAMIRA VIANA 
NASCIMENTO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Santarém, 
PA, data-nascimento: 24/03/1967, residente e domiciliada na Vila Mercedes, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Lira Nascimento e de Maria Berenice Ferreira Viana.

O pretendente: LAERCIO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Lucelia, SP, data-nascimento: 25/10/1954, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Silva dos Santos. A 
pretendente: REGINA CELIA FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 01/06/1963, residente 
e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Mario Ferreira e de Irma Ferreira.

O pretendente: WLADIMIR DA SILVA ANISIMENKO, profi ssão: operador de 
teleatendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 12/01/1988, residente e domiciliado na Vila Alpina São Paulo, SP, fi lho 
de Américo Anisimenko e de Nadir da Silva Anisimenko. A pretendente: MICHELLE 
VEÇOSO GULFIER, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Santana, SP, data-nascimento: 03/01/1992, residente e domiciliada na Vila Alpina, São 
Paulo, SP, fi lha de Fernando Jorge Gulfi er e de Maria Cristina Veçoso Gulfi er.

O pretendente: MÁRCIO DE JESUS, profi ssão: farmacêutico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1985, residente e domiciliado 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Maria José de Oliveira. A pretendente: SIMONE 
DE MORAES CAMPOS, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Francisco Morato, SP, data-nascimento: 20/04/1993, residente e domiciliada na Quinta da 
Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Lima Campos e de Maria Cristina Gomes de Moraes.

O pretendente: TIAGO MENDES CARVALHO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/06/1988, residente e 
domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Claudio da Silva Carvalho e 
de Selma Mendes Carvalho. A pretendente: THAÍS APARECIDA MORAES LARA, 
profi ssão: analista tributário, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 13/08/1993, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São 
Paulo, SP, fi lha de Laércio Esteves Lara e de Elaine Machado de Moraes Esteves Lara.

O pretendente: ANDRÉ BARBOSA DANTAS, profi ssão: enfermeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 14/05/1985, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Bonifacio Dantas e de Verônica 
Barbosa Dantas. A pretendente: FABIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/06/1982, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Plinio Pereira 
da Silva e de Maria de Fátima Pereira da Silva.

O pretendente: RAYDER GUILARTE VARELA, profi ssão: bar man, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Arroyo Naranjo, Cidade de Havana, Cuba, data-nascimento: 04/11/1992, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de José Rider Guilarte Barrabia 
e de Grisel de Las Mercedes Varela Triack. A pretendente: ALEJANDRA GONZALEZ 
ESPINOSA, profi ssão: administrador de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Cali, Valle, Colômbia, data-nascimento: 12/10/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, 
São Paulo, SP, fi lha de Flover Guillermo Gonzalez e de Deisy Espinosa Hinestroza.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE VALADARES DE SOUSA, profi ssão: auxiliar 
de instalação de ar c, estado civil: solteiro, naturalidade: em Rio de Janeiro, RJ, data-
nascimento: 05/10/1993, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho 
de Arnaldo Pereira de Sousa e de Glaucia Valadares. A pretendente: ANNA KAROLINE 
SILVA SOUZA, profi ssão: agente comunitária, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guarujá, SP, data-nascimento: 26/08/1998, residente e domiciliada na Vila Califórnia, 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre de Souza e de Rosimeire Maria da Silva.

O pretendente: WANDERLEY SIBERI JUNIOR, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1970, residente e domiciliado 
no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Siberi e de Antonia Lucas Siberi. A 
pretendente: KÁTIA ALVES DE PAULA, profi ssão: diretora escolar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1970, residente e domiciliada no 
Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Vieira de Paula e de Flavia Alves de Paula.

O pretendente: RAFAEL PIETRO PETTER, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1985, residente e domiciliado 
na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Flávio Estácio Petter e de Cecilia Mastro Pietro 
Petter. A pretendente: PATRICIA BRISSI SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 03/06/1987, 
residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Octavio de Azevedo 
Santos e de Márcia Brissi Santos.

O pretendente: JULIO CONCOLINO MARTINS, profi ssão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 11/08/1987, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Manuel da Piedade 
Martins e de Luzia Concolino. A pretendente: ARIANE MENDES DE SOUSA CHAVES, 
profi ssão: gerente de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 21/07/1981, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Rodrigues Chaves e de Marluce Mendes de Sousa Chaves.

O pretendente: FILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/12/1994, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Anesio de Oliveira e de 
Aparecida da Silva Santos Oliveira. A pretendente: BRUNA SOMMERFELD SALLES, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, 
data-nascimento: 13/02/1999, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Newton Ricardo Salles e de Eliane de Souza Sommerfeld.

O pretendente: ANTONIO CARLOS CORDEIRO TEIXEIRA, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 10/10/1958, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Valente 
Teixeira e de Maria de Lourdes Cordeiro Teixeira. A pretendente: EDILAINE AUMADA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 18/09/1968, residente e domiciliada no Parque da Mooca, 
São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Aumada e de Nely Pinto Aumada.

O pretendente: PEDRO LUIZ DE CASTRO LUZ, profi ssão: gerente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, data-
nascimento: 19/06/1985, residente e domiciliado no Jardim Monjolo São Paulo, SP, 
fi lho de Ana Lucia de Castro da Luz. A pretendente: VANESSA ANGELINI VIDA LEAL, 
profi ssão: contabilista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 10/10/1979, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São 
Paulo, SP, fi lha de Orivaldo Vida Leal e de Sueli Angelini Vidal Leal.

O pretendente: RICARDO DOMINGUES BERNEI, profi ssão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 20/01/1989, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo de Souza Bernei 
e de Eliana Bernei. A pretendente: JÉSSICA BONIFÁCIO DE ALMEIDA, profi ssão: 
produtora de vídeo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, 
data-nascimento: 10/05/1994, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, 
fi lha de Rogerio de Almeida e de Cristiane Bonifácio da Silva de Almeida.

O pretendente: ALEX TORRES DA SILVA, profi ssão: auditor de qualidade, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 08/12/1981, 
residente e domiciliado na Vila Margarida, São Paulo, SP, fi lho de Tomires Pereira da 
Silva e de Doralice Francisca da Silva. A pretendente: FERNANDA PEREIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André, SP, data-nascimento: 20/07/1983, residente e domiciliada em Santo André, 
SP, fi lha de Valdir Pereira dos Santos e de Antonia das Graças Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO SOARES SADZEVICIUS, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
03/12/1983, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de José Sadzevicius 
Filho e de Stela de Campos Soares Sadzevicius. A pretendente: LUCIANA HILDEBRAND 
CORRÊA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 18/08/1985, residente e domiciliada em Santo André, SP, 
fi lha de Nelson Hildebrand Corrêa e de Maria Ivani de Oliveira Corrêa.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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