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São Paulo, quinta-feira, 30 de agosto de 2018

CNPJ(MF) nº 08.609.934/0001-37
Relatório da Administração: Senhores acionistas, a Diretoria da Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias apresenta aos acionistas as Demonstrações Financeiras relativas
ao semestre findo em 30 de junho de 2018, bem como as notas explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. O plano de negócios definido pela Administração foi aprovado pelo
Banco Central do Brasil quando da aprovação para a constituição da Corretora e é acompanhado periodicamente pela Administração.
São Paulo, 02 de Julho de 2018
A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ mil)
ATIVO
NE
30/06/18
30/06/17 PASSIVO
NE
30/06/18
30/06/17
CIRCULANTE
15.562
12.494 CIRCULANTE
11.877
9.064
Disponibilidades
3.h
10.067
8.000 Relações Interdependências
1.831
408
Outros Créditos
4.
5.414
4.425
Recursos em transito de terceiros
1.831
408
Carteira de câmbio
4.781
3.707 Outras Obrigações
4.
10.046
8.656
Rendas a receber
225
557
Carteira de câmbio
6.684
6.317
Diversos
410
161
Fiscais e previdenciárias
599
689
(Provisão p/outros créditos liq. duvidosa)
(2)
Diversas
2.763
1.650
Outros Valores e Bens
81
69 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.
4.275
3.999
Despesas antecipadas
81
69
1.700
1.700
Capital:
NÃO CIRCULANTE
590
569
De Domiciliados no país
1.700
1.700
Investimentos
49
200
Reservas de lucros
2.340
1.972
Outros investimentos
49
200
Lucros acumulados
235
327
Imobilizado de Uso
3.d
540
366 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16.152
13.063
Outras imobilizações de uso
1.089
909
(Depreciações acumuladas)
(549)
(543) DEMONSTR. DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO (R$ mil)
1º Sem/18 1º Sem/17
1
3 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Intangível
3.d
235
327
Ativos Intangíveis
37
37 Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício
49
56
(36)
(34) Depreciações e amortizações
(Amortização acumulada)
151
TOTAL DO ATIVO
16.152
13.063 Perdas em investimentos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$mil) Provisão de impostos no resultado
206
290
Capital Reserva Res.Espec. Lc./Prej.
640
673
Eventos
. Realiz. Legal de Lucros Acumul. Total Variação de Ativos e Obrigações
2.181
(311)
Saldos em 01/01/18
1.700
55
2.305
- 4.060 (Aumento) redução de outros créditos
(3.201)
(2.081)
Dividendos intermediários
(20)
(20) (Aumento) redução de outros valores e bens
(45)
(33)
Lucro líq./(prej.)do semestre
235
235 Aumento (redução) em relações interfinanceiras
1.122
(341)
Saldos em 30/06/18
1.700
55
2.285
235 4.275 Aumento (redução) em outras obrigações
4.511
2.144
Mutações do Semestre:
(20)
235
215 Imposto de renda e contribuição social pagos
(206)
Saldos em 01/01/17
1.700
35
2.237
- 3.972 Caixa líq. proveniente das atividades operac.
2.821
362
Reversão de reservas
(300)
300
- Fluxos de caixa das atividades de investimento
Dividendos intermediários
(300) (300) Alienações de: Imobilizado de uso
71
Lucro líq./(prej.)do semestre
327
327 Inversões em: Imobilizado de uso
(321)
(2)
Saldos em 30/06/17
1.700
35
1.937
327 3.999 Caixa líquido usado nas ativ. de investimento
(250)
(2)
Mutações do Semestre:
(300)
327
27 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos/Lucros pagos
(20)
(300)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Caixa líquido usado nas ativ. de financiamento
(20)
(300)
Em 30 de Junho de 2018 e 2017 (Valores em R$ mil)
Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa
2.551
60
1. Contexto Operacional: Em Ata de Assembléia Geral de Constituição Caixa e equiv. de caixa no início do sem./exercício
7.516
7.940
realizada em 30 de outubro de 2006, foi constituída a empresa Novo Mundo Caixa e equiv. de caixa no fim do sem./exercício
10.067
8.000
Corretora de Câmbio S/A, iniciando suas atividades em dezembro de 2006,
com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social Contingências: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseexclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de opera- ado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de
ções no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contá- perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de
beis: As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administra- recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvição e foram elaboradas a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, dos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes
as quais abrangem a legislação societária, associadas às normas e instru- são reconhecidos quando a administração possui total controle da situação
ções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais
Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contá- não cabem mais recursos. h) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivabeis (CPC), quando aplicável. Estas informações contábeis foram aprova- lente de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
das pela Diretoria da Corretora em 31 de julho de 2018. 3. Resumo das estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As receitas e seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Estimativas de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
contábeis: Na preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas compromissos de curto prazo.
30/06/2018 30/06/2017
contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em Disponibilidades
10.067
8.000
consideração o julgamento da Administração para determinação do valor
Caixa
2.230
2.755
adequado a ser registrado nas demonstrações. A liquidação das transações
Depósitos Bancários
3.964
2.249
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes deviDisponibilidades em moedas estrangeiras
3.873
2.996
do à subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora Total Caixa e equivalente de caixa
10.067
8.000
revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. c) Demais 4. Composição de Saldos Relevantes
ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São apresentados pelo Ativo Circulante
30/06/2018 30/06/2017
valor de realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias, Carteira de câmbio
4.781
3.707
bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Permanente:
Câmbio comprado a liquidar
2.948
2.423
• Imobilizado de uso - São registrados pelo custo de aquisição e a depreciDireito sobre vendas de câmbio
2.967
3.189
ação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
(-) Operação de câmbio de liquidação pronta
(1.134)
(1.905)
consideração a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas Rendas a receber
225
557
estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sistema
Corretagem de câmbio a receber
225
557
de Processamento de Dados e Sistema de Transportes” e de 10% a.a. para Diversos
410
161
as demais contas. • Intangível: São registrados os direitos adquiridos que
Adiantamentos e antecipações
57
53
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora
Adiantamentos p/ conta imobilizações
81
79
ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, regisImpostos e contribuições a compensar
81
8
trados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base
Devedores por depósito em garantia
21
21
na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela
Devedores diversos - pais
170
0
legislação tributária à taxa de 20% a.a. e) Passivos circulantes e exigíveis Passivo Circulante
a longo prazo: Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São Outras Obrigações
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan- Carteira de câmbio
6.684
6.317
do aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou
Câmbio vendido a liquidar
2.922
3.154
cambiais incorridas até a data dos balanços. Provisões - Uma provisão é
Obrigações por compras de câmbio
2.934
2.416
reconhecida no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou
Obrigações por vendas - Taxas Flutuantes
828
747
constituída como resultado de um evento passado onde é provável que um Fiscais e previdenciárias
599
689
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes
Impostos e contribuições sobre lucros
107
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são
Impostos e contribuições a recolher
599
582
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. f) Diversas
2.763
1.650
Provisão para Imposto de renda e Contribuição social: A provisão para o
Obrigações p/compra de bens e direitos
92
41
imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
Provisão p/pagamentos a efetuar
1.095
948
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
Provisões de contingências
20
ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota
Credores diversos - País
1.576
641
de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. g) 5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 1.700,
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Senhores - Diretores e Acionistas da Novo Mundo Corretora de
Câmbio S/A. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A (“Corretora”) 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 correspondente ao semestre findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A. em 30 de
junho de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
correspondente ao semestre findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da
Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer

forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
o 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 contábeis: A administração da Corretora é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em 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 brasilei-

J. ALVES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (R$ mil)
1º Sem/18 1º Sem/17
8.028
8.290
Receitas de Intermediação Financeira
Resultado de operações de câmbio
8.028
8.290
Despesas da Intermediação Financeira
3
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
3
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
8.031
8.290
(7.620)
(7.673)
Outras Receitas/ Despesas Operacionais
Receitas de prestação de serviços
1.232
1.420
Despesas de pessoal
(3.925)
(3.256)
Outras despesas administrativas
(4.257)
(5.460)
Despesas tributárias
(517)
(552)
Outras receitas operacionais
2
188
Outras despesas operacionais
(155)
(13)
Resultado Operacional
411
617
Resultado Não Operacional
30
Resultado antes da Tributação s/Lucro e Particip.
441
617
Imposto de Renda e Contribuição Social
(206)
(290)
Provisão para imposto de renda
(108)
(155)
Provisão para contribuição Social
(98)
(135)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre
235
327
Nº de cotas.....................................:
441.000
441.000
Lucro/(Prejuízo) por cota ..............R$
0,53
0,74
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
235
327
Resultado do Semestre/Exercício
Resultado Abrangente Total
235
327
dividido em 441.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Totalmente integralizadas na data do balanço, por acionistas domiciliados no
país. b) Dividendos: Do lucro líquido apurado no fechamento de balanço do
exercício, serão destinados 5% para a constituição do Fundo de Reserva
Legal até que este alcance 20% do capital social; 25% para dividendos aos
acionistas; e, o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a
Assembléia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições
legais atinentes à matéria. No semestre encerrado em 30 de junho de 2018,
foram distribuídos dividendos no montante de R$ 20 (R$ 300 em 2017). c)
Reservas de Lucros: As reservas de lucros são constituídas no final do
exercício social. 6. Juros de Capital Próprio: Nos semestres encerrados
em 30 de junho 2018 e 2017 não foram pagos juros sobre capital próprio,
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências: Em 30 de
junho de 2018, existiam processos judiciais cuja avaliação de risco efetuada pelos assessores legais foi de risco possível no montante de R$ 1
referente uma ação cível. O passivo contingente é incerto e depende de
eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recursos, assim sendo não foram provisionados os processos de risco possível.
30/06/2018
30/06/2017
Quantidade Valor estimado Valor estimado
Natureza
de causas
das causas
das causas
Processo cível - risco provável (a)
2
20
Descrição da contingência: (a) Processo cível - Pleito de indenização
efetuado por clientes referente ação declaratória com pedido de indenização, no qual em 30 de junho de 2017 foi avaliado pelos assessores
jurídicos como probabilidade de perda provável. Em 31 de dezembro de
2017 foi estornado o processo da provisão devido a sentença ser favorável a Corretora, aguardando eventual recurso. 8. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de 23/02/
2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos
incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos
produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 9. Gerencimento de
Riscos: Gestão de risco operacional: - Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, que
alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de
risco operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento
de informações, e os relatórios de gerenciamento do risco operacional.
Gestão de risco de mercado: - A estrutura de gerenciamento do risco de
mercado encontra-se devidamente implementada, segundo as disposições contidas na Resolução nº 4.557 de 23/02/2017. 10. Ouvidoria: O
componente organizacional de Ouvidoria encontra-se em funcionamento e
a sua estrutura atende às disposições estabelecidas na Resolução CMN
4.433 de 23 de julho de 2015.
A DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6
ras 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
contábeis. Como parte da 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 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 Corretora. • 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 Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Corretora não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamonos 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 de deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 14 de agosto de 2018
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1
Valdecir de Oliveira - Contador CRC 1SP174801/O-1

ANOANO
XXX

APOIO:

ATIVO
R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO
3.542
DISPONIBILIDADES
570
1.034
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ
Poupança
1.034
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
100
Título de Capitalização
100
OUTROS CRÉDITOS
1.808
Câmbio Comprado
310
Rendas a Receber
106
Diversos
1.394
PDD
-2
OUTROS VALORES E BENS
30
Despesas Antecipadas
30
PERMANENTE
20
IMOBILIZADO DE USO
20

QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2018

ALTERAR O INTERVALO DO ALMOÇO
Empresa pode alterar o intervalo do almoço de 1:30 para 1:00 em
comum acordo com os funcionários, essa ½ hora pode fracionar em dois
intervalos de 15 minutos para café? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODERÁ ANTECIPAR FÉRIAS COM O REGISTRO NO E-SOCIAL?
Esclarecemos que não há previsão no manual de orientação do eSocial.
Contudo, pelo fato das férias não poderem ser concedidas antes que
o empregado complete seu período aquisitivo, entendemos que as
férias no eSocial não conseguirá ser rodadas com 11 meses trabalhado.
TRABALHAR COMO VENDEDOR EXTERNO
Funcionário que trabalha como vendedor externo, seu horário de trabalho pode ser enquadrado no Artigo 62 I da CLT? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
DEMISSÃO DURANTE A ESTABILIDADE
Funcionário durante a estabilidade por acidente de trabalho
pode solicitar demissão, como proceder? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA É OBRIGADA A DISPENSAR O FUNCIONÁRIO PARA FAZER
AULAS NA AUTOESCOLA?
A empresa não tem qualquer obrigação legal em dispensar o empregado para compromissos de autoescola, conforme de deduz do artigo
473 da CLT. A dispensa somente ocorrerá se houver previsão em
convenção coletiva ou por liberalidade da empresa.
COMPENSAR NO MÊS SEGUINTE
Quando o INSS retido não for compensado no mês correto, pode ser
compensado no mês seguinte? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

3.562

T

em marido de aluguel, testador de caixa, segurança
de coqueiros, enxugador
de gelo e até limpador de óculos
escuros. Um setor ainda pouco
explorado é o funerário. No entanto, esse mercado vem crescendo
e várias profissões surgem para
auxiliar na hora de preparar o
funeral e dar um velório digno aos
falecidos e confortar a família. Conheça algumas curiosidades sobre
as profissões dessa área:
• Carpideira: Quem acredita
que a morte não traz nada de bom,
se engana. As carpideiras ganham
para chorar em velórios. No caso
de um falecido não ter familiares
ou amigos que chorem por ele,
essas pessoas são contratadas e
cobram a partir de R$ 200 por
cada velório. Ela deixou de ser uma
profissão comum, embora ainda
esteja presente na África, Ásia e
algumas regiões do Brasil;
• Maquiador: O profissional
responsável pela preparação visual
da pessoa falecida, emprega uma
técnica chamada necromaquiagem, que consiste no conjunto de
serviços de estética e maquiagem
utilizada para dar uma aparência
agradável e saudável, deixando
a pessoa exatamente como era
em vida. O salário vai de R$ 600 a
2.5000 dependendo do estado que
o falecido se encontra, pois, muitos
casos são de pessoas que morreram
depois de um longo tempo de internação hospitalar ou mesmo em um
acidente, o que acaba demandando
mais tempo e uma dedicação maior
para a reconstrução;
• Coveiro: Também conhecido
por sepultador, é o profissional que
trabalha garantindo a organização
dos cemitérios, a limpeza de covas
e jazigos, cavando e cobrindo
sepulturas, carregando caixões,
realizando sepultamentos e exumações, entre outras funções. É
um mercado amplo, com salários
a partir de R$ 2 mil e esse tipo de
trabalho sempre será necessário.
Além dessas funções, eles são
os responsáveis por manter os
jazigos e covas sempre limpos e
organizados e zelar pela segurança
do cemitério;
• Cerimonialista: Atualmente,
um nicho foi descoberto aqui no
Brasil e o profissional de cerimonial passou a atuar também
em funerais. Como em qualquer
outro evento que necessita de
planejamento e organização, o
cerimonialista e sua equipe atuam
de forma distinta, resolvendo todas
as questões práticas que envolvem
o momento, como honras, recepção
de parentes, amigos e convidados,
acompanhamento da família, organização dos espaços próximos aos
caixões e leituras de mensagens.
(*) - É Diretor Comercial do Cemitério
Colina dos Ipês, localizado
na cidade de Suzano.

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Julho de 2018
R$ Mil
1.242

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Carteira de Câmbio
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

1.242
244
613
385

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
Lucros ou Prejuízos Acumulados

2.301
418
2.212
- 329

CONTAS DE RESULTADO
Receitas Operacionais
(Despesas Operacionais)

19
324
- 305

TOTAL DO PASSIVO

3.562

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa
VALDEMIR SOPRANI - Contador CRC: 1SP088327/O-0

AGRO QUÍMICA MARINGÁ S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07.08.2018
1- Data, Hora e Local: Aos sete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito , às 11:00 (onze horas), em
sua sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, Diadema, Estado de São Paulo, CEP 09980-160.
2- Convocação e Publicações: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no §4º
do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976. 3- Presença: Foi veriﬁcada a presença de Acionistas, representando
a totalidade do Capital Social, conforme registro em Livro próprio. 4- Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri;
Secretario: Edson Cordeiro Neves. 5- Ordem do dia: A) Distribuição de Dividendos. B) Outros assuntos de
interesse da Sociedade. Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme
faculta o artigo 130, §1º da Lei 6404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação,
tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade. A) Por unanimidade de votos e sem restrições
os acionistas deliberaram o seguinte: Aprovar a distribuição de dividendos por conta da Reserva de Lucros o valor
de R$ 10.000.000,00 ( Dez milhões de reais), para serem pagos no dia 16 de agosto de 2018. B) Nenhum outro
assunto a tratar. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presente assinada:
Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri; Umberto Silvio Mosseri;
Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques
Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri;
Raphael Mosseri Kaufman; Stefﬁ Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufaman e Thali Mosseri Kaufman
pp. Ilana Mosseri Kaufaman. Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: Secretario da Mesa: Edson Cordeiro
Neves. Diadema, 07 de agosto de 2018. A presente é cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. Presidente da Mesa:
Umberto Silvio Mosseri. JUCESP n° 409.731/18-3 em 23.08.2018, Flávia R. Britto Gonçalves Secretária Geral.
© HÍFEN – todos os direitos reservados

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO

Com milhares de
profissões diferentes
registradas, não é difícil
encontrar exemplos
de trabalhos que são
considerados estranhos
para a maioria da
população

CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Julho de 2018

CENOFISCO
Apoio:

capital-jun/18
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www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

João Paulo Magalhães de Oliveira (*)

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

2010

Conheça quatro
profissões
que lidam com
a morte

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Ata da Assembléia Geral Ordinária em 16/04/2018 - Data, Hora e Local: 16/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta
Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 10 e 13/03/2018. Presença: acionistas
representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna.- Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo
130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1.
aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.17, publicados no DOESP e no jornal Empresas
& Negócios do dia 05/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de
publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 13/03/2018; e, 2. ﬁxar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a
serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 16/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo Soares
Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari;
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi;
Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Glicínea Empreendimentos e Participações
Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Jiva Participações e Empreendimentos Ltda., por Roberto Azevedo
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares
Giorgi; e Reﬁnaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia ﬁel
da original. São Paulo, 16/04/2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário.
JUCESP nº 238.768/18-1 em 21/05/2018.

ATIVO
R$
Circulante
3.568.571,09
Disponibilidades
2.569.276,67
Caixa
580.959,34
Bancos Conta Movimento
1.988.317,33
Disponib. em moeda Estrang. 235.499,56
Espécie
235.499,56
Outros Créditos
753.615,90
Negociação e Interm. Valores 738.933,36
Adiantam. e Antecip. Salariais
3.597,07
Diversos
11.085,47
Imp. e Contrib. a Compensar
935,47
Pagamentos a ressarcir
10.150,00
Outros Valores e Bens
10.178,96
Despesas Antecipadas
10.178,96
Não Circulante
28.072,98
Permanente
28.072,98
Imobilizado de Uso
28.072,98
Imobilizações em Curso
14.886,57
Instalações
4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso
21.840,00
Sistema Comunic. - Equipam.
9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança
875,00
(-) Depreciação Acumulada
(39.074,39)
Outros Ativos Intangíveis
Gastos de Org. e Expansão
2.506,00
(-) Amortização Acumulada
(2.506,00)
TOTAL DO ATIVO
3.596.644,07

PASSIVO
R$
Circulante
2.517.770,27
Outras Obrigações
2.517.770,27
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 103.171,00
Fiscais e Previdenciárias
137.012,31
Imposto Renda e Contr.Social 75.268,45
Impostos e Contr. a Recolher
61.743,86
Negociação e Interm. Valores 1.811.198,89
Diversos
466.388,07
Obrig. p/aquis. bens e direitos
1.220,00
Prov. p/Pagtos. a Efetuar
465.168,07
Não Circulante
Patrimônio Líquido
1.078.873,80
Capital Social
1.036.381,00
Domiciliados no País
1.036.381,00
Reservas de Lucros
0,86
Reservas de lucros especiais
0,86
Lucros ou Prej. Acumulados
(53.947,26)
Prejuízo Exercício Anterior
(278.160,06)
Exercício Atual (1º Sem/18)
224.212,80
Contas de Resultado
96.439,20
Receitas Operacionais
846.338,88
Despesas Operacionais
(675.378,12)
1.006,89
Receitas não Operacionais
(-) Despesas não Operacion.
(260,00)
Imposto Renda e Contr.Social (75.268,45)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.596.644,07

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora
ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora - CRC: 1SP 141.225/O-6

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 00.417.120/0001-99 - NIRE Nº 35300483138
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 07/08/2018
Data/Hora/Local: 07/08/2018, às 11hs., na sede social, em São Paulo/SP. Mesa: Presidente - Hiromi Furumoto, Secretária - Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Decisões:
I. Balanço Patrimonial Intermediário levantado em 30/06/2018, publicado em 26/07/2018 nos jornais DOESP
e Gazeta/SP, em conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 23 do Estatuto Social (AGE 26.02.2018) e
levantado conforme deliberação do Conselho de Administração. II. Lavratura desta Ata de AGE e seu registro
perante os órgãos competentes, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas.
Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada pelos presentes no livro social aplicável. Assinaturas:
Mesa - Hiromi Furumoto - Presidente; Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte - Secretária. Acionistas: Nec Latin
America S.A. (por.Hiromi Furumoto e Eiji Seki), Marcelo Barcellos de Campos Moreira e Rogério Alexandre
Teixeira Reis. JUCESP nº 409.732/18-7 em 23/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Renovar Ambiental Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 00.280.334/0001-66 - NIRE 35.300.385.098
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Renovar Ambiental Participações S.A. “Recuperação
Judicial Encerrada” a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 123
da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e da Cláusula 6ª de seu Estatuto Social, a se
realizar no dia 08/09/18, às 10 hs, em SP/SP, na Rua Monsenhor Luís Gonzaga de Almeida, 437,
Casa 02, Jd. Campo Limpo, a ﬁm de deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da Diretoria da
Companhia. São Paulo, 27/8/18. Jaime Bargallo Arnabat - Diretor Presidente. (28, 29 e 30/08/2018)

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/874E-50F6-3649-6BBE

NOVO MUNDO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

