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SEXTA-FEIRA, 09 DE NOVEMBRO DE 2018

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
Empresa pode fracionar as férias como segue: 1º período 14 dias, 2º 
10 dias + 6 dias de abono, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE ESTÁ ENGAJADO EM SERVIÇO MILITAR OBRIGA-
TÓRIO ATÉ 01.06.2019, PODE SER DEMITIDO?  

O empregado que se encontra engajado no serviço militar obrigatório 
até junho de 2019, não pode ser dispensado e o contrato de trabalho 
dele com a empresa se encontra interrompido já que a empresa 
está obrigada a recolher o FGTS em face do § 5° do Artigo 15 da Lei 
8.036/1990, portanto, sem possibilidade de dispensa.

CIRURGIA ESTÉTICA
Empresa é obrigada a aceitar atestado médico por realização de cirurgia 
plástica? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONAR TEMPO PARA COMPARECER EM JUÍZO
Funcionário foi convocado a participar de audiência judicial em outra 
cidade, devemos abonar somente as horas da audiência, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DE PORTE ME E EPP SÃO OBRIGADAS A CONTRATAR APRENDIZ?
Nos termos do Inciso III do Artigo 51 da Lei Complementar 123/2006, as 
empresas do regime simplificado ME e EPP estão dispensadas de empregar e 
matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem.

PAGAMENTO DE PRÊMIO
Verbas pagas a título de premiação deverão ter encargos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DÉBITOS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE INSS
Com a entrada em vigor da DCTFWEB, onde serão consolidadas as 
informações prestadas no eSocial relativas aos encargos de INSS e IR, a 
partir da competência 08/2018, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ADMINISTRADORES
DE SERVIÇOS DO LAR - COOTRAAD

Edital de Convocação - Assembleia Geral Especial.
A Presidente da Cooperativa de Trabalho de Administradores de Serviços do Lar -
COOTRAAD, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus sócios cooperados em dia com
suas obrigações, para a Assembleia Geral Especial, a realizar-se na Av. Prof. Alfonso Bovero 153,
Sumaré, São Paulo-SP, no dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, em primeira
convocação às 10:30 horas, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ou;
em 2ª convocação às 11:30 horas, com metade mais um dos seus cooperados ou, em terceira
convocação às 12:30 horas com no mínimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados, para
deliberarem a seguinte ordem do dia: I - Gestão da Cooperativa; II - Disciplina, direitos e deveres
dos cooperados; III - Planejamento e resultado econômico dos projetos e Contratos firmados;
IV - Organização do trabalho. Para fins legais e estatutários, declaramos que o número de associados
em condições de votar até esta data é de 24 (vinte e quatro). São Paulo, 07 de novembro de 2018.

Teresa Cristina Mendes Carneiro, Presidente.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL MASTER - FPFM
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

para Destituição de Membros da Administração Executiva
A Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, com sede neste município de São Paulo, na
Praça Antonio Prado, 33, Conjunto 911, CEP 01010-010 através de sua Diretoria Executiva,
devidamente representada por Sr. Ivan Manoel de Oliveira, presidente em exercício com poderes
conforme artigo 37ª do Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM convoca através
do presente edital divulgado conforme Artigo 20 parágrafos 12º como rege o Estatuto e Artigo 20º
parágrafo 6º, todos os associados, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede da
Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, às 16 horas, do dia 14 de novembro de 2018, com a
seguinte ordem do dia, para deliberarem sobre a pauta do dia: a. Deliberar sobre o plano do
trabalho para o exercício de 2019 e 2020; b. Destituição dos Diretores que não comparecem nas
reuniões de trabalho na Sede da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, conforme
advertência fixada nos quadros de aviso na sede da Federação; c. Dar posse aos novos Diretores que
substituirão os destituídos no item (b) em cumprimento ao disposto no artigo 20º parágrafo 6º do
Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM. A Assembléia Geral instalar-se-á em
primeira convocação às16 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda
convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial Artigo 20
parágrafo 8º, Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM.

São Paulo, 09 de novembro de 2018
Diretor de Futebol: Ivan Manoel de Oliveira

Diretor de Integração de Atletas: Francisco Jose Paes
Diretor Jurídico: Silvio Poggi Nunes

Fair Corretora de Câmbio S/A – CNPJ/MF nº 32.648.370/0001-26

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1) Contexto Operacional: A Corretora tem por objetivo social intermediar 
operações de câmbio, inclusive em Bolsas de Mercadorias e Futuros e a 
prática de operações no mercado de taxas flutuantes. 2) Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: Tais Demonstrações foram elaboradas 
de acordo com as normas regulamentares constantes do Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e estão sendo 
apresentadas em conformidade com a atual legislação societária e com 
as práticas contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis 
homologados pelo Banco Central do Brasil, que incluem estimativas e 
premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a 
receber, estimativas do valor justo de certos instrumentos financeiros, 
estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões 
necessárias para passivos contingentes, portanto, os resultados efetivos 
podem ser diferentes destas estimativas e premissas. A Diretoria da Fair 
autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Financeiras em 
10 de setembro de 2018 3) Resumo das Principais Práticas Contábeis: 
a) Apuração dos Resultados: As receitas e Despesas são contabilizadas de 
acordo com o regime de competência; b) Caixa e Equivalentes de Caixa: 
São representados por disponibilidades em moeda nacional, estrangeira e 
aplicações no mercado aberto, cujos vencimentos das operações na data 
da efetiva aplicação são iguais ou inferiores a 90 dias, apresentando risco 
insignificante de mudança de valor justo, e são utilizadas com objetivo de 
gerenciar os compromissos de curto prazo. As aplicações interfinanceiras de 
liquidez estão reconhecidas pelos valores de aquisição (papéis de compra), 
cujos rendimentos incorridos estão reconhecidos até a data do balanço. c) 
Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas 
que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio 
das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda 
estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio 
da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de 
câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na 
demonstração de resultados. d) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: 
Estão apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. e) Ativo Circulante e Realizável a Longo 
Prazo: Demonstrados pelos valores de custo e/ou de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço; f) 
Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à 
avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior freqüência 
se as condições ou as circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos 

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 30 de junho de 2018 e 2017 (Valores expressos em R$ Mil))
Balanços Patrimoniais

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 64.673 48.184
Equivalentes de Caixa 4 32.158 15.640
Aplicações Interfinanc. De Liquidez 1 1
Carteira Própri\a 5.1 1 1
Titls e Vlres Mob. Instr. Financ. Deriv. 14.937 14.429
Carteira Própria 5.2 14.937 14.429
Outros Créditos 17.552 18.087
Câmbio 7.635 7.995
Rendas a Receber 3.807 2.776
Diversos 6.1 6.480 7.516
Provisão p/ Outros Créditos Liq. Duvidosa (370) (200)
Outros Valores e Bens 25 27
Despesas Antecipadas 25 27
Não Circulante
Outros Créditos 16.447 11.356
Impostos a Recuperar/Compensar 345 135
Diversos 6.2 16.102 11.221
Investimentos 81 81
Outros Investimentos 81 81
Imobilizado de Uso 363 420
Outras Imobilizações de Uso 8 363 420
Intangível 26 24
Outros Ativos Intangiveis 26 24
Total do Ativo 81.590 60.065
Passivo Nota 2018 2017
Circulante 48.268 29.986
Relações Interdependencias 23.063 6.762
Ordens de Pagamentos 23.063 6.762
Obrigações p/ Empréstimos 19 448
Obrigações ME 19 448
Outras Obrigações 25.186 22.776
Cambio 18.908 16.867
Fiscais e Previdênciarias 2.830 2.019
Diversas 9 3.448 3.890
Não Circulante
Outras Obrigações 16.874 14.457
Fiscais e Previdênciarias 15.034 12.609
Diversos 10 1840 1848
Patrimônio Líquido 16.448 15.622
Capital Social – –
De Domiciliados No País 12 8.617 8.617
Reserva de Lucros 242 201
Ajuste Vlr de Mercado 61 61
Lucros a Disposição dos Quotistas 7.528 6.743
Total do Passivo 81.590 60.065

Demonstração de Resultado
Nota 2.018 2.017

Resultado da Intermediação Financeira 15.977 16.305
Resultado de Operações de Câmbio 15.516 15.511
Resultado de Operações com Títulos e 

Valores Mobiliários 461 794
Resultado Bruto da Intermed. Financeira 15.977 16.305
Outras Receitas/Despesas Operacionais (14.659) (14.700)
Receitas de Prestações de Serviços 15.633 14.160
Provisão para Outros Créditos de Liqu. Duvidosa (144) (40)
Despesas de Pessoal (5.460) (5.208)
Outras Despesas Administrativas (22.421) (20.433)
Despesas Tributárias (2.276) (3.034)
Outras Receitas Operacionais 9 2
Outras Despesas Operacionais – (147)
Resultado Operacional 1.318 1.605
Resultado Antes da Tribut. sobre o Lucro 

e Participações 1.318 1.605
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.209) (769)
Lucro do Período 109 836
Quantidade de Ações: 11 8.617 8.617
Lucro por ação 0,01265 0,09702

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido 
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros a 
 Disposição Acionistas

Valor de Ajuste 
ao Mercado

 Lucros Prejuizos 
Acumulados Total

Saldos Em 01.01.2017 8.617 158 5.950 61 – 14.786
Lucro Líquido do Semestre – – – – 836 836
Reserva Legal – 43 – – (43) –
Lucros a disposição dos Acionistas 793 (793) –
Saldos em 30.06.2017 8.617 201 6.743 61 – 15.622
Mutações – 43 – – 793 836
Saldos em 01.01.2018 8.617 237 7.424 61 – 16.339
Lucro Líquido do Semestre – – – – 109 109
. Reserva Legal – 5 – – (5) –
Lucros a disposição dos Acionistas 104 (104) –
Saldos em 30.06.2018 8.617 242 7.528 61 – 16.448
Mutações – 5 104 – – 109

Demonstração do Fluxo de Caixa – Metodo Indireto 
Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2.018 2.017
Resultado do semestre/exercício 109 836
Depreciação e amortização 55 59
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/Redução em Titls e Vlres Mobls (1.585) –
(Aumento)/Redução em outros créditos (4.884) (10.938)
Aumento/(Redução) em outras obrigações 17.123 9.849
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas 

nas) atividades operacionais 10.818 (194)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado (20) (2)
Disponibilidades líquidas geradas pelas 

(aplicadas nas) atividades de investimentos (20) (2)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Aumento/Redução líquido(a) de caixa e 

equivalentes de caixa 10.798 (196)
Aumento (Redução) nas disponibilidades: 10.798 (196)
No inicio do semestre 21.360 30.266
No final do semestre 32.158 30.070

Relatório dos Auditores Independentes
Aos Diretores e Administradores da
Fair Corretora de Câmbio S/A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da FAIR Corretora de 
Câmbio S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho 
de 2018 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos assuntos 
descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, 
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
FAIR Corretora de Câmbio 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 com ressalvas: A FAIR Corretora de Câmbio S/A aderiu ao 
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pelas Leis 
nº 13.496 de 24 de outubro 2017, o saldo de parcelamento ainda não foi 
consolidado pelos órgãos competentes. A contabilização dessa obrigação 
está sendo realizada pelo regime de caixa, por ocasião das parcelas 
recolhidas mensalmente. Como parte integrante dos procedimentos para os 
exames de auditoria independente, efetuamos pedidos de confirmações junto 
às Instituições Financeiras que mantém operações com a FAIR Corretora 
de Câmbio S/A, sobre os saldos e operações mantidos no semestre findo 
em 30 de junho de 2018. Toda via não recebemos todas as respostas até a 
emissão deste relatório, assim sendo, aplicamos procedimentos alternativos 
de auditoria através da análise dos extratos bancários disponibilizados 
pela administração, onde identificamos saldos nas conciliações bancárias 

em moedas estrangeiras a titulo de Valores a Liquidar para os quais, não 
foram apresentadas suas composições, entretanto, não nos foi possível 
certificarmos quanto à existência de eventuais operações e obrigações, 
porventura, não registradas na contabilidade. Diante do exposto ficamos 
impossibilitados de opinarmos sobre a adequação do saldo de disponibili-
dades apresentado em 30 de junho de 2018. 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. 
Ênfase: Destacamos o mencionado na nota explicativa nº 10.1 que 
descreve as contingências tributárias e cíveis referentes aos processos 
instaurados pelos órgãos reguladores contra a FAIR Corretora de Câmbio S/A, 
considerados pelos seus Assessores Jurídicos com probabilidade de perda 
possível. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade da FAIR Corretora 

de Câmbio S/A 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 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 contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional 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 mossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais 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 ade-
quada. 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, 01 de novembro 2018.

Sacho – Auditores Independentes – CRC – 2SP 017.676/O-8
Marcelo Machado de Andrade – CRC – 1SP 223.997/O-8

José Lavia Junior
Diretor

Valdemir Soprani
Contador CRC-1SP 88327/O-0

seus valores e sua avaliação considera os seguintes aspectos: • Investi-
mentos – São avaliados pelo método de custo de aquisição, deduzidos de 
provisão para perda, quando aplicável. • Imobilizado – Está contabilizado 
ao custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com 
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos 
bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária sendo: 
4% a.a. para Edificações, 20% a.a. para Sistema de Transporte – Veículos 
e Sistema de Processamento de Dados e 10% a.a. para as demais contas. 
• Ativos intangíveis: São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das 
respectivas amortizações acumuladas. As amortizações são calculadas pelo 
método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos direitos de 
uso; A Corretora manteve os saldos dos bens registrados no Ativo imobilizado 
ao custo histórico, em razão de não terem sido identificados indícios de 
desvalorização, os quais não excedem o valor recuperável. g) Provisões, 
Ativos e Passivos Contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também 
das obrigações legais são efetuadas de acordo com os critérios definidos 
pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09 do CMN, sendo: 
Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando 
a Administração possui controle da situação ou quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, 
caracterizando o ganho como praticamente certo. Provisões: são constituí-
das levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza 
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, 
o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, é o 
termo utilizado para passivos que não são reconhecidos contabilmente, pois 
a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou 
mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle 
da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de 
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser 
apenas divulgados em notas explicativas. As obrigações classificadas como 
remotas não são provisionadas e nem divulgadas. h) Passivo Circulante 
e Realizável a Longo Prazo: Demonstrado por valores das obrigações 
assumidas e provisionadas até a data do balanço. i) Provisão para Imposto 
de Renda/Contribuição Social: O imposto de Renda da pessoa jurídica e a 
contribuição social sobre o lucro líquido foram calculados com base no lucro 
tributável ajustado nos termos da legislação pertinente.
4) Caixa e Equivalentes de Caixa: 2018 2017
Caixa – 111 1.010 2.160
Depósitos Bancários112 4.083 5.365
Disponibilidades em Moedas Estrang. 115 27.065 8.115
Total 32.158 15.640

5) Composição dos Títulos Em Carteira Própria: Estão contabilizados 
pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, com base na taxa de remuneração e em razão da fluência dos 
prazos dos papéis, de acordo com a Circular nº 3.068/01, e estão classifica-
dos nas seguintes categorias: Títulos para Negociação – Considerando que 
foram adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de 
forma ativa, são contabilizados a valor de mercado, com as perdas e ganhos 
reconhecidos diretamente no resultado do período; e Títulos Disponíveis para 
Venda – Títulos e valores mobiliários que não se enquadram como para 
negociação nem como mantidos até o vencimento, ajustados pelo valor 
de mercado em contrapartida à conta destacada no Patrimônio Líquido – 
Ajuste a Valor de Mercado, líquido dos correspondentes efeitos tributários.
5.1. Aplicação Interfinanceira de Liquidez 2018 2017
CDB Bco Itaú 1 1
5.2. Titls e Vlres Mobls e Instr. Financ. 

De Liquidez 2018 2017
CDB Banco Paulista 780 552
CDB Banco Bonsucesso 871 806
CDB Banco Rendimento 536 361
CDB Ouroinvest – 923
CDB Agiplan – 252
LC Ouroinvest – 339
Cotas de Fundo de Renda Fixa CEF 11.113 11.196
Vinculados a Prestação de Garantias 2018 2017
CDB Ouroinvest 1.637 –
Total 14.937 14.429
6) Outros Créditos
6.1 – Diversos 2018 2017
Adiantamentos a Funcionários 45 11
Adiantamentos a Autônomos 110 196
Devedores Diversos 6.325 7.309
Total 6.480 7.516
6.2) Outros Créditos – Realizável a Longo Prazo: 2018 2017
Cofins Interposição de Recursos 11.124 8.241
Interposição Recursos Trabalhista 133 123
PMSP Depósito Judicial 209 209
Cofins Deposito Judicial 690 690
Deposito Judicial Outros 1.043 1.043
Pagamentos a Ressarcir 2.903 915
Total 16.102 11.221
7) Outros Investimentos: 2018 2017
Bolsa Brasileira de Mercadorias 81 81
Total 81 81
8) Imobilizado: 2018 2017

Composição: Taxa

Custo de 
Aqui-
sição

Deprec. 
Acumul.

Valor 
Líquido

Valor 
Líquido

Instalações 10% 238 205 33 30
Móveis e equip. 10% 668 426 242 259
Sist. de comunicação 10% 82 80 2 2
Sist. de Proc. de dados 20% 604 526 78 113
Sistemas de segurança 10% 20 16 4 6
Veículos 20% 28 24 4 10
Total 1.640 1.277 363 420
9) Outras Obrigações Diversas – Circulante: 2018 2017
Despesas de pessoal 1.161 1.104
Aluguéis 161 164
Assessoria 1.796. 2.239
Banco Central 32 81
Outras 298 302
Total 3.448 3.890
10) Outras Obrigações – Não Circulante:
Exigível a Longo Prazo 2018 2017
Fiscais e Previdenciárias 15.034 12.609
Provisão Para Riscos Tributários 1.137 1.137
Valores a Pagar Ações Preferenciais 703 711
Total 16.874 14.457
10.1) Provisão para riscos tributários: A Corretora mantém acompanha-
mento de todos os processos administrativos e judiciais em que a instituição 

é autora ou ré. Cada processo esta suportado por avaliação de sua Assessoria 
Jurídica, que considera o risco de perda envolvida e classifica o caso como 
de risco provável, possível ou remoto. Considerando estes pressupostos, o 
principal caso classificado como risco possível são os processos relativos 
ao COFINS/CSLL, que a Corretora por Prudência, provisiona em seu Passivo 
Circulante, considerando os depósitos judiciais até a resolução das questões 
legais correspondentes, para serem utilizados em pagamento do débito 
ou levantamento do saldo, quando do desfecho do processo. A Corretora 
figura como parte em quatro processos que versam sobre matéria fiscal, 
avaliados pelos assessores jurídicos como sendo ações de risco possível no 
valor de R$ 17.044 mil. As contingências fiscais referem-se, principalmente, 
às discussões judiciais relativas ao COFINS e responsabilidade solidária 
referente o recolhimento de IOF e IRRF sobre intermediação de cambio. 
Processos de natureza cível: Em 30 de junho de 2018 a Corretora figurava 
como parte de 01 (um) processos judiciais, que versam sobre matéria cível, 
instaurados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e avaliados pelos 
Assessores Jurídicos com a probabilidade de risco possível no valor de 
R$ 4.286 mil, porém sem a previsão de honorários de êxito. Ressaltamos 
que os referidos processos, pertencem à época da Diretoria anterior, onde 
a Corretora ainda operava com valores mobiliários. Figura ainda em mais 04 
(quatro) processo avaliados pelos Assessores Jurídicos com a probabilidade 
de risco possível no valor de R$ 65 mil A Corretora figura como parte em um 
processo administrativos do Banco Central do Brasil, em virtude de suposta 
ausência de comunicação ao COAF. Nossos assessores jurídicos consideram 
a possibilidade de perda possível e ajuizaram ação cautelar a fim de sus-
pender liminarmente as penalidades aplicadas pelo BACEN no montante de 
aproximadamente R$ 7.780 mil. Processos de natureza trabalhista: A Fair 
Corretora é parte (polo passivo) em 03 (três) ações trabalhistas avaliadas 
pelos Assessores Jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração 
com suficiente segurança devido a eventos futuros incertos, no montante de 
R$ 532 mil. com depósito judicial de R$ 133 mil até a resolução das questões 
legais correspondentes, para serem utilizados em pagamento do débito ou 
levantamento do saldo, quando do desfecho do processo. 11) Capital Social: 
O Capital Social em 30/06/2018 é de R$. 8.617 mil e em 30/06/2017 era 
de R$. 8.617 mil sendo composto de 8.617 mil ações ordinárias, sem valor 
nominal. 12) Partes Relacionadas: A corretora não possui transações 
com outras partes relacionadas. 13) Remuneração do Pessoal chave da 
Administração: A remuneração total do pessoal chave da administração 
para o semestre findo em 30 de junho de 2018 foi de (R$. 216) e em 2017 
(R$ 260.), a qual é considerada benefício de curto prazo. 14) Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro: Em cumprimento à legislação específica e às 
melhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas 
e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses 
procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão 
de riscos e controles internos 15) Gerenciamento de Estrutura de Capital: 
Visando o atendimento à Resolução 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. 16) Gerenciamento de Risco Operacional: Em cumprimento 
da Resolução nº 4557/2017 do CMN, a corretora gerencia seus riscos 
operacionais em total consonância com as disposições regulamentares e 
as melhores práticas do mercado. Sua diretoria está plenamente engajada 
no processo, definiu e aprovou a política de gerenciamento e coordena as 
atividades relacionadas ao risco operacional e disponibilizou adequados 
recursos humanos e materiais. È responsável pelas informações e promoveu 
ampla divulgação aos clientes e colaboradores em seu site na rede mundial 
de computadores, disponível a todos os interessados. 17) Gerenciamento 
de Risco de Mercado: Em cumprimento da Resolução nº 4557/2017 do 
CMN, que implantou a estrutura de gerenciamento de risco de mercado, 
a qual é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos 
produtos e a dimensão da exposição em taxas de juros, taxas de cambio, 
cotação de mercadorias, da instituição. As aplicações são controladas pela 
Diretoria, que avalia a necessidade de diluição do Risco. 18) Ouvidoria: O 
componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e 
a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução 
nº 4433/2015 do Banco Central do Brasil.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARRITMIA, ELETROFISIOLOGIA E ESTIMULAÇÃO
CARDÍACA ARTIFICIAL - ABEC, CNPJ nº 00.419.787/0001-20, com sede na Rua Beira
Rio, 45,  7º andar, conj. 73 - Vila Olimpia, São Paulo/SP, comunica, para os devidos fins,
o extravio dos Livros Diário nº 02/1998 e nº 03/1999. São Paulo, 8 de novembro de 2018

Dr. Celso Salgado de Melo - Presidente

Por que 
empreendedores 

devem apostar em 
Inteligência Artifi cial?

Atualmente, o 

empreendedorismo é a 

força motriz que conduz 

à inovação

No Brasil, vemos isso 
expandir quase que 
diariamente. A base 

tecnológica é o seu principal 
pilar de sustentação, tanto na 
otimização, como para escalar 
e gerar novos negócios. E é por 
isso que o uso da inteligência 
artifi cial tem papel fundamen-
tal nesse ecossistema.

Não por acaso, os gastos 
globais com tecnologia cogni-
tiva e sistemas de inteligência 
artifi cial devem somar US$ 
77,6 bilhões até 2022, o que 
representa um montante três 
vezes superior ao projetado 
para este ano, de acordo com 
estimativa da consultoria IDC. 
Esse mercado avançará em alta 
velocidade. Por essa razão, os 
empreendedores devem con-
siderar com bastante atenção 
o seu uso.

Apesar de já estar presente 
em diversas áreas do conheci-
mento, como na medicina, no 
setor fi nanceiro, na engenharia 
e na agronomia, a inteligência 
artifi cial ainda é uma tecno-
logia em consolidação. Uma 
de suas vertentes, o machine 
learning, possui alto potencial 
de incorporação em novos 
negócios, como no reconhe-
cimento de voz e imagem, na 
identifi cação de padrões de 
comportamento e na gestão, 
resolução e predição de pro-
blemas. 

Em situações em que as 
empresas precisam aplicar 
conhecimento para se apro-
ximar de seus clientes com o 
uso de estratégias de marke-
ting, a inteligência artifi cial 
e o machine learning podem 
exercer total protagonismo. 
Com soluções desse tipo, é 
possível analisar uma grande 
quantidade de informações 
de uma base de clientes. Os 
algoritmos podem determinar 
padrões de comportamento a 
partir da análise de dados e as-
sim abrir caminhos para ações 
de marketing mais específi cas 
e assertivas.

Empreendedores também 
podem utilizar da inteligência 
artifi cial em tarefas adminis-
trativas e em situações que a 
restrição de orçamento não 
permite altos investimentos 
em contratação de pessoal 

ou mão de obra qualifi cada. O 
uso de chatbots, por exemplo, 
também pode ter grande utili-
dade, sobretudo em negócios 
que tenham uma demanda 
relevante de atendimento ao 
público.

O maior ganho a ser obtido 
é a otimização das operações 
diárias do negócio. Para isso, 
aplicações de machine learning 
podem conduzir à automação 
de processos e à redução de 
custos. O retorno sobre o 
investimento com o uso de 
soluções específi cas de inteli-
gência artifi cial pode resultar 
não apenas em capacidade de 
reinvestimento, como também 
novas fontes de receita.

É importante ressaltar que a 
inteligência artifi cial não subs-
titui o capital humano - e não 
estamos próximos dessa reali-
dade. Mas a tecnologia tem um 
potencial enorme para somar 
em áreas como criação e exe-
cução. O estabelecimento de 
uma relação entre máquinas e 
humanos são complementares 
para o desenvolvimento de um 
negócio. Enquanto uma parte 
possui melhor capacidade 
lógica, a outra conta com a sub-
jetividade e ética, capazes de 
corrigir as pequenas distorções 
dos modelos matemáticos da 
IA. Com isso, ocorre a geração 
de melhores resultados.

Além disso, apostamos em 
novos cargos e funções volta-
das a melhorar as inteligências 
artifi ciais e os dados utilizados 
por tais aplicações. A qualidade 
dos dados é essencial em siste-
mas de inteligência artifi cial, e, 
muitas vezes, será necessário 
a utilização da inteligência 
humana na geração de novos 
dados que melhorem o funcio-
namento das aplicações. 

Quanto mais cedo houver o 
entendimento dos empreende-
dores de que a inteligência ar-
tifi cial terá papel fundamental 
na próxima onda da inovação, 
mais rápido será o uso prático 
e os resultados para consumi-
dores e empresas. A busca por 
capacitação para compreender 
as possibilidades de negócio 
no uso dessa tecnologia se faz 
mais do que necessária para 
entender como isso pode aju-
dar a impactar o seu mercado. 

(*) É CDO e co-fundador da Semantix, 
empresa especializada em Big Data, 

Inteligência Artifi cial, Internet das 
Coisas e Análise de dados.

Leonardo Dias (*)A Adobe levantou cinco 
cases de como as orga-
nizações confi aram em 

tecnologias emergentes em 
2018 para trazer à realidade 
experiências que antes só eram 
possíveis em fi lmes:

1) Transformando carros 
em assistentes pessoais com 
voz - As fabricantes de carros 
foram algumas das primeiras 
empresas a adotar a tecnologia 
de voz por meio de integrações 
com a Alexa da Amazon e outros 
fabricantes de dispositivos de 
voz. Este ano, a BMW elevou o 
nível de sua estratégia de voz 
construindo seu próprio assis-
tente pessoal inteligente, que 
será encontrado em modelos de 
carros a partir de março. 

De acordo com um comuni-
cado da marca de automóveis 
de luxo, “isso marcará o início 
de uma nova era para o BMW 
Group, na qual os motoristas 
poderão cada vez mais operar 
seu carro e acessar suas funções 
e informações simplesmente 
falando”;

2) Empoderando artistas 
com IA e Machine Learning - 
Como parte do programa “Ado-
be Remix”, a Adobe convida 
os membros da comunidade a 
colocar sua marca no logotipo 
da Adobe. O projeto Adobe Re-

Cinco exemplos de como as marcas usam 
as novas tecnologias a favor da experiência
Assistentes de voz, realidade aumentada, inteligência artifi cial e chatbots são exemplos de tecnologias que 
têm possibilitado às empresas trazer à tona ideias e produtos que pareciam muito distantes há alguns anos

cirurgia;
4) Gerenciando processos 

seletivos com chatbots inteli-
gentes - Mya é uma empresa de 
recrutamento on-line que ajuda 
as empresas a atrair, engajar e 
contratar talentos da geração 
Millennial. O rosto da empresa é 
um chatbot inteligente chama-
do “Mya”, que gerencia a sele-
ção de candidatos. A Mya pode 
realmente “conversar” com 
milhares de candidatos de uma 
só vez por meio de mensagens 
de texto, Facebook, Skype, e-
-mail ou via chat. Seu papel está 
na parte de pré-contratação do 
processo seletivo. Ela responde 
a perguntas frequentes, forne-
ce atualizações de progresso 
do processo e fornece dicas 
e orientações aos candidatos;

5) Conectando as lojas on e 
off-line com prateleiras inte-
ligentes - A Kroger anunciou 
este ano uma parceria com a 
Microsoft Azure para imple-
mentar prateleiras inteligentes 
em suas lojas. O EDGE (Display 
Aprimorado para Ambiente de 
Supermercado, em tradução 
livre) processa os dados ge-
rados pelas ações dos clientes 
e em torno das prateleiras do 
supermercado em tempo real.

Fonte e mais informações: 
(www.adobe.com/br/).

mix mais recente foi do designer 
visual da Albânia, Vasjen Katro 
(também conhecido como Bau-
gasm), que usou a tecnologia 
de transferência de estilo do 
Adobe Sensei, a inteligência 
artifi cial da Adobe.

A tecnologia de transferência 
de estilo permite que os artistas 
apliquem automaticamente a 
estrutura e os detalhes de uma 
imagem a outra - antes um pro-
cesso tedioso. Como resultado, 
Katro conseguiu transferir rapi-
damente o estilo das pinceladas 
de Van Gogh para as texturas 
orgânicas que usou para a sua 
versão do logotipo da Adobe. 
Em seguida, ele combinou 
mídia digital e orgânica para 

concluir seu trabalho no Adobe 
Creative Cloud, usando o Adobe 
Photoshop, o Adobe Premiere 
Pro e o Adobe After Effects; 

3) Educação médica imersiva 
com Realidade Aumentada - A 
Cleveland Clinic, da Case Wes-
tern Reserve University, está 
usa realidade aumentada para 
permitir que os alunos estudem 
o corpo humano em um formato 
3D interativo. Isso aponta para 
uma transformação no setor 
de saúde. Hoje, a universidade 
está usando o headset Hololens 
para educar a próxima geração 
de cuidadores. Eventualmente, 
a realidade aumentada será 
implementada em exames e, 
gradativamente, em salas de 
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NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 27/08/2018
Data/Hora/Local: 27/08/2018, ás 10hs, na sede social, São Paulo/SP. Convocações: Avisos pessoais 
enviados a todos os Diretores, de acordo com o §4º, do artigo 20, do Estatuto Social. Quórum de Ins-
talação: Presentes os Diretores Masazumi Takata-Presidente, Eiji Seki-Vice Presidente Econômico 
Financeiro, Hiromi Furumoto-Vice Presidente Executivo, e Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte, conforme 
assinatura lançadas ao final da presente ata. Mesa: Presidente-Masazumi Takata, Secretária-Ana Ma-
ria F. A. Ravaglia Duarte. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) A alteração do endereço da 
filial inscrita, no CNPJ 49.074.412/0002-46,  NIRE 35900982721, situada em São Paulo/SP, Avenida 
Angélica, 2197, 4º Andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01.227-200, para São Paulo/SP, Rua Giuseppe 
Crespi, 103, Bairro Jardim Santa Emília, CEP 04183-080. Encerramento: A Ata foi lida conferida e 
assinada por todos os diretores presentes e pelos membros da mesa Diretora, Masazumi Takata-
Presidente, Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte-Secretária. Diretores: Masazumi Takata-Presidente, 
Eiji Seki-Vice Presidente Econômico Financeiro, Hiromi Furumoto-Vice Presidente Executivo. SP, 
27/08/2018. JUCESP nº 520.516/18-7, em 01/11/2018. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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