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Comunicação de Extravio de Livros Societários
Brapar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de 
Monte Alegre, nº 107, Torre B – 10º andar – Conjunto 101 B CV: 3113, Cidade Monções, CEP: 04563-060, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 26.796.784/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.300.499.824, comunica o extravio dos Livros Societários de (i) 
Registro de Ações Nominativas; e (ii) Registro de Transferência de Ações Nominativas, todos com nº de Ordem 01, sendo o local 
da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resultaram no fato ou como, quando e onde 
ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que os livros foram vistos, pela última vez, no arquivo mantido na sede da companhia. Os 
livros não possuíam escrituração. São Paulo, 18/02/2019. Eduardo Cirelli Grasso – Diretor Presidente. (27, 28/02/2019 e 01/03/2019)

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A - CNPJ nº 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos 
termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social, a qual será realizada em 28/3/19, 5ª feira, 16h, na Sede da 
Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/SP, Open Mall Panamby, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação de contas - Exercício 2018; (ii) Comercialização - Novas 
locações; (iii) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; (iv) Outros Assuntos de Interesse. Informamos 
que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de 
Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.  (26, 27 e 28/02/2019)

DIGIGRAF
Distribuidora Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2018. São 
Paulo, 26 de fevereiro de 2019. Diretor Presidente: 
Antônio Francisco da Rita Leal.

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil
Central, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila
Independência - São Paulo - SP , CEP- 04221-060, no dia 11.03.2019, 1ª convocação
as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a)
Aprovação do Balanço Patrimonial , demonstrações financeiras e fiscais do exercício
encerrado em 31.12.2018; b) Eleição dos membros do conselho fiscal e suplentes
para o mandato de 01 (um) ano. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

COOPERSERV - Cooperativa Agrícola
Nacional Sudeste Centroeste

CNPJ/MF 04.025.056/0001-51 - NIRE 35.400.063.386
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os cooperados da COOPERSERV - Cooperativa Agricola Nacional
Sudeste Centroeste, a se reunirem na Rua Ajaroba nº 63, Vila Independência - São
Paulo - SP , CEP- 04223-060 , no dia 13 de março de 2019, em 1ª convocação as 8:00
horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras e fiscais
encerradas em 31.12.2018; b) Eleição dos Membros do Conselho e Suplentes.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.
Sylla Burani Junior - Presidente da Mesa.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
CNPJ n° 08.279.191/0001-84 - NIRE 35.300.334.311

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Em 07/01/2019, às 9:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luis
Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do
Sr. Jean Francois Bourdeaux, do cargo de Membro do Comitê de Auditoria; (b) aprovou a eleição do Sr. Olivier Piquepe, para o cargo de Membro do Comitê
de Auditoria, com mandato até 07/01/2024. Formalizada tais declarações, o membro do Comitê de Auditoria ora eleito tomará posse no respectivo cargo,
conforme o anexo Termo de Posse (Anexo A); (c) consignou que, em decorrência das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia fica assim
composto: (c1) José Carlos Ferreira, CRC 1SP 140.285-O-0, CPF/MF sob n° 014.423.758-09, com mandato até 31/03/2020; (c2) María Ferrero Valderrey,
passaporte AAA889894 (Chile), com mandato até 31/03/2020; e, (c3) Olivier Piquepe, passaporte 17FV14025, com mandato até 07/01/2024; (d) ratificam que
os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados; (e) como outros assuntos de interesse social, os Conselheiros deliberaram pela publicação desta
Ata na forma de extrato. Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente; (representado pelo procurador Emmanuel Pelege). Marcelo Luis
Santilli - Secretário. JUCESP nº 116.188/19-4 em 21/02/2019. Gisela Simiena Ceschin - Secretária  Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
CNPJ/MF n° 03.546.261/0001-08 - NIRE 35.300.175.051

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Em 7/01/2019, às 9:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luis 
Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do
Sr. Jean Francois Bourdeaux, do cargo de Membro do Comitê de Auditoria; (b) aprovou a eleição do Sr. Olivier  Piquepe, para o cargo de Membro do Comitê 
de Auditoria, com mandato até 07/01/2024. Formalizada tais declarações, o membro do Comitê de Auditoria ora eleito tomará posse no respectivo cargo,
conforme o anexo Termo de Posse (Anexo A); (c) consignou que, em decorrência das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia fica assim 
composto: (c1) José Carlos Ferreira, CRC 1SP 140.285-O-0, CPF/MF sob n° 014.423.758-09, com mandato até 31/03/2020; (c2) María Ferrero  Valderrey,
passaporte AAA889894 (Chile), com mandato até 31/03/2020; e, (c3) Olivier Piquepe, passaporte 17FV14025, com mandato até 07/01/2024; (d) ratificam que 
os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados; (e) como outros assuntos de interesse social, os Conselheiros deliberaram pela publicação desta
Ata na forma de extrato. Nada mais. Franscisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli 
- Secretário.  JUCESP nº 116.191/19-3 em 21/02/2019. Gisela Simiena Ceschin -  Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      1.944
DISPONIBILIDADES         557
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.052

Poupança    1.052
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização    100
OUTROS CRÉDITOS         208

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     146
Diversos    69
PDD - 7

OUTROS VALORES E BENS           27
Despesas Antecipadas    27

PERMANENTE           18
IMOBILIZADO DE USO   18

TOTAL DO ATIVO   1.962

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         528
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS           18

Ordens de Pagamento em M.E.    18
OUTRAS OBRIGAÇÕES         510

Carteira de Câmbio     0
Fiscais e Previdenciárias    82
Diversas    428

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.436
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.037
Lucros ou Prejuízos Acumulados   - 19

CONTAS DE RESULTADO          - 2
Receitas Operacionais     361
(Despesas Operacionais)   - 363

TOTAL DO PASSIVO    1.962

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Janeiro de 2019

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

J. ALVES  C O R R E TO R A  D E  C Â M B I O  LT DA .
 CNPJ/MF Nº 69.078.350/0001-77

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (R$ Mil)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIM. LÍQUIDO (R$ mil)
Lucros Lucros

Capital Reserva a Disp. (Prej.)
EVENTOS                   .    Social     Legal   Quot. Acumu.    Total
Saldos em 01.01.2017 418 84 1.288 - 1.790
Lucro do Exercício - - - 1.080 1.080
Transferências:
  Dividendos - - - (145) (145)
A Disposição dos Quotistas - - 935 (935) -
Saldos em 31.12.2017 418 84 2.223 - 2.725
Mutações do Período - - 935 - 935
Saldos em 01.07.2018 418 84 2.129 (313) 2.318
Prejuizo do Semestre - - - (744) (744)
Transferencias:
  Dividendos - - (119) - (119)
Saldos em 31.12.2018 418 84 2.010 (1.057) 1.455
Mutações do Período - - (119) (744) (863)
Saldos em 01.01.2018 418 84 2.223 - 2.725
Prejuizo do Exercício - - - (1.057) (1.057)
Transferencias:
  Dividendos - - (213) - (213)
Saldos em 31.12.2018 418 84 2.010 (1.057) 1.455
Mutações do Período - - (213) (1.057) (1.270)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31/12/2018 e 2017 (R$ mil)

1. Contexto Operacional: A J. Alves Corretora de Câmbio Ltda., iniciou
suas atividades em 19.11.1992 e tem por objeto exclusivo à intermediação
e a prática em operações no mercado de câmbio. 2. Apresentação das
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabora-
das e estão apresentadas de acordo com o Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema financeiro Nacional - COSIF, estando em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas na
legislação societária, parcialmente alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09, normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, e
normas editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. As demonstrações
financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas
pela Administração na data de 24/01/2019. A demonstração dos Resulta-
dos Abrangentes, não está sendo apresentada em função da inexistência
de itens passiveis da referida classificação. 3. Principais Diretrizes
Contábeis: a. Apuração do Resultado. A apuração do resultado é feita
segundo o regime de competência. b. Estimativas Contábeis. Na elabora-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil é requerido que a Administração use de julgamento na
determinação e no registro de certos valores determinados que sejam
registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de
premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significati-
vos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões
para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos
mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões para indeniza-
ções, provisões para perdas em geral. A liquidação das transações
registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergen-
tes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração da Corretora revisa periodicamente as estimativas e pre-
missas. c. Imobilizado de Uso. O imobilizado de uso 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, conforme divulgado na nota 9. d. Ativo e Passivo circulante. Os
ativos são reconhecidos pelos valores de realização, incluindo os rendi-
mentos auferidos e os passivos demonstrados por valores conhecidos
calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos. e. Receitas e Des-
pesas. Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas estão registradas pelo regime de
competência. f. Imposto de Renda e Contribuição Social. O imposto de
renda e a contribuição social são calculados com base no lucro real anual
de acordo com a legislação fiscal vigente. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa: Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível
na entidade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto
prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa compreendem:

    2.018     2.017
Caixa e Equivalentes de caixa 1.673 3.544
Caixa e saldos em bancos 621 2.530
Aplicações financeiras de curto prazo - Poupança 1.052 1.014
5. Títulos e Valores Mobiliários:     2.018     2.017
Títulos de Capitalização Bradesco 100 0
6. Outros Créditos - Câmbio:     2.018     2.017
Câmbio comprado a liquidar financeiro 0 286
7. Outros Créditos - Rendas a Receber:     2.018     2.017
Corretagem de Câmbio 135 114

    2.018     2.017
8. Outros Créditos - Diversos: 15 25
Devedores Diversos 14 22
Adiantamentos salariais 1 3

9. Imobilizado de Uso: Taxa Anual                          2018     2017
de Deprec. Custo Deprec. Líquido  Líquido

Instalações, Móveis de Uso 10 % 72 58 14 17
Sistemas de Comunicação 10 % 17 16 1 1
Sistema de Proc. de Dados 20 %      49        46         3          5

   138       120        18         23
    2018     2017

10. Ordens de Pagamentos - ME: 324 296
Refere-se a ordens de pagamento em moedas estrangeiras provenientes
do exterior já creditadasà conta do estabelecimento por banqueiro no
exterior, a serem cumpridas no País por seu contra valor em moeda
nacional.

    2018     2017
11. Outras Obrigações - Câmbio: 0 412
Cambio Vendido a Liquidar Financeiro 0 291
Obrigações por compra de cambio 0 121

    2018     2017
12. Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias: 68 448
Impostos e contribuições s/ lucro 0 405
Impostos retidos sobre serviços de 3ºs 3 2
Impostos sobre salários 21 22
Pis, Cofins, Iss, Iof, Irrf. 44 19

    2018     2017
13. Outras Obrigações - Diversas 172 107
Provisões com Pessoal 49 58
Outras Despesas Administrativas 123 46
Outros 0 3
14. Patrimônio Líquido: O Capital está representado por 417.973 (quatro-
centos e dezessete mil e novecentos e setenta e três) quotas de R$ 1 (um
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado na data do balanço,
por quotistas, domiciliados no País. A Administração promoveu a distribui-
ção de lucros aos sócios quotistas no exercício de 2018 no montante de
R$ 213. (2017 R$. 145). 15. Remuneração do Pessoal Chave da Adminis-
tração: A remuneração total do pessoal-chave da Administração, para o
exercício findo em 31/12/2018 foi de R$ 123 (R$ 106 em 2017), a qual é
considerada benefício de curto prazo. 16. Prevenção à Lavagem de
Dinheiro: Em cumprimento à legislação específica Lei 9.613/98 e 12.683/
2012 e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões
periódicas e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadas-
tro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona
com a gestão de riscos e controles internos. 17. Gerenciamento de Risco
Operacional: A gestão de risco operacional é definida como a possibilida-
de de ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de pro-
cessos internos, sistemas, comportamento humano, ou eventos exter-
nos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de
uma instituição financeira. Em atendimento à Resolução nº 4557/2017 do
Conselho Monetário Nacional, a Corretora, instituiu a estrutura de gerenci-
amento capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar
seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. Foi
nomeado diretor responsável pelo gerenciamento de risco operacional
conforme cadastro no UNICAD/BACEN. A descrição da estrutura de geren-
ciamento de risco operacional está arquivada nas dependências da Corretora.
Os Planos de Contingências também são partes relevantes do gerencia-
mento de riscos operacionais e contém estratégias a serem adotadas para
assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar as
perdas decorrentes de risco operacional. 18. Gerenciamento do Risco de
Mercado: A estrutura de gerenciamento do risco de mercado previsto na
Resolução nº 4557/2017 do Conselho Monetário Nacional, define como
risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da
flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição
financeira e deve ser compatível com a natureza das operações, a com-
plexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de mercado da
instituição. A Corretora nomeou diretor responsável pelo gerenciamento de
risco de mercado conforme cadastro no UNICAD/BACEN. A descrição da
estrutura de gerenciamento de risco de mercado está arquivada nas

PASSIVO N.E.     2.018     2.017
CIRCULANTE        564     1.263
Relações Interdependencias        324        296
Ordens de Pagamento ME 10 324 296

Outras Obrigações        240        967
Câmbio 11 - 412
Fiscais e Previdenciárias 12 68 448
Diversas 13 172 107

NÃO CIRCULANTE
Exigivel a Longo Prazo            -        537
Outras Obrigações            -        537
Fiscais e Previdenciárias - 512
Execução Fiscal SRF - 25

PATRIMONIO LIQUIDO     1.455     2.725
Capital Social
De domiciliados no país 14 418 418

Reservas de Lucros 1.037 2.307

TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LIQUIDO     2.019     4.525

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

     2.018     2.018     2.017
Receitas da intermediação financeira      1.231     1.698     6.395
Resultado de Operações de Câmbio 1.208 1.650 6.328
Resultado de Oper. com TVM 23 48 67

Despesas da Intermediação Financeira             -          (1)           1
Provisão p/ Créditos de Liquid. Duvidosa - (1) 1

Resultado bruto de interm. financeira      1.231     1.697     6.396
Outras receitas/despesas operacionais     (1.975)    (2.754)   (4.460)
Receitas de prestação de serviços 603 1.166 1.134
Despesas de pessoal (398) (862) (1.043)
Outras despesas administrativas (1.264) (2.062) (3.170)
Despesas tributárias (916) (998) (452)
Outras receitas operacionais 1 3 53
Outras despesas operacionais (1) (1) (982)

Resultado operacional        (744)    (1.057)     1.936
Resultado antes da trib. s/lucros e partic.       (744)    (1.057)     1.936
Imposto de Renda e Contribuição Social             -            -      (856)

Lucro líquido do período             -            -     1.080
Quantidade de quotas 417.973 418 418 418
Lucro líquido por quotas     0,0000   0,0000   2,5837

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

Fluxo de Caixa das ativid. operacionais     2.018    2.018     2.017
Resultado do semestre/exercício
Depreciação e amortização          2          6           5
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais    1.299       629      (542)
Aumento/(Redução) em Passivos Operac.      (535)   (1.236)       699
Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. operac.       766      (601)    2.179
Fluxo de Caixa das atividades de investim.
Compras de Imobilizado          0          0           0
Disponib. líq. geradas p/(aplic.)ativ. de invest.          0          0           0
Fluxo de Caixa das atividades de financ.
Pagamentos de Lucros/Dividendos      (119)      (213)      (145)
Disponib. líq. geradas p/(aplic.)ativ. de financ.      (119)      (213)      (145)
Aum./Red. líq.(a) de caixa e equiv. de caixa       647      (814)    2.034
Aumento (Redução) nas disponibilidades:        (97)   (1.871)    1.097
No inicio do semestre/exercício     1.770    3.544    2.447
No final do semestre/exercício    1.673    1.673    3.544

ATIVO N.E.     2.018     2.017
CIRCULANTE     1.947     3.995
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 1.673 3.544
Titulos e Valores Mobilíarios 5        100            -
Carteira Própria 100 -
Outros Créditos        147        422
Câmbio 6 - 286
Rendas a receber 7 135 114
Diversos 8 15 25
Provisão para Devedores Duvidosos (3) (3)

Outros Valores e Bens          27         29
Despesas Antecipadas 27 29

NÃO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo          54        507
Outros Créditos          54        507
Interposição de Recursos Judiciais SRF - 480
Impostos a Recuperar 54 27

Imobilizado de uso 9          18         23
Outras Imobilizações de Uso 18 23

TOTAL DO ATIVO     2.019     4.525

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da J. ALVES Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras
da J. ALVES Corretora de Câmbio Ltda. (“J. Alves”) que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de
caixa e dos resultados abrangentes, para o semestre e exercício findos
naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas
explicativas da Administração, que as acompanham, representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da J. ALVES Corretora de Câmbio Ltda. (“J. Alves”), em 31 de
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o 2º. Semestre e exercício findos naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições finan-
ceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção intitulada: “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação a “J. Alves”, 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 foi
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações financei-
ras: A Administração da “J. Alves” é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
da “J. Alves” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos 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 Corretora ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da “J. Alves” 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 uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes 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 demonstra-
ções 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: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por frau-

de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropri-
ada 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. ii.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Corretora. iii. Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração. iv. 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 circunstâncias que possa
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da “J. Alves”. Se concluirmos que existe uma incerteza rele-
vante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifi-
cação 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 a não mais manter-se em continuidade operacional. v.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. vi. Comunica-
mo-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 significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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dependências da Corretora. A avaliação e controle da identificação prévia
dos riscos inerentes a novas atividades e sua adequação aos procedimen-
tos e controles e a avaliação dos cenários de estresse serão realizadas
anualmente ou conforme sua necessidade. 19. Gerenciamento do Risco
de Crédito: Define-se como risco de crédito a possibilidade de ocorrência
de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desva-
lorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classifica-
ção de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, as
vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Em
atendimento a Resolução nº 4557/2017 do Conselho Monetário Nacional, a
Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento do risco de crédito capaz
de permitir a identificação, mensuração, o controle e a mitigação dos
riscos associados a cada instituição individualmente. 20. Gerenciamento
de Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução 4557/2017
do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenci-
amento 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. 21. Gerenciamento de Risco de
Liquidez: Com base nas diretrizes da Resolução nº 4557/2017 do Banco
Central do Brasil, o risco de liquidez é definido como a possibilidade de a
instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações espe-
radas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de
vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer
em perdas significativas. Como também de não conseguir negociar a preço
de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuida-
de no mercado. A Instituição monitora o risco de liquidez via identificação,
mensuração e controle da exposição ao risco de liquidez, considerando as
projeções de cenários econômicos e fluxos de caixa em diferentes
períodos. Trata-se da possibilidade de ocorrência de um descasamento
entre os fluxos de pagamento e de recebimento, gerando, desse modo,
uma incapacidade para cumprir os compromissos assumidos. Ou seja, em
tal situação, as reservas e disponibilidades de uma instituição tornam-se
insuficientes para honrar as suas obrigações no momento em que ocorrem.
22. Ouvidoria: A J. ALVES possui formalizada e operacionalizada a área
de Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº 4.433/2015
do CMN e Circular nº 3.503/10 do BACEN, que consiste em atuar como
canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar
eventuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. O
canal de Ouvidoria está plenamente implementado, através de canal pró-
prio de discagem direta gratuita 0800.770.5422 e pelo e-mail:
faleconosco@jalvescorretora.com.br. 23. Execução Fiscal SRFB: Em exer-
cícios passados, a Corretora foi fiscalizada pela RFB - Receita Federal do
Brasil, sendo assim, segundo a autoridade fiscal, alguns tributos não
foram recolhidos conforme preconizado pela legislação em vigor à época,
em razão deste fato foram lavrados AIF - Autos de Infração Fiscal. A
Corretora aproveitando a existência dos programas: “REFIS da Copa” e
REFIS da Crise”, preconizados pelas Leis 11.941 e 12.996, solicitou a
“RFB” a inclusão dos débitos objeto de contestação no âmbito dos progra-
mas sendo o prazo solicitado de 180 meses. Conforme previsto no artigo 1º
da referida lei, foram realizados pagamentos, demonstrando assim, a in-
tenção da corretora em obter os benefícios previstos na referida lei. Até a
conclusão destas demonstrações, referidos pedidos de parcelamento
ainda não haviam sido homologados pela autoridade fiscal. A Corretora
vem cumpriu pontualmente com o pagamento mensal das “quotas” devi-
das ao “parcelamento”. Em dezembro/2018, foi consolidada a divida
perante a Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
cujos valores foram contabilizados em contas de resultado gerando o
valor de R$ 795, que afetaram o Patrimônio Líquido. No mesmo mês,
todos os parcelamentos foram quitados. 24. Contingências: As declara-
ções de rendimentos dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revi-
são e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribui-
ções permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos compe-
tentes por períodos variáveis de tempo.

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES  CLAUDIO - Diretora Administrativa Financeira

VALDEMIR SOPRANI
Contador CRC - 1SP 88.327/O-0        CPF nº 538.074.058-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

     2.018     2.018     2.017
Lucro Líquido do Período (744) (1.057) 1.080
(+-) Ganhos ou Perdas Atuariais(benef. a emp.) - - -
(+-) Mud. nos vlrs. justos de instrum. de Hedge - - -
(+-) Parcela de outros resultados abrangentes - - -
Resultado do Semestre/Exercício        (744)    (1.057)     1.080
Resultado Abrangente Total         233        435       607

Educação 
como 

propulsor da 
Inovação

Marcos Paim (*)

Divulgado 

recentemente, o 

Bloomberg Innovation 

Index 2019, um 

índice mundial 

que apresenta um 

ranking dos países 

mais inovadores, 

revelou, sem 

surpresas, Coreia 

do Sul, Alemanha e 

Finlândia na ponta. 

Na parte de baixo da ta-
bela, também sem novi-
dades, Brasil, Argentina 

e México marcam presença, 
dando destaque negativo à 
América Latina.

Entre uma série de itens 
medidos pelo indexador de 
Inovação da Bloomberg estão 
a produtividade, a pesquisa e a 
geração de patentes. 

Olhando para esses itens, 
podemos nos perguntar: Que 
tipo de educação uma pessoa 
precisaria ter para ajudar o país 
no desenvolvimento econômico 
e social? Pensando em educa-
ção formal, que tipo de escola 
precisamos para que nossos 
futuros profissionais sejam 
produtivos, criativos, críticos, 
questionadores, inovadores e 
até inventores?

Acredito que as escolas 
podem ajudar a desenvolver 
na maioria essas prestigiadas 
habilidades e competências nos 
alunos. Sabemos das difi culda-
des, mas temos de pensar em 
como, mesmo com recursos es-
cassos, podemos transformar as 
escolas públicas e privadas em 
ambientes cujos os resultados 
ajudem a ampliar o desenvolvi-
mento do país. 

Os países do topo dos rankings 
de inovação e educação, como o 
PISA (Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes), 
por exemplo, não fazem segre-
do: investem na qualidade dos 
professores. O investimento no 
professor é uma das apostas de 
maior retorno em educação, em 
especial nas ciências naturais 
e matemática, que são parte 
do coração dos programas que 
envolvem a metodologia STEM 
(da sigla em inglês para Ciên-
cias, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática). 

Em conjunto com as demais 
áreas do conhecimento pre-
sentes no currículo escolar, as 
áreas STEM abrem enormes 
possibilidades para os futuros 
inovadores do país. Porém, para 
que o professor possa preparar 
futuros inovadores, ele mesmo 
precisa ser um na sua área de 
atuação e dentro da sala de aula. 
Assim, ele precisa melhorar 
seus métodos, favorecendo 
a aprendizagem dos alunos, 
experimentar e oferecer aos 
estudantes oportunidades de 
inovarem também. 

Parte do processo de ino-
vação envolve pesquisa - uma 
excelente oportunidade de 
trabalhar conteúdos de ciên-
cias aplicados à realidade, à 
vida - e colaboração - aprender 
e ensinar colegas, sejam eles 
professores ou alunos, com foco 
especial em criar algum bene-
fício coletivo, solucionando um 
problema real.

Enfim, inovar em sala de 
aula é também encontrar novas 
formas de aprender dando vida 
aos conteúdos, desfrutando da 
beleza da matemática e das 
ciências, gerando resultados 
para alunos, professores e toda 
a sociedade brasileira.

(*) - Graduado pela UF do Rio 
Grande do Sul com especialização 
em Física, é diretor dos programas 

STEM Brasil e STEM México, 
promovidos pela organização 

internacional Educando, além de 
Chief Technology Offi  cer (CTO) da 

instituição desde 2009. 

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1014537-36.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MULTGRAU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 
05.761.848/0001-57, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de SONDAR SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ n° 
03.089.715/0001-50, objetivando o recebimento de R$ 10.400,00 (Dez/2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços de Limpeza de Dutos de Ar Condicionado, firmado entre as partes em 04/09/2014 
e não pago. Encontrando-se a empresa ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (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 12 de dezembro de 2018. 

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023174-
62.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DA 
CONCEIÇÃO SANTANA, CPF 275.407.378-75, que AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, para o recebimento de R$ 4.016,80 (Jul/2016), oriundos dos cheques nºs. 
000146, 000147, 000148, 000149 e 000150, no valor de R$ 480,00 cada, sacados contra o Banco 
Bradesco S.A., e devolvidos por falta de fundos. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, que a tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (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 17 de janeiro de 2019. 
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