
Mais de uma vez já me perguntaram: “você lê 

alguma coisa buscando erro ou conteúdo?” Claro 

que leio buscando conteúdo, porque buscar erro 

é algo bem desagradável, além de não ser minha 

função

O que acontece é que o erro vem espontaneamente e 
se apresenta a mim. O que posso fazer então, senão 
reconhecê-lo. Por outro lado, nos dias atuais é tão difícil 

depararmos com o que mereça o nome de “conteúdo”, que o 
que acaba aparecendo é o resto... e resto é erro!

Dia desses, estava na engraxataria da Galeria que liga a 24 de 
Maio à Barão de Itapetininga, polindo os sapatos (sim, porque 
ali o que fazem é polir o calçado, dar-lhe brilho, e não engraxar, 
isto é, enchê-lo de graxa, sem dar-lhe a aparência de limpo, 
luzidio...). “Marrom”, apelido pelo qual é conhecido um dos 
melhores profi ssionais de São Paulo e que forma, com o Hélio, 
uma dupla imbatível nessa arte, entregou-me para ler a edição 
do jornal “Agora”, do grupo Folha. 

Lendo-o, encontrei, na página 5, anúncio de meia folha mos-
trando um sorridente garoto com uma mochila às costas e a tal 
expressão “Me divirto tudo que tenho direito.”... É evidente que 
a responsabilidade pelo texto não é do jornal, mas da entidade 
que mandou publicá-lo e da agência que o produziu. De qualquer 
forma, caberia a quem de direito o dever e o cuidado de revisá-lo. 
Por quê? Porque toda comunicação com o público – seja qual 
for: interno ou externo – deve ser uma aula de língua pátria. 

Quantas pessoas irão ler esse anúncio e tomar como correta 
sua construção? Afi nal, está em um “veículo de comunicação de 
massa”! Num órgão da imprensa e esta tem, entre suas funções: 
“informar, instruir, educar”... Lembrei do amigo Mohamad Murad 
que, quando vereador, apresentou o Projeto de Lei n° 928/97, 
que se converteu na Lei 12.657/98 (que não consegui localizar...). 

Eram seus dizeres: “Artigo 1° – Ficam os comerciantes e anun-
ciantes obrigados a corrigir os erros gramaticais eventualmente 
ocorridos nas faixas, cartazes, outdoors e placas de publicidade, 
no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes à notifi cação expedida 
pelo Poder Público. 

Parágrafo único – o descumprimento do disposto no caput 
deste artigo ensejará multa de 500 UFIR por erros em outdoor 
e 100 para os demais meios de comunicação. Artigo 2º - Cabe 
ao Poder Público criar uma central de informação com profi s-
sionais da área para orientar e esclarecer dúvidas da Língua 
Portuguesa aos interessados”.

Eu jamais soube de alguma empresa ou instituição que tivesse 
sido autuada com base em tal lei. Certamente porque entrou no 
rol das famosas “leis que não pegam”. Aliás, se fosse  das que 
pegam, o primeiro autuado seria... o Poder Público Municipal! 
Bastaria uma vista d’olhos em placas indicativas de ruas e lo-
gradouros públicos para constatar o “ilícito gramatical”! 

Grafi as como Pacaembú; Turiassú e Paissandú são exemplos 
da aplicação de um acento agudo (´) inexistente. Essa acentu-
ação na oxítona terminada por semivogal “u” só se dá se, antes 
do “u”, vier uma vogal, casos de AnhangabAú; ItAú; TambAú 
etc. A mesma regra se estende às oxítonas terminadas pela 
semivogal “i”, em que são formas corretas: JundiAí; CarambEí; 
AvAÍ  e semelhantes; e incorretas: Paratí; Guaraní; Itapeví etc.

A rigor, no caso das palavras Turiassu e Paissandu, seria 
recomendável a grafi a Turiaçu e Paiçandu, por serem “pala-
vras de origem ameríndia”. Entretanto, o próprio Vocabulário 
Ortográfi co da Língua Portuguesa reconhece essa outra grafi a 
por serem formas consagradas pelo uso...

E no anúncio, o que há de errado? Logo de cara, o “ME 
divirto...”! Ora, “não se inicia nenhuma frase em português 
com pronome oblíquo átono”! A forma certa seria “Divirto-
-me...”. Aí alguém poderia achar ser um preciosismo. Então 
a solução seria iniciar com o pronome pessoal do caso reto: 
“EU me divirto...”. O restante da frase também deixa a dese-
jar quanto à regência. Um jeito de diminuir o problema seria 
acrescentar uma preposição entre “tudo” e “que”, assim: “Eu 
me divirto tudo A que tenho direito”. Porque “quem tem 
direito, tem direito A alguma coisa”!  

Melhor ainda seria “Eu me divirto com (ou em) tudo a que 
tenho direito”...

Ou então, mudar toda a cons-
trução da frase.

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado

e Jornalista. É Autor do livro
“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da 

Academia Cristã de Letras. -
 www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2019

PAGAMENTO DE SALÁRIO NO DIA 25
Empresa realiza o pagamento dos salários no dia 25 de cada mês, 
existe impedimento no eSocial? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, QUE CONTRATA UM AUTÔNOMO, O VALOR 
DO INSS RETIDO NA NOTA DEVE SER CALCULADO EM QUAL ALÍQUOTA?

Esclarecemos que a alíquota de contribuição previdenciário do autô-
nomo que presta serviço para entidade beneficente sem fins lucrativos 
com isenção das contribuições sociais é de 20% limitada ao teto do salá-
rio de contribuição. Base Legal – Art.65, II, “a”, 2 da IN RFB nº971/09.

RECONTRATADO COMO TERCEIRIZADO
Funcionário pode ser demitido e contratado na mesma empresa como 
terceirizado (RPA ou MEI), como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO QUE ULTRAPASSA 30 DIAS
Empresa pretende demitir funcionário que possui 42 dias de aviso pré-
vio, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO CALCULAR O ADICIONAL NOTURNO, QUANDO O FUNCIONÁRIO 
INICIA A JORNADA ENTRE AS 02:00 OU 03:00 DA MANHÃ E A JOR-
NADA DE TRABALHO, SERÁ ELA 08 POR DIA OU 08:48?

Esclarecemos que independente do início da jornada de trabalho, se 
iniciada no período noturno todo período, inclusive o que ultrapassar 
as 05hs deverá ser considerada como hora reduzida. Nestes casos 
também a jornada diária não poderá ultrapassar a 8 horas ou 8h48m 
mediante acordo de compensação de horas.

PRESTAR SERVIÇO COMO FUNCIONÁRIO E COMO MEI
Funcionário pode prestar serviço como MEI para a empresa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do Atacadão S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da 
Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
(“AGOE”) a serem realizadas no dia 16 de abril de 2019, às 10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, 
localizado na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP: 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: A - Em Assembleia 
Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, bem como para examinar, discutir e aprovar as 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018; (2) com base na proposta apresentada pela 
administração, deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição 
de dividendos; (3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia 
a serem eleitos; (b) decidir se os candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são 
independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração; (4) aprovar a remuneração global anual 
da administração da Companhia para o exercício social de 2019. B - Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(1) rerratificar a remuneração anual da administração aprovada na AGOE realizada em 27 de abril de 2018; 
(2) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da 
Companhia; (3) alterar os artigos 22 e 28 do Estatuto Social para criar o cargo de Diretor Vice-Presidente de 
Operações - Atacadão; (4) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: 
1. O Manual de Participação dos Acionistas, contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas 
para participação na AGOE, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na 
AGOE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu 
website de relações com investidores (www.grupocarrefourbrasil.com.br), bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação 
do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, 
sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual de Participação dos 
Acionistas. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual de Participação dos Acionistas, a Companhia 
destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na AGOE: Acionista Presente: Solicita-se 
que os Acionistas que optarem por participar pessoalmente das Assembleias efetuem seu cadastramento até o dia 
12 de abril de 2019. O Acionista deverá comparecer às Assembleias munido de documento que comprove a sua 
identidade. Acionista Representado por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, 
observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual de Participação dos Acionistas. O representante 
legal do Acionista deverá comparecer às Assembleias munido da procuração e demais documentos indicados 
no Manual de Participação dos Acionistas, além de documento que comprove a sua identidade. Via Boletim de 
Voto a Distância: A Companhia disponibilizará para essas Assembleias o sistema de votação a distância, nos 
termos da Instrução CVM nº 481/09, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio 
de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, 
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do Manual de Participação dos Acionistas. 3. Nos 
termos da Instrução da CVM nº 165/91, conforme alterada, o percentual mínimo de participação no capital votante 
para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia é de 5% (cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 141 da Lei das S.A.

São Paulo, 15 de março de 2019.
Matthieu Dominique Marie Malige 

Presidente do Conselho de Administração

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 65.645.137/0001-49
Relatório da Administração

A Diretoria da Dascam Corretora de Câmbio Ltda., em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.
 São Paulo, 31 de janeiro de 2019. A Diretoria

Diretoria

Sergio Luiz Bastos Brotto – Diretor
Contador

Reinaldo Dantas – CRC 1SP 110.330/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em R$ mil)
1. Contexto Operacional – De acordo com a AGOE realizada no dia 28 de abril 
de 2.006, os sócios aprovaram a transformação do tipo societário de sociedade 
por ações para sociedade empresária limitada, sob a denominação social de 
DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., devidamente homologada pelo Banco 
Central do Brasil em 31 de agosto de 2006. A Sociedade tem por objeto social 
a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado 
de câmbio de taxas flutuantes, de conformidade com a legislação vigente e 
regulamentações pertinentes do Banco Central do Brasil.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis 
foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A, com os 
critérios estabelecidos pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF, do Banco Central do Brasil, e elaboradas de acordo com os prin-
cípios de contabilidade emanados da “legislação societária”. Estas informações 
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de janeiro de 2019.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – a) Títulos e Valores Mobiliários 
e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Corretora adotou como estratégia de 
atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de serem negociados 
de forma ativa e frequente. b) Investimentos: O investimento está representado 
por marcas e patentes contabilizado pelo custo. c) Imobilizado de Uso/Intangível: 
O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de aquisição, e a depreciação é 
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a 
vida útil e econômica dos bens e, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação 
tributária sendo: 10% a.a. p/ Moveis e Equipamentos de Uso, Instalações, Sistemas 
Comunicação-Equipamentos e 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados. 
O intangível está representado por Desenvolvimento de Sistemas Informatizados, 
sendo amortizados a alíquota de 20% a.a. d) Apuração de Resultados: O regime 
de apuração do resultado é o de competência. e) Ativo e Passivo Circulante, 
Realizável e Exigível a Longo Prazo: São demonstrados pelos valores de reali-
zação e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem 
como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, 
reconhecidos em base “pró rata” dia. f) Contingências: Os passivos contingentes 
são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for consi-
derado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando 
uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos 
contingentes são reconhecidos quando a administração possui total controle da 
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais 
não cabem mais recursos. g) Provisões para Imposto de Renda e Contribuição 
Social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro 
tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 
no ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%, 
após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. h) Provisão para 
Créditos de Liquidação Duvidosa: Com base na análise das operações em aberto, 
dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretrizes do Banco Central 
do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682 de 21/12/1999), a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa foi constituída no montante de R$ 87 (R$ 110 em 2017), 
referentes a clientes inadimplentes inscritos na rubrica Corretagens de Câmbio 
a Receber. i) Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa são 
representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações em renda fixa, 
cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior 
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são 
utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:
Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Disponibilidades 115 92
Caixa 1 2
Depósitos bancários 114 90
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos – a) 
Os títulos e valores mobiliários classificados como disponíveis para a venda 
estão abaixo compostos:

31/12/2018 31/12/2017
Carteira Própria – livres 2.499 1.774
Cotas de Fundos de Investimento 2.499 1.774

Balanços Patrimoniais encerrados em (Valores em R$ mil)
Ativo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante 3.814 3.072
Disponibilidades 3.I 115 92
Tvm e Instrumentos Financeiros Derivativos 4 2.499 1.774
Carteira própria 2.499 1.774
Outros Créditos 1.132 1.147
Rendas a receber 5 1.157 1.124
Diversos 5 62 133
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) 3.h (87) (110)
Outros Valores e Bens 68 59
Despesas antecipadas 68 59
Não Circulante 284 187
Investimentos 3.B 1 –
Outros investimentos 1 –
Imobilizado de Uso 3.C 242 150
Outras imobilizações de uso 1.170 1.029
(Depreciações acumuladas) (928) (879)
Intangível 3.C 41 37
Ativos Intangíveis 113 92
(Amortização acumulada) (72) (55)
Total do Ativo 4.098 3.259

Passivo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante 1.845 564
Outras Obrigações 5 1.845 564
Sociais e estatutárias 1.142 –
Fiscais e previdenciárias 225 193
Diversas 478 371
Patrimônio Líquido 2.253 2.695
Capital: 6.a 1.659 1.659
De Domiciliados no país 1.659 1.659
Reservas de lucros 6.b 594 1.036
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 4.098 3.259

Demonstração dos Resultados (Valores em R$ mil)
2º-Sem-18 31/12/18 31/12/17

Receitas de Intermediação Financeira 67 119 212
Resultado de operações com títulos e 

valores mobiliários 67 119 212
Despesas da Intermediação Financeira (61) (4) (86)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (61) (4) (86)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 6 115 126
Outras Receitas/Despesas Operacionais 360 837 (902)
Receitas de prestação de serviços 4.335 8.513 7.064
Despesas de pessoal (2.062) (4.023) (4.572)
Outras despesas administrativas (1.488) (2.758) (2.647)
Despesas tributárias (422) (837) (704)
Outras receitas operacionais 2 6 5
Outras despesas operacionais (5) (64) (48)
Resultado Operacional 366 952 (776)
Resultado Antes da Tributação Sobre o 

Lucro e Participações 366 952 (776)
Imposto de Renda e Contribuição Social (72) (225) –
Provisão para imposto de renda (34) (113) –
Provisão para contribuição Social (38) (112) –
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/

Semestre 294 727 (776)
Juros de Capital Próprio (179) (179) –
Nº de cotas: 1.659.000 1.659.000 1.659.000
Lucro/(Prejuízo) por cota R$ 0,18 0,44 -0,47

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em R$ mil)
Semestre de 01/07/18 a 31/12/18

Capital 
Realizado

Reservas 
Especiais 
de Lucros

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldos no início do semestre em 

01/07/18 1.659 1.036 433 3.128
Reversão de reservas – (990) 990 –
Dividendos intermediários – – (990) (990)
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre – – 294 294
Destinações: – 548 (727) (179)
Juros capital próprio – – (179) (179)
Reserva especial de lucros – 548 (548) –
Saldos no fim do exercício em 

31/12/18 1.659 594 – 2.253
Mutações do semestre: – (442) (433) (875)

Exercício de 01/01/18 a 31/12/18
Saldos no início do exercício em 

01/01/18 1.659 1.036 – 2.695
Reversão de reservas – (990) 990 –
Dividendos intermediários – – (990) (990)
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício – – 727 727
Destinações: – 548 (727) (179)
Juros capital próprio – – (179) (179)
Reserva especial de lucros – 548 (548) –
Saldos no fim do exercício em 

31/12/18 1.659 594 – 2.253
Mutações do exercício: – (442) – (442)

Exercício de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no início do exercício em 

01/01/17 1.659 1.812 – 3.471
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício – – (776) (776)
Destinações: – (776) 776 –
Reserva especial de lucros – (776) 776 –
Saldos no fim do exercício em 

31/12/17 1.659 1.036 – 2.695
Mutações do exercício: – (776) – (776)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (Valores em R$ mil)
Fluxos de caixa das ativid. operacionais 2º-Sem-18 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre e exercício 294 727 (776)
Depreciações e amortizações 36 65 56
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 61 3 86
Provisão de impostos no resultado 72 225 –

463 1.020 (634)
Variação de Ativos e Obrigações (500) (857) 655
(Aumento) redução em TVM e instrumentos 

financeiros derivativos (356) (725) 844
(Aumento) redução de outros créditos 117 12 (183)
(Aumento) redução de outros valores e bens (10) (9) 21
Aumento (redução) em outras obrigações (251) (135) (27)
Caixa líq. proveniente das ativid. operac. (37) 163 21
Fluxos de caixa das ativid. de investimento
Inversões em:
Investimentos – (1) –
Imobilizado de uso (81) (118) (31)
Inversões líquidas no intangível (13) (21) –
Caixa líq. usado nas ativid. de investimento (94) (140) (31)
Aumento líq. de caixa e equival. de caixa (131) 23 (10)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 

semestre/exercício 246 92 102
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 

semestre/exercício 115 115 92

b) Instrumentos financeiros derivativos: Nos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, não havia operações com instrumentos financeiros 
derivativos.
5. Composição de Saldos Relevantes

Ativo Circulante 31/12/2018 31/12/2017
Outros Créditos
Rendas a receber 1.157 1.124
Corretagens de Câmbio a receber 1.157 1.124
Diversos 62 133
Adiantamentos e antecipações salariais 3 12
Imposto de Renda a Compensar 59 121
Passivo Circulante
Outras Obrigações
Sociais e estatutárias 1.142 –
Dividendos e bonificações a pagar 990 –
Juros sobre capital próprio 152 –
Fiscais e previdenciárias 225 193
Impostos e contribuições a recolher 225 193
Diversas 478 371
Obrigações por aquisição de bens e direito 21 –
Provisões p/pagamentos a efetuar 432 352
Credores Diversos País 25 19
6. Patrimônio Líquido – a) Capital Social: O capital social de R$ 1.659 está 
representado por 1.659.000 cotas, totalmente subscritas e integralizadas na 
data do balanço, por quotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: A 
destinação dos lucros é realizada no encerramento do exercício social. Em 31 de 
dezembro de 2018 foram destinados o saldo de lucros acumulados para reservas 
especiais de lucros no montante de R$ 548; e, foram revertidos de reservas espe-
ciais de lucros o montante de R$ 990 para pagamento de dividendos aos cotistas. 
Em 31 de dezembro de 2017 foram revertidos de reservas especiais de lucros o 
montante de R$ 776 para absorver o saldo de prejuízos acumulados no exercício.
7. Remuneração do Capital Próprio – No exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2018 foram pagos juros sobre o capital próprio no montante de R$179, 
conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos. Senhores – Diretores e Cotistas da
Dascam Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Dascam Corretora de 
Câmbio Ltda. (“Corretora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondente ao exercício e semestre 
findos 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 Dascam Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício 
e semestre findos 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 conti-
nuidade 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 respon-
sabilidade 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, individual-
mente 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 ceti-
cismo 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 ina-
dequadas. 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. 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 de deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.
Veneziani Auditores Independentes – CRC 2SP 13744/O-1

Sidney Rey Veneziani – Contador CRC 1SP 061028/O-1
Valdecir de Oliveira – Contador CRC 1SP 174801/O-1

8. Contingências – As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão 
sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e con-
tribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes 
por períodos variáveis de tempo.
9. 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 insti-
tuição 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.
10. Gestão de Riscos Operacionais – O gerenciamento de riscos operacionais é 
efetuado por meio da avaliação de novos produtos e operações, monitoração de 
processos, definição de indicadores de riscos e mensuração quantitativa de perdas 
operacionais, permitindo o estabelecimento de uma cultura sólida no que se refere 
à importância da monitoração e mitigação dos riscos operacionais. Considerando-
-se a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos 
e sistemas da instituição, a estrutura implantada atende satisfatoriamente aos 
requisitos da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
11. Gestão de Riscos de Mercado – O gerenciamento do risco de mercado e 
liquidez é efetuado periodicamente por intermédio do monitoramento dos níveis 
de exposição frente aos limites estabelecidos. A Instituição, considerando sua 
atividade específica e respectivo contexto operacional implantou estrutura de 
gerenciamento de risco de mercado que atende satisfatoriamente às exigências 
da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
12. Ouvidoria – O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em 
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio 
da Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015 do Banco Central do Brasil.

Demonstração do Resultado Abrangente (Valores em R$ mil)
2º-Sem-18 31/12/18 31/12/17

Resultado do Semestre/Exercício 294 727 (776)
Resultado Abrangente Total 294 727 (776)

O mercado brasileiro tem 
discutido recorrentemente a 
aplicação de uma modalidade 
de pagamento que desponta 
como uma das maiores ten-
dências globais: a transfe-
rência instantânea. A Visa e 
a Cielo anunciam a chegada 
dessa tecnologia em primeira 
mão ao Brasil e transforma o 
que até então era tendência 
em uma realidade para o 
mercado nacional.

A chegada das transferên-
cias instantâneas no País 
surge por meio do Visa e 
Cielo, permitindo o envio de 
valores por um consumidor 
ou por uma empresa para a 
conta de um cartão ou de 
qualquer outro dispositivo 
de pagamento de forma 
rápida, segura, sem atrito e 
em tempo real. A inovação 

Brasil é um dos primeiros 
países a oferecer a tecnologia

já está presente em mais de 
30 países e o Brasil é um dos 
primeiros a oferecer a tecno-
logia na América Latina.  

“O que torna a solução 
realmente única, além da 
instantaneidade das transa-
ções que são completadas, 
24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano, é 
a segurança na transferência 
dos fundos, o que possibilita-
rá à Visa e à Cielo explorar, 
entre outras oportunidades, 
o crescimento da nova econo-
mia”, explica Percival Jatobá, 
vice-presidente de Produtos, 
Soluções e Inovação da Visa 
do Brasil. “Na América Lati-
na, estamos falando de uma 
oportunidade de mercado 
na faixa de 10 bilhões de 
transações anuais” (Visa/
InPressPorterNovelli).

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF 05.054.358/0001-10 - NIRE 35.300.345.070

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos Senhores acionistas, na sua sede, na Alameda Ribeirão Preto 401, 1º, parte, Bela Vista, SP, 
os seguintes documentos: a) Cópia das demonstrações financeiras. b) Parecer dos auditores independentes. 
c) Relatório da administração referente ao exercício social findo em 31/12/18, SP, 19/03/19.

 Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente

Usina Açucareira Paredão S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açu-
careira Paredão S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 15 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede 
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta 
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos honorá-
rios da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 14 de março de 2019. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

O presidente da Câmara dos 
Comuns do Reino Unido, John Ber-
cow, proibiu ontem (18) a realiza-
ção de uma terceira votação sobre 
o mesmo acordo para a saída do 
país da União Europeia. Segundo 
a decisão, o governo da primeira-
-ministra Theresa May só poderá 
levar o texto ao plenário se houver 
alterações em seu conteúdo. 

O tratado do Brexit já foi rejeita-
do em duas ocasiões (432 votos a 
202 e 391 a 242) pelo Parlamento, 
mas a premier pretendia apresen-
tar o mesmo acordo uma terceira 
vez. Seu objetivo era mostrar que o 
tratado assinado com Bruxelas é a 
única alternativa a um rompimento 
sem acordo, já que a UE se recusa 
a abrir mão do backstop, mecanis-
mo que prevê a manutenção de 
fronteiras abertas entre a Irlanda 
do Norte e a República de Irlanda 
no caso de fracasso em futuras 
negociações comerciais.

Em sua decisão, Bercow disse que 

só permitirá uma terceira votação 
se houver mudanças “substanciais 
e não formais” no texto. A Câmara 
dos Comuns aprovou na semana 
passada uma moção pedindo para 
o governo solicitar o adiamento do 
Brexit, mas qualquer alteração de 
data depende do aval unânime dos 
Estados-membros da UE. O Con-
selho Europeu, órgão que reúne os 
líderes de todos os países do bloco, 
deve discutir a questão na próxima 
quinta-feira (21). 

“O risco de uma falta de acordo 
se afastou, mas não o risco de 
uma paralisação do Brexit”, disse 
o secretário britânico das Rela-
ções Exteriores, Jeremy Hunt. A 
moção de adiamento, no entanto, 
estava diretamente ligada a uma 
terceira votação do acordo: se os 
parlamentares aprovassem o texto, 
o “divórcio” seria prorrogado até 
30 de junho; do contrário, May 
pediria um prazo ainda maior para 
a UE (ANSA).

Presidente da Câmara 
proíbe 3ª votação do Brexit
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