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Ativo NE 31.12.18 31.12.17
Circulante 15.513 24.028
Disponibilidades 3.11 24 9
Aplicações Interfin. de Liquidez 3.11      1.251         999
Aplicações no mercado aberto 1.251 999

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos    13.287    18.827
Carteira própria 4.1 12.398 16.880
Instrumentos financeiros derivativos 4.2 889 1.947

Operações de Crédito           20              -
Financiamento de títulos e valores mobiliários 20 -
Outros Créditos         581      3.845
Rendas a receber 4 4
Negociação e intermediação de valores 5 491 109
Diversos 6 86 3.732

Outros Valores e Bens 7         350         348
Outros valores e bens 320 320
Despesas antecipadas 30 28

Não Circulante    27.355    18.480
Realizável a Longo Prazo    26.779    17.676
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 4.1    26.015    16.912
Carteira própria 593 158
Vinculados a prestação de garantia 25.422 16.754

Outros Créditos         764         764
Diversos 6 764 764

Investimentos 8.1           38           38
Outros investimentos 38 38
Imobilizado de Uso 8.2         510         763
Outras imobilizações de uso 3.787 3.748
(Depreciações acumuladas) (3.277) (2.985)

Intangível 8.2           28             3
Ativos Intangíveis 45 14
(Amortização acumulada)          (17)          (11)

Total do Ativo 42.868 42.508

Passivo NE 31.12.18 31.12.17
Circulante    23.045    24.798
Instrumentos Financeiros Derivativos 4.2    12.150      6.540
Instrumentos financeiros derivativos 12.150 6.540

Outras Obrigações    10.895    18.258
Fiscais e previdenciárias 9 1.852 1.993
Negociação e intermediação de valores 5 8.616 15.692
Diversas 9 427 573

Não Circulante      1.449      2.847
Exigível a Longo Prazo      1.449      2.847
Outras Obrigações      1.449      2.847
Fiscais e previdenciárias 9 1.386 2.744
Diversas 10 63 103

Patrimônio Líquido    18.374    14.863
Capital: 11.1    35.000    35.000
De Domiciliados no país 35.000 35.000

Ajustes de avaliação patrimonial (1.192) (2.664)
(Prejuízos acumulados)   (15.434)   (17.473)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 42.868 42.508

 2º Sem-18      31.12.18      31.12.17
Receitas de Intermediação Financeira 2.501 3.379 1.691
Operações de crédito 7 8 4
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 2.596 3.669 1.990
Resultado com instrumentos
  financeiros derivativos (102) (298) (303)

Despesas da Intermediação Financeira                   -                  -              100
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa - - 100

Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira 2.501 3.379 1.791
Outras Receitas/
  Despesas Operacionais          (4.683)         (9.140)       (26.024)
Receitas de prestação de serviços 822 1.639 1.572
Despesas de pessoal (1.604) (3.281) (3.106)
Outras despesas administrativas (3.240) (6.116) (6.294)
Despesas tributárias (429) (690) (19.181)
Outras receitas operacionais 14 67 3.526
Outras despesas operacionais (246) (759) (2.541)

Resultado Operacional (2.182) (5.761) (24.233)
Resultado Não Operacional -  - (342)
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro E Participações (2.182) (5.761) (24.575)
Imposto de Renda e Contribuição Social - - 14.010
IRPJ - Ativo fiscal diferido - - 7.783
CSLL - Ativo fiscal diferido                   -                  -          6.227
Lucro Líquido (Prejuízo)
  do Exercício/Semestre          (2.182)         (5.761)       (10.565)
Nº de cotas.........................................: 58.000.000 58.000.000 58.000.000
Lucro/(Prejuízo) por cota ............R$ (0,04) (0,10) (0,18)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda
(“Corretora”) tem por objeto social operar em Bolsa de Valores à vista, opções,
termo e futuros com títulos e valores mobiliários de negociação autorizada, prestar
serviços de assessoria ou assistência técnica nos mercados financeiros e de capi-
tais e exercer atividades expressamente autorizadas pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e pelo Banco Central do Brasil. 2. Base de elaboração e apre-
sentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, além das
normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Foram
adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as orientações e as interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis homologados pelos
órgãos reguladores relacionados ao processo de convergência contábil internacio-
nal que foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do
Brasil e estão consubstanciados no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das demonstrações contábeis são
utilizadas, quando aplicável, estimativas e premissas na determinação dos montan-
tes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas
contábeis vigentes no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na
mensuração de provisões para perdas com operações de crédito e para contingên-
cias, na determinação do valor de mercado de instrumentos financeiros derivativos,
de outras provisões e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os
resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas.
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a
serem divulgadas em 31 de janeiro de 2019. 3. Principais práticas contábeis: As
principais práticas adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis
são as seguintes: 3.1. Apuração do resultado: O regime de apuração do resultado
é o de competência. 3.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Representadas
por operações compromissadas, remuneradas a taxas pré-fixadas, lastreadas em
títulos públicos, demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos
decorridos, calculados em base pela SELIC. 3.3. Títulos e valores mobiliários: De
acordo com a Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil (BACEN) e regula-
mentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados de acor-
do com a intenção de negociação pela Administração em três categorias específi-
cas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: • Títulos para negocia-
ção - adquiridos com o objetivo de serem ativa e, frequentemente, negociados, são
ajustados pelo valor de mercado, em contrapartida ao resultado do período; • Títulos
disponíveis para venda - que não se enquadrem como para negociação nem como
mantidos até o vencimento, são ajustados ao valor de mercado em contrapartida a
conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários; • Títulos
mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e a capacidade financeira
para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados, pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do
período. 3.4. Instrumentos financeiros derivativos: Os Instrumentos Financei-
ros Derivativos registrados em contas patrimoniais estão basicamente distribuídos
da seguinte forma: • Operações a Termo, Ativas e Passivas: Os saldos referem-
se a contratos para negociação de ações com prazos determinados e valorizados
ao preço de mercado. • Vendas de Opções Venda - Posição Lançadora: O saldo
refere-se a opções contratadas em prazos, taxas e montantes compatíveis, sendo
que o valor contábil equivale ao de mercado. 3.5. Negociação e intermediação de
valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e
valores a receber realizadas na BM&F BOVESPA S.A., por conta de clientes pen-
dentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos con-
tratos. 3.6. Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: As provisões
para créditos de liquidação duvidosa são feitas 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). Em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 não haviam provisões para crédito de liquidação duvidosa.
3.7. Demais ativos circulantes e não circulantes: São apresentados pelo valor de
realização incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os
rendimentos auferidos até a data do balanço: • Investimentos: Os investimentos
são demonstrados ao custo de aquisição, representados por Títulos Patrimoniais da
Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM. • Imobilizado de uso: são registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20%
a.a. para “Sistema de processamento de dados e Sistema de transportes” e de 10%
a.a. para as demais contas; • Intangível: são registrados os direitos adquiridos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exer-
cidos com essa finalidade. São representados por softwares, registrados pelo custo
de aquisição e amortizados pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo utilizada a taxa de 20% a.a.
3.8. Passivos circulantes e não circulantes: 3.8.1. Demais passivos circulantes
e não circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetári-
as e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. 3.8.2. Provisões: Uma provi-
são é reconhecida no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado onde é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.9. Provisão 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. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação
fiscal. 3.10. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingên-
cias ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas,
reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios definidos na Resolução
nº 3.823/09 do CMN. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado
na opinião de assessores jurídicos, for considerado 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. As obrigações legais, fiscais e previdenciárias são de-
mandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade
de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reconhecidos e provisionados,
independentemente, da avaliação das chances de êxito no curso do processo judi-
cial. 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. 3.11. Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda
nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez, 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:

    2018     2017
Disponibilidades   24 9
Caixa   1 -
Depósitos bancários   23 9
Aplicações interfinanceiras liquidez   1.251   999
Títulos públicos – Letras do Tesouro Nacional (LTN)   1.251 -
Títulos públicos – Letras Financeiras do Tesouro (LFT)            -       999
Total de caixa e equivalente de caixa   1.275   1.008
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: 4.1.
Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro

de 2018 e 2017 estão classificados na categoria de disponíveis para venda; são
contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos contratados:
Títulos disponíveis para venda     2018     2017
Curto Prazo
Carteira própria   12.398   16.880
Ações em Companhias Abertas   12.388   16.527
Letras Financeiras do Tesouro         10       353
Total da carteira – Curto Prazo  12.398  16.880
Longo Prazo
Carteira própria   593   158
Letras Financeiras do Tesouro - LFT   593   158
Vinculados a prestação de garantia   25.422   16.754
Ações em Companhias Abertas   14.998   6.526
Letras Financeiras do Tesouro - LFT   59   93
Fundo de Inv. Liquidez Câmara BM&FBOVESPA  10.365  10.135
Total da carteira – Longo Prazo  26.015  16.912
Total dos títulos e valores mobiliários  38.413  33.792
4.2. Instrumentos financeiros derivativos: Nos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, havia operações em instrumentos financeiros derivativos
composto abaixo:
Ativo Circulante     2018     2017
Instrumentos financeiros derivativos   889   1.947
Compras a Termo – operações com ações   723   1.930
Compra de Opções de compra   142  9
Compra de Opções de venda   24  8
Passivo Circulante
Instrumentos financeiros derivativos   12.150   6.540
Obrigações por compra a Termo   806   1.856
Venda de Opções de compra   6.987   2.654
Venda de Opções de venda   4.357   2.030
5. Outros créditos e outras obrigações - negociação e intermediação de
valores
Ativo circulante     2018     2017
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores (a)       491       109
Devedores conta liquidações pendentes   35   36
Caixas de registro e liquidação   456   73
Passivo circulante
Outras obrigações
Negociação e intermediação de valores (a)    8.616  15.692
Credores conta liquidação pendente   8.616   15.121
Outras obrigações por negociação e intermediação -   571
(a) Débitos e créditos decorrentes das relações com o mercado (sistema e clientes)
relativamente à negociação de valores (títulos, ações, mercadorias e ativos finan-
ceiros) por conta própria e por conta de terceiros.
6. Outros créditos – diversos     2018     2017
Circulante         86    3.732
Devedores por compra de valores e bens (*) -   3.533
Impostos a compensar   77   187
Adiantamentos e antecipações 8   12
Devedores diversos País 1 -
Realizável a longo prazo       764       764
Depósito judicial (Nota nº 10)   764   764
7. Outros Valores e Bens     2018     2017
Circulante       350       348
Bens não de uso próprio (*)   320   320
Despesas antecipadas   30   28
(*) Refere-se a imóvel situado na Av. Tancredo Neves.
8. Investimentos, Imobilizado e Intangível
8.1 Investimentos     2018     2017
Outros Investimentos         38         38
Títulos Patrimoniais - BBM (Bolsa Brasileira de Mercadorias)   38   38
8.2. Imobilizado e Intangível 2018      2017

Depreciação/
 amortização Saldo Saldo

Imobilizado Custo    acumulada líquido líquido
Instalações   1.449   (1.403)   46   168
Móveis e equipamentos de uso   440   (406)   34   63
Sistema de comunicações equipamentos   146   (139)   7 5
Sistema de processamento de dados   1.225   (1.141)   84   86
Sistema de transporte      527                (188)        339        441

  3.787   (3.277)   510   763
Intangível
Software         45                  (17)          28            3

  45   (17)   28 3
9. Outras obrigações     2018     2017
Circulante
Fiscais e previdenciárias    1.852    1.993
Impostos e contribuições a recolher   1.852   1.993
Diversas       427       573
Obrigações por aquisição de bens e direitos -   104

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2º Sem-18 31.12.18 31.12.17
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício (2.182) (5.761) (10.565)
Depreciações e amortizações 146 298 271
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - 3.885
Ajustes de avaliação patrimonial (126) 94 2.268
Provisão de impostos no resultado                 -             -  (14.010)

        (2.162)     (5.369)  (18.151)
Variação de Ativos e Obrigações         (4.786)     (1.996)  (11.581)
(Aumento) redução em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos (1.466) (2.185) (32.767)
(Aumento) redução em operações de crédito 848 (20) 282
(Aumento) redução de outros créditos (363) 3.155 (6.037)
(Aumento) redução de outros valores e bens (10) (2) 1.813
Aumento (redução) em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos 2.195 5.610 6.540
Aumento (redução) em outras obrigações (6.004) (8.658) 18.588
Imposto de renda e contribuição social pagos               14         104             -
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais         (6.948)     (7.365)  (29.732)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Investimentos - - 487
Imobilizado de uso - - 13

Inversões em:
Imobilizado de uso (57) (137) (471)
Inversões líquidas no intangível               (5)         (31)         (14)

Caixa líquido usado nas
  atividades de investimento              (62)       (168)           15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pelo rateio de prejuízos          3.800      7.800    10.300
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento          3.800      7.800    10.300
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa         (3.210)         267  (19.417)
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 4.485 1.008 20.425
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 1.275 1.275 1.008

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, 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 pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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 inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstânci-
as, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis

Aos Srs. Diretores Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. São Paulo
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novinvest Corretora
de Valores Mobiliários Ltda., 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 para o semestre e exercício findos nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findos nessa 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 respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações con-
tábeis 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 Administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-
tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa-
bilidade 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 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 comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis 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 demons-
trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos re-
lacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa 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
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Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reserva Reserva de Reserva de Especiais Avaliação Prejuízos

Eventos                                             . Realizado      Legal Contingência    Expansão de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos em 01.07.2018 35.000 - - - - (3.412) (17.052) 14.536
Rateio de Prejuízos - - - - - - 3.800 3.800
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - 2.220 - 2.220
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre                  -              -                        -                    -                  -                    -              (2.182)   (2.182)
Saldos em 31.12.2018        35.000              -                        -                    -                  -           (1.192)            (15.434)   18.374
Mutações do Semestre:                  -              -                        -                    -                  -             2.220                1.618     3.838
Saldos em 01.01.2018 35.000 - - - - (2.664) (17.473) 14.863
Rateios de Prejuízos - - - - - - 7.800 7.800
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - 1.472 - 1.472
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício                  -              -                        -                    -                  -                    -              (5.761)   (5.761)
Saldos em 31.12.2018        35.000              -                        -                    -                  -           (1.192)            (15.434)   18.374
Mutações do Exercício:                  -              -                        -                    -                  -             1.472                2.039     3.511
Saldos em 01.01.2017 58.000 4.716 10.000 2.160 3.386 (4.932) (60.470) 12.860
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - - - - - 2.268 - 2.268
Redução de capital (23.000) - - - - - 23.000 -
Absorção de Prejuízos - (4.716) (10.000) (2.160) (3.386) - 30.562 10.300
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício                  -              -                        -                    -                  -                    -            (10.565) (10.565)
Saldos em 31.12.2017        35.000              -                        -                    -                  -           (2.664)            (17.473)   14.863
Mutações do Exercício:       (23.000)     (4.716)             (10.000)           (2.160)         (3.386)             2.268              42.997     2.003

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de reais)

    2018     2017
Despesas com pessoal   141   137
Outras despesas administrativas   286   332
Exigível a longo prazo
Fiscais e previdenciárias    1.386    2.744
Impostos e contribuições a recolher (*)   1.386   2.744
Diversas         63       103
Provisão para passivos contingentes (Nota nº 10)   63   103
(*) Refere-se, substancialmente, a parcelamento do processo REFIS sobre desmu-
tualização da BM&FBOVESPA.
10. Contingências: Anteriormente, a Corretora entrou com pedido de parcelamento
de débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, firmando adesão ao
REFIS no total R$ 20.108 para regularização de pendências referentes ao Imposto
de Renda e Contribuição Social sobre ganhos obtidos na desmutualização da Bovespa
/ BM&F, sendo que em 31 de dezembro de 2018 o balanço contemplava o saldo de
R$ 3.100 (R$ 4.387 em 2017). A Corretora é parte envolvida em processos de
natureza fiscal, trabalhista e cível, cujas obrigações são resultantes de eventos
passados e sua existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou
mais eventos futuros incertos não totalmente sobre o controle da instituição. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi provisionado em “Outras Obrigações
– Diversas” o montante de R$ 63 (R$ 103 em 2017) referente aos processos:
Trabalhistas     2018     2017
Reclamação trabalhista -   40
Cíveis
Processo Claudio Ramos         63         63
Total   63   103
10.1. Perdas possíveis não provisionadas no balanço: A Corretora é parte en-
volvida em ações de natureza fiscal e cível, envolvendo riscos de perda classifica-
dos pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consulto-
res jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e
estimativa a seguir:

    2018     2017
Fiscal   408   3.845
Cível    2.702    2.823
Total   3.110   6.668
11. Patrimônio líquido: 11.1. Capital social: O capital social de R$ 35.000, está
representado por 58.000.000 de cotas, totalmente subscrito em moeda corrente
nacional do País. Em 25 de agosto de 2017 foi deliberado pelos sócios a redução do
capital social de R$ 58.000 para R$ 35.000, ou seja, uma redução de R$ 23.000 com
a consequente redução proporcional do valor nominal das suas respectivas cotas no
montante de R$ 0,6034 cada uma. A redução foi deliberada decorrente de perdas
apresentadas pela Corretora e para amortização dos prejuízos acumulados. A re-
ferida redução de capital social foi homologada pelo Banco Central do Brasil em 14
de março de 2018. 11.2. Reservas de lucros: A constituição de reservas de lucros
é feita no exercício social. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
houve rateio de prejuízos no qual os sócios aportaram R$ 7.800. No exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2017 foi feita a absorção das reservas de lucros para
amortizar o prejuízo acumulado na Corretora, no montante de R$ 20.262. 12. Tran-
sações com partes relacionadas: As operações entre partes relacionadas são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas res-
pectivas datas e em condições de comutatividade. Os saldos das operações ativas,
passivas, de receitas e despesas envolvendo partes relacionadas são os seguintes:

                          2018                           2017
Ativo/ (Passivo) Ativo/ (Passivo)

Receita/ (Despesa) Receita/ (Despesa)
Negociação e intermediação de valores
Devedores/ (Credores) conta de liquidação pendente
Diretores e sócios   (516)   (7.966)
Despesas Administrativas -
   Serviços Técnicos Especializados
EKS Assessoria Empresarial (Diretores)   (638)   (661)
SARS Assessoria Empresarial (Diretores)   (649)   (661)
12.1. Remuneração com pessoal chave da administração: No exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Corretora despendeu o montante de
R$ 705 (R$ 635 em 2017) como remuneração às pessoas-chave da Adminis-
tração. 13. Risco Operacional: A gestão de risco operacional é definida como
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de
processos internos, sistemas, comportamento humano ou eventos externos,
que podem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de uma
instituição financeira. Em atendimento à Resolução nº 4.557/2017 do Banco
Central do Brasil, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada
para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive
aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 14. Gerenciamento da Estru-
tura de Capital: Em atendimento à Resolução nº 4.557/2017 do Banco Central
do Brasil, a instituição adotou política de gerenciamento de capital mediante
procedimentos que visam assegurar de modo abrangente e compatível com os
riscos incorridos, de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. 15. Risco de Mercado: O risco decorrente
da exposição de suas operações às flutuações nas cotações de ações (compra
e venda de ações) é gerenciado por meio de políticas de controle que incluem
a determinação de limites operacionais e monitoramento das exposições líqui-
das consolidadas por ações. 16. Ouvidoria: O componente organizacional de
ouvidoria encontra-se em funcionamento e sua estrutura atende as disposições
estabelecidas por meio de Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015. Reinaldo Dantas - CRC 1SP 110.330/O-6  -  C.P.F. nº 768.955.998-00

DIRETORIA
José Oswaldo Morales Júnior - Diretor Presidente

CONTADOR

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura 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. Co-
municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signi-
ficativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de março de 2019

Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP 009.597/O-8

Novinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest Corrrrrretora de Vetora de Vetora de Vetora de Vetora de Valoraloraloraloralores Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.
C.N.P.J. nº 43.060.029/0001-71

Balanços Patrimoniais - (Em milhares de reais) Demonstrações dos Resultados - (Em milhares de reais) Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto
(Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente - (Em milhares de reais)

 2º Sem-18      31.12.18      31.12.17
Resultado do semestre/exercício (2.182) (5.761) (10.565)
Resultado abrangente 2.220 1.472 2.268
Ajustes de avaliação patrimonial           2.220           1.472           2.268

Resultado Abrangente Total                38         (4.289)         (8.297)

Novatecna Consolidações e Construções S/A.
CNPJ/MF nº 43.072.438/0001-98 - NIRE. 35.300.116.615
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2.019, às 10 (dez) horas, na sede social
da Companhia, situada à Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 349, Vila
Jaguara, CEP. 05117-001, nesta cidade de São Paulo, dispensada a publicação dos
Editais de Convocação e Avisos a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76, em vista da
presença da totalidade dos acionistas convocados por carta-convocação, da qual cons-
tou a ordem do dia, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos acionis-
tas da Novatecna Consolidações e Construções S/A. Constatada a presença dos Direto-
res, Miriano Rolando Pieroni e Silvio Souza Pieroni e em atendimento ao artigo 134, pará-
grafo 1º da Lei nº 6.404/76, foi escolhido para presidir a Assembleia o acionista Miriano
Rolando Pieroni, que convidou a mim, Marília Perez Domingues, para servir como secre-
tária, ficando assim composta a mesa diretora dos trabalhos. A seguir foram sucessiva-
mente examinados, discutidos e votados todos os assuntos constantes da pauta, regis-
trando-se as seguintes deliberações tomadas por voto unânime: I. Aprovados com
abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.018, tempestiva-
mente publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “Empresas
& Negócios”, simultaneamente no dia 22 de março do ano em curso; II. Autorizado o paga-
mento de dividendos no corrente exercício de 2.019 aos acionistas, a critério da Diretoria,
sendo ratificados e aprovados os pagamentos já efetuados até a data desta Assembleia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que
depois de lida e achada conforme vai pelos presentes assinada, ficando consignado que
em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 26 de
Março de 2.019. (assinaturas) Miriano Rolando Pieroni - Presidente da Mesa; Marília
Perez Domingues - Secretária da Mesa. Os acionistas: Miriano Rolando Pieroni e
Silvio Souza Pieroni. Certificamos que esta ata e a lista de presença de acionistas que
a instrui, conferem com os originais constantes dos livros da sociedade. Miriano Rolando
Pieroni - Presidente da Mesa, Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa.
JUCESP nº 203.330/19-5 em 11.04.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA

MÉDICA EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA
Assembleia Geral Ordinária

São convocados os senhores associados, para a Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 17 (dezessete) de Maio de 2.019, na Rua Francisco Dias Velho, 587,
às 18:00 horas em 1ª (primeira) convocação, às 19:00 horas, em 2ª (segunda) convo-
cação e às 20:00 horas em 3ª (terceira) convocação, para discutir a seguinte ordem
do dia:- 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão
e votação do Balanço Geral e das Contas do Exercício de 2.018 e deliberação quanto
ao Resultado do Exercício de 2.018; 2) Renovação do Conselho Fiscal; 3) Assuntos
Gerais. Na data em que é feita esta convocação a Coopergogi Cooperativa de
Assistencia Médica em Obstetricia e Ginecologia, conta com 19 associados.

São Paulo, 03 de Maio de 2.019.
Dr. Reynaldo Augusto Machado - Diretor Presidente

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0020528-32.2012.8.26.0100 (USUC 493). A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Antonieta 
Conti Chiara, Herdeiros de José Libero Chiara, a saber: Antônio Fernando Chiara, Maria Teresa 
Chiara Monteiro Inácio, Leopoldo Monteiro Inácio; Sócios / Diretores da Nabor S/A 
Empreendimentos Imobiliários, a saber: Miguel Barbieri, Domingos Giafredo, Renato Mauro 
Antônio Giafredo, Achiles Nicolau Moura, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Paulo dos 
Santos, João dos Santos Filho, Maria Angelica Guidolin dos Santos, Mariangela Valentini dos 
Santos, Paula Valentini dos Santos, Roberta Valentini dos Santos, Marcelo Valentini dos Santos 
e Carolina Valentini Nastri, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 
a unidade autônoma consistente no apartamento nº 71, localizado no 7º andar ou 8º pavimento do 
Conjunto Monumental Vila Nova, situado na Avenida Santo Amaro, nºs 1.805, 1.823 e 1.817 - São 
Paulo SP, com área útil de 69,99 m², área comum de 11,556 m², totalizando uma área construída de 
81,546 m², e correspondendo-lhe a quota ideal de 11,497 m², no solo e demais áreas de uso e 
destinação comuns do prédio, contribuinte nº 041.094.0108-9, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010487-12.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a THAIS ALMEIDA DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 347.426.588-17, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda, alegando em síntese: que é credora da 
requerida pela importância de R$ 8.214,80, representado por contrato de prestação de serviços 
educacionais, cujo valor atualizado do débito é R$ 16.715,52. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003009-28.2015. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CINTIA 
DOMINGUES DE MELO, Brasileira, CPF 369.358.118-56, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser 
credora da requerida no valor de R$26.360,61 (fev/2015) a ser devidamente atualizado, oriundos das 
mensalidades do ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, vencidos e não pagos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2019. 

Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF: 59.791.962/0001-59 - NIRE: 35.300.328.108

Certidão de Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 29 de Março de 2019

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março do ano de 2019, às 14:00 horas, na Praça Pio 
X, n° 98, 9° andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.091-040. Presenças: Presentes os membros do 
Conselho de Administração abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Lucio José Santos Junior,
secretariado pelo Sr. Rui Flávio Alves Barreto, Diretor da Companhia. Presente, também, o Diretor da 
Companhia, Sr. Ivo Cesar dos Santos de Saldanha. Ordem do Dia: 1) Apreciação das demonstrações 
financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes da Companhia,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; 3) Destinação dos resultados do exercício 
social encerrado em 31.12.2018; 4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 
5) Pagamento de PLR/Gratificação aos empregados e diretores da Companhia; 6) Eleição de 
Diretoria; 7) O que ocorrer. Deliberações: 1) Após a apresentação realizada, análise e discussão dos 
documentos elaborados pela Administração, o Conselho analisou, sem ressalvas, as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social; 2) Após análise da documentação correlata, o Conselho se
manifestou favoravelmente e sem ressalvas ao Relatório da Administração, às contas da Diretoria e 
às Demonstrações Financeiras com parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social findo em 31.12.2018; 3) Após análise dos documentos referidos no item anterior, bem como 
das justificativas da administração da Companhia, o Conselho encaminhou à Assembleia Geral de 
Acionistas a proposta constante das Demonstrações Financeiras de 31.12.2018, consistente na
aprovação de que o lucro líquido apurado pela Companhia no exercício de 2018, no montante total de 
R$ 30.036.362,24, tenha a seguinte destinação: i) o montante de R$ 1.501.818,11 para reserva legal;
ii) O valor remanescente, de R$ 28.534.544,13, acrescido da realização de reserva de reavaliação de 
ativos, no montante de R$ 237.857,44, no valor total de R$ 28.772.401,57, à constituição de reserva 
de incentivo fiscal; 4) O Conselho autorizou o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária para deliberar sobre: a) Exame do Relatório da Administração, bem como das demais 
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em
31.12.2018; b) Destinação dos resultados da Companhia; c) Fixação da remuneração global anual 
dos administradores; 5) Ratificado o pagamento de PLR/Gratificação aos empregados da Companhia, 
no valor global total de R$ 3.666.000,00; 6) O Conselho reelegeu para compor a Diretoria da 
Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, os senhores Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado,
inscrito no CPF/MF sob n° 847.724.337-91 e portador do RG 08.146.034-16 SSP/BA, que exercerá 
o cargo de Diretor Superintendente; Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador do RG n° 4548074 SSP/BA e CPF n° 576.539.505-82, que exercerá o cargo de
Diretor sem designação específica; Ivo Cesar dos Santos de Saldanha, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, portador do RG 2.099.168 SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 379.688.585-34, que exercerá o
cargo de Diretor sem designação específica, todos com endereço profissional à Quadra 03 do SESFI,
CIA Sul, CEP: 43700-000, Simões Filho, BA e Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, brasileiro, 
casado, Administrador, portador do RG n° 07.637.129-3 SECC/RJ e inscrito no CPF n° 003.679.127-
08 que exercerá o cargo de Diretor sem designação específica, com endereço comercial à Praça Pio 
X, n° 98, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.091-040. Os Diretores reeleitos declaram, 
para efeito do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei n° 8.934 de 18/11/94 e de acordo com o disposto
no parágrafo 1° do artigo 147, da Lei n° 6.404/76, que não estão impedidos de exercer o comércio
ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e achada
conforme, vai assinada por todos os presentes, autorizando-se o Secretário a extrair as certidões 
necessárias. Assinaturas: Presidente: Lucio José Santos Junior; Secretário: Rui Flávio Alves Barreto 
e os conselheiros Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Diogo Guttman Mariani e Mauro César Silva
Cunha. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro - RJ, 29 de março de 2019. 
Rui Flávio Alves Barreto - Secretário.Registrada na JUCESP sob o n° 236.340/19-0 em 30.04.2019
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