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Quando ingressamos 

no mundo corporativo, 

depois de um certo 

tempo começamos a 

sonhar com as posições 

de liderança e de 

gestão.

Acontece que nem 
sempre somos prepa-
rados pela empresa 

ou mesmo pelas faculdades 
e cursos que fazemos para 
assumir essa posição.

Desenvolvemos de forma 
profunda as nossas habilida-
des técnicas e acabamos nos 
esquecendo de cuidar das ha-
bilidades comportamentais, 
como por exemplo, a lideran-
ça. A verdade é que delegar 
não é fácil. Não é nada fácil.

Por isso, a primeira per-
gunta sobre a verdade da 
delegação é: você assume 
alguma atividade que poderia 
ser feita por outra pessoa por 
medo do prazo ou dos erros 
que podem ser cometidos por 
esse membro? Para delegar 
precisamos ter a habilidade de 
ensinar, de compilar e passar 
de forma didática tudo que 
aprendemos.

Delegar também é um ato 
desprendimento, de deixar 
alguém fazer algo que por 
tantos anos foi responsabilida-
de sua e que você sabe fazer, 
provavelmente com maestria. 
Delegar também é um ato de 
confi ança. Confi ança na outra 
pessoa que ela fará um bom 
trabalho, confi ança nas suas 
capacidades. Que não é aquela 
determinada atividade de defi -
ne o seu valor ou o profi ssional 
quem você é.

A segunda pergunta é: 
Quando você pede para uma 
pessoa fazer alguma coisa, 
você fala o resultado esperado 
ou como a atividade deve ser 
feita? A verdade é que exa-
tamente por você ter tantas 
competências agora você está 
tendo uma oportunidade de 
gerenciar pessoas. Essa é uma 
nova etapa que irá demandar 
novas habilidades, funções e 
responsabilidades e é preciso 
deixar ir aquilo que não faz 
mais parte da descrição e 
das expectativas do seu novo 
cargo.

Quanto trabalho você tem 
levado para casa ou quantos 
dias da semana você tem 
fi cado no escritório até mais 
tarde? Somente acumular as 
atividades pode efetivamente 
comprometer a qualidade 
das novas entregas que são 
esperadas, pode limitar o seu 
crescimento pois todos nós 
temos um limite de produção.

Portanto, pratique! Tenha 
clareza dos seus objetivos e de 
que quanto mais você cresce, 
mais as pessoas ao seu redor 
poderão crescer.

 
(*) - É desenvolvedora e 

estrategista de carreiras.

A verdade 
sobre delegar 

atividades
Thais Lima (*)

COMUNICADO - PERDA DE DOCUMENTOS FISCAIS
TRANSNOVAG TRANSPORTES S/A estabelecida na Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10000, CEP 
12.043-000 - Piracangagua, Taubaté, Estado São Paulo, inscrita no CNPJ 55.890.016/0005-02, 
CAD/ICMS nº 688248090116 e Inscrição Municipal 47099 vem, por meio desta, comunicar que de-
vido alagamento ocorrido na data 11/03/2019 na região do Parque da Mooca, foram danificadas as 
notas fiscais de faturas de serviços sequência nº 000284 a 10000 todas em posse de guarda na fi-
lial Transnovag Transportes S/A, CNPJ 55.890.016/0002-90 e Inscrição Estadual  115.336.171.110 
localizado na  R. Capitão Pacheco Chaves, 40  CEP 03.126-000  - Parque da Mooca - SP.

PBRV Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Edital de Convocação - PBRV 
Empreendimento Imobiliário S.A., vem convocar todos os 
sócios para a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser 
realizada em 14/06/2019, às 10h, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 14.401, 26º andar, conjunto 2612, Edifício Par-
que da Cidade, Brooklin Paulista, para deliberar sobre o 
seguinte assunto: 1. Apresentação da situação financeira e 
fluxo de caixa da empresa, explanar e aprovar as medidas 
necessárias para o enfrentamento das necessidades de cai-
xa da empresa; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim 
de Andrade Junior - Diretores.

IB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) nº 27.842.177/0001-91

BALANÇOS PATRIMONIAIS Encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em R$ mil)

tantes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente segurança. As ações
relativas a causas trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prová-
veis pelos assessores jurídicos e pela Administração são contabilizadas
com base na expectativa de perda da Administração e divulgadas em notas
explicativas; e • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a
demandas judiciais que estão sendo contestadas a legalidade e a
constitucionalidade de tributos e contribuições e são provisionadas. h)
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 efe-
tuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. 4. Caixa e equiva-
lentes de caixa: São representados por disponibilidades em moeda nacio-
nal, 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 com-
promissos de curto prazo:

  2018   2017
Disponibilidades      40      19
Depósitos bancários 2 19
Reservas livres 12 -
Disponibilidades em moedas estrangeiras 26 -
Disponibilidades     365         -
Letras Financeiras do Tesouro     365         -
Total caixa e equivalentes de caixa     405      19
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
a) Títulos e valores mobiliários: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os
títulos e valores mobiliários estavam classificados como disponíveis para
venda. O valor de custo e o valor de mercado e a classificação por venci-
mentos estavam assim representados:

                                             2018
Vencimento

Carteira Própria Acima de 1 ano Mercado  Custo
Letras Financeiras do Tesouro               1.718      1.718  1.719
Total               1.718      1.718  1.719

                                             2017
Vencimento

Carteira Própria Acima de 1 ano Mercado  Custo
Letras Financeiras do Tesouro                  724        724     724
Total                  724        724     724
b) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2018 e
2017 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos.
6. Outros créditos:   2018   2017
Carteira de câmbio     709         -
Câmbio comprado a liquidar 354 -
Direitos sobre a venda de câmbio 355 -
Diversos      12        2
Adiantamentos e antecipações 10 2
Impostos e contribuições a compensar 2 -
7. Outras obrigações:   2018   2017
Carteira de câmbio     709         -
Câmbio vendido a liquidar 354 -
Obrigações por compra de câmbio 355 -
Fiscais e previdenciárias     120      36
Impostos e contribuições a recolher 120 36
Diversas      93      31
Despesas com pessoal 53 20
Outras despesas administrativas 33 11
Credores diversos - operações de câmbio 7 -
8. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social no montante de
R$ 4.500 (R$ 1.800 em 2017), está representado por 4.500.000 cotas
(1.800.000 cotas em 2017), totalmente integralizada por cotistas domicilia-
dos no país. Em 06 de março de 2018 foi deliberado o aumento de capital
social no montante de R$ 800, passando de R$ 1.800 para R$ 2.600, medi-
ante a emissão de 800.000 (oitocentos mil) cotas. Este processo foi apro-
vado pelo Banco Central do Brasil em 19 de março de 2018. Em 27 de junho
de 2018 foi deliberado o aumento de capital social no montante de R$ 1.000,
passando de R$ 2.600 para R$ 3.600, mediante a emissão de 1.000.000
cotas. Este processo foi aprovado pelo Banco Central do Brasil em 24 de
outubro de 2018. Em 22 de agosto de 2018 foi deliberado o aumento de
capital social no montante de R$ 900, passando de R$ 3.600 para R$ 4.500,
mediante a emissão de 900.000 (novecentas mil) cotas. Este processo foi
aprovado pelo Banco Central do Brasil em 24 de outubro de 2018. 9. Com-
posição de saldos relevantes da demonstração de resultado:

ATIVO                                                . N E 31/12/18 31/12/17
CIRCULANTE     1.138          31
Disponibilidades 4 40 19
Aplicações Interfin. de Liquidez 4        365            -
Aplicações no mercado aberto 365 -

Outros Créditos 6        721           2
Carteira de câmbio 709 -
Diversos 12 2

Outros Valores e Bens          12          10
Despesas antecipadas 12 10

NÃO CIRCULANTE     1.848        849
Realizável a Longo Prazo     1.718        724
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5     1.718        724
Carteira própria 1.718 724

Imobilizado de Uso 3.d        122        118
Outras imobilizações de uso 146 124
(Depreciações acumuladas) (24) (6)

Intangível 3.e           8           7
Ativos Intangíveis 9 7
(Amortização acumulada)          (1)            -

TOTAL DO ATIVO     2.986        880

PASSIVO                                                 . N E 31/12/18 31/12/17
CIRCULANTE        922          67
Outras Obrigações 7        922          67
Carteira de câmbio 709 -
Fiscais e previdenciárias 120 36
Diversas 93 31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO     2.064        813
Capital: 8     4.500     1.800

De Domiciliados no país 4.500 1.800
Ajustes de avaliação patrimonial (1) -
(Prejuízos acumulados)    (2.435)       (987)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     2.986        880

Demonstração dos Resultados NE 2ºSem./18   31/12/18   31/12/17
Receitas de Interm. Financeira          296          451           54
Resultado de operações com TVM 62 86 54
Resultado de operações de câmbio 234 365 -

Resultado Bruto da Interm. Financeira 296 451 54
Outras Receitas/Desp. Operacionais        (980)      (1.899)      (1.041)
Receitas de prestação de serviços 123 187 -
Despesas de pessoal 9.a (500) (1.034) (678)
Outras despesas administrativas 9.b (568) (995) (357)
Despesas tributárias (36) (59) (6)
Outras receitas operacionais 1 2 -

Resultado Operacional (684) (1.448) (987)
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações (684) (1.448) (987)
Lucro Líq. (Prej.) do Exerc./Semestre (684) (1.448) (987)
Nº de cotas..............................: 8.a 4.500.000 4.500.000 1.800.000
Lucro/(Prejuízo) por cota .. ....R$ -0,15 -0,32 -0,55
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício (684) (1.448) (987)
Resultado Abrangente (1) (1) -
Ajustes de avaliação patrimonial (1) (1) -

Resultado Abrangente Total (685) (1.449) (987)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajustes de Lucros ou

Capital Avaliação Prejuízos
Realizado Patrimonial Acumulados    Total

Saldos em 01/07/18 3.600 - (1.751) 1.849
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - (1) - (1)
Aumento de capital 900 - 900
Lucro líq./(prej.) do sem.              -                 -            (684)    (684)

Saldos em 31/12/18       4.500               (1)          (2.435)   2.064
Mutações do Semestre:          900               (1)            (684)     215
Saldos em 01/01/18 1.800 - (987) 813
Ajustes ao valor de mercado
  - TVM e Derivativos - (1) - (1)
Aumento de capital 2.700 - 2.700
Lucro líq./(prej.) do exerc.              -                 -          (1.448)  (1.448)

Saldos em 31/12/18       4.500               (1)          (2.435)   2.064
Mutações do Exercício:       2.700               (1)          (1.448)   1.251
Saldos em 29/05/17 - - - -
Integralização de capital 1.800 - - 1.800
Lucro líq./(prej.) do exerc.              -                 -            (987)    (987)

Saldos em 31/12/17       1.800                 -            (987)     813
Mutações do Exercício:       1.800                 -            (987)     813

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
2ºSem./18   31/12/18   31/12/17

Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Lucro líq./(prej.) do semestre e exerc. (684) (1.448) (987)
Depreciações e amortizações            10            19              6

       (674)       (1.429)         (981)
Variação de Ativos e Obrigações          146         (862)         (669)
(Aumento) redução em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos (934) (995) (724)
(Aum.) red. em relações interfinanceiras 1.000 - -
(Aumento) redução de outros créditos (715) (718) (2)
(Aum.)redução de outros valores e bens - (2) (10)
Aum.(redução) em outras obrigações 796 855 67
IR e contribuição social pagos            (1)             (2)              -
Caixa líq. prov. das ativ. operacionais        (528)       (2.291)       (1.650)
Fluxos de caixa das ativ. de investim.
Inversões em: Imobilizado de uso (14) (21) (124)
Inversões líquidas no intangível - (2) (7)
Caixa líq. usado nas ativ. de investim. (14) (23) (131)
Fluxos de caixa das ativ. de financiam.
Recebimento p/ integralização de capital 900 2.700 1.800
Caixa líquido usado nas ativ. de financ. 900 2.700 1.800
Aum. líq. de caixa e equiv. de caixa          358          386            19
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 47 19 -
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 405 405 19

Notas Explicativas da Administração
às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 e 2017

(Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Corretora”), iniciou suas atividades em 29 de maio de
2017, e foi autorizado para funcionamento pelo Banco Central do Brasil em
27 de dezembro de 2017. Tem por objeto social: a) comprar e vender títulos
e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamen-
tação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Banco
Central do Brasil (“BACEN”) nas suas respectivas áreas de competências;
b) intermediar operações de câmbio; c) realizar operações no mercado de
câmbio, conforme legislação em vigor; d) realizar operações compromissa-
das; e) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência
técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capi-
tais; f) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto,
pelo BACEN e pela CVM. 2. Base de apresentação e elaboração das de-
monstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, requeridas para o exercício findo 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 nº 11.638/07 e
11.941/09, além das normas do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e do
BACEN. Foram adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) homologados pelos órgãos reguladores relacionados ao
processo de convergência contábil internacional que foram aprovados pelo
-CMN e BACEN e estão consubstanciados no Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”). A autorização para conclu-
são das demonstrações contábeis foi dada pela Administração em 31 de
janeiro de 2019. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As princi-
pais práticas contábeis são assim resumidas: a) Apuração do resultado:
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b)
Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem as disponibilidades em mo-
eda nacional, os depósitos bancários disponíveis e títulos e valores mobi-
liários, com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior
a noventa dias, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08. c) Títulos
e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são classificados de
acordo com a intenção de negociação, pela Administração, independente
dos prazos de vencimentos dos papéis, em três categorias específicas,
atendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para nego-
ciação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajuste ao valor de mercado
são reconhecidos em contrapartida ao resultado do exercício. Os títulos
classificados nessa categoria são apresentados no ativo circulante do
balanço patrimonial, independentemente do prazo de vencimento; (ii) Títu-
los mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade
financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avalia-
dos pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do exercício; e (iii) Títulos disponíveis para ven-
da - que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos até
o vencimento, e são registrados pelo custo de aquisição com rendimentos
apropriados a resultado e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida
à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários.
O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA,
que determina o valor líquido provável de realização através de parâmetros
que compreendem, entre outros, o preço médio de negociação para títulos
e valores mobiliários semelhantes em relação aos prazos de pagamento e
vencimento. d) Imobilizado de uso: São registrados pelo custo de aquisi-
ção e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas
que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20%
a.a. para “Sistema de Processamento de Dados” e de 10% a.a. para as
demais contas. e) Intangível: São registrados os direitos adquiridos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora
ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, regis-
trados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear à taxa de
20% a.a. f) Valor de recuperação dos ativos (“Impairment”): Os ativos
não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em perío-
dos anuais ou em maior frequência se as condições ou circunstâncias indi-
carem a possibilidade de perda dos seus valores. Em 31 de dezembro de
2018 e 2017, não existem indícios de redução no valor recuperável de ati-
vos não financeiros. g) Ativos e passivos contingentes, provisões e obri-
gações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos
e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo
com os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução nº 3.823/09, da seguinte
forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas informações finan-
ceiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia
de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Passivos
contingentes: são incertos e dependem de eventos futuros para determinar
se existe probabilidade de saída de recursos; não são, portanto, provisio-
nados, mas divulgados se classificados como perda possível, e não provi-
sionados nem divulgados se classificamos como perda remota; • Provi-
sões: são reconhecidas nas informações financeiras quando, baseadas na
opinião de assessores jurídicos e da Administração, levando em conta a
probabilidade de perda de uma ação judicial ou administrativa, for provável
uma saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os mon-

a) Despesas com pessoal 2º sem/2018   2018   2017
Despesas com honorários (86) (225) (328)
Despesas com proventos (216) (425) (149)
Despesas com encargos sociais (94) (197) (125)
Despesas com benefícios (93) (174) (58)
Despesas com estagiários (9) (10) -
Despesas com treinamento               (2)       (3)      (18)

          (500) (1.034)    (678)
b) Outras despesas administrativas 2º sem/2018   2018   2017
Despesas com aluguel (30) (62) (65)
Despesas com comunicações (16) (32) (26)
Despesas com manutenção e conserv. (10) (25) -
Despesas c/ processamento de dados (292) (458) (131)
Serviços do sistema financeiro (32) (39) -
Serviços técnicos especializados (129) (260) (88)
Outras despesas administrativas             (59)    (119)      (47)

          (568)    (995)    (357)
10. Gerenciamento da estrutura de capital: O gerenciamento de capital
tem como objetivo a constante avaliação de nossa disponibilidade de recur-
sos financeiros e patrimoniais necessários às atividades operacionais,
atendendo a Resolução 4.557 de 23 de fevereiro de 2017 do Banco Central
do Brasil. Define-se gerenciamento de risco de capital como o processo
contínuo de monitoração e controle de capital mantido pela Corretora, ava-
liação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a Corretora
está sujeita e necessidade de capital considerando os objetivos estratégi-
cos da mesma. Risco operacional: A Corretora adota a política de gerenci-
amento de risco operacional, em conformidade com a Resolução 4.557 de
23 de fevereiro de 2017, que considera risco operacional como a possibili-
dade da ocorrência de perda resultante de eventos externos ou de falhas,
deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas.
O monitoramento dos riscos operacionais é realizado continuamente por
meio de registros de eventos de perdas, garantindo que os eventos relaci-
onados a esse risco sejam identificados e reportados. Risco de mercado:
A Corretora se encontra apta a atender as exigências da Resolução nº
4.557/17 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos
prazos estabelecidos. O Risco de mercado implica no monitoramento e re-
visão da exposição a todos os riscos geradores de perdas potenciais de
valor de instrumentos ou produtos financeiros provenientes de movimentos
dos mercados relacionados aos produtos oferecidos pela IB. Também na
análise de contrapartes, designação de taxas de risco internas e estabele-
cimento de limites de remessas. Risco de Liquidez: Visando o atendimento
a Resolução nº 4557/17 do Banco Central do Brasil, a Corretora considera
risco de liquidez a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e fu-
turas, incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar
suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas e também
conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tama-
nho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão
de alguma descontinuidade no mercado. 11. Limites operacionais: Limites
operacionais: Os limites mínimos de patrimônio líquido compatível com o
grau de risco decorrente da exposição das financeiras (Acordo da Basileia)
e limites máximos de diversificação de risco e aplicação de recursos no
ativo permanente são apurados conforme critérios estabelecidos pela Re-
solução nº 2.723/00 do C.M.N. Em 31 de dezembro de 2018 os limites ope-
racionais estão devidamente atendidos, com confortável margem reportada
entre o Patrimônio de referência e o mínimo exigido para o RWA. A situação
em relação ao risco da exposição das operações financeiras, está assim
representada:     2018
Ativos ponderados pelo risco RWA (Risk Weighted Asset) 6.263
Patrimônio de referência para comparação com RWA 2.056
Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWA 540
Índice de Basileia 32,83%
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Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Financeiras

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da IB Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Corretora”) que compreendem
o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Corretora em 31/12/2018, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
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 sem ressalva. Outros assun-
tos: Conforme mencionado na nota explicativa n° 1 (contexto operacional),
a Corretora está em fase inicial de suas operações e, em função disto, a
mesma vem apresentando insuficiência de limites operacionais e prejuízo
antes da tributação e participações. Consequentemente, as demonstra-
ções financeiras estão sendo apresentadas e foram preparadas no pressu-
posto da continuidade normal de suas atividades. Nossa opinião não con-
tém modificação em virtude desse assunto. Responsabilidade da adminis-
tração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável

pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
Corretoras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações 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 administração da Corretora são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável 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 razo-
ável 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 financeiras. Como parte
de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-

mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de 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 represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados nas 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 estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstân-
cias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza
significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação 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 estrutura e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada. • Comunicamo-nos com os
responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 05 de fevereiro de 2019
BLB Auditores Independentes -  CRC 2SP023165/O-2

Rodrigo Garcia Giroldo - CRC 1SP222658/O-9
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 30.04.2019
Data, hora, local: Realizada às 09:30hs do dia 30.04.2019, na sede da Companhia, São Paulo/SP, Avenida Marechal 
Mário Guedes, 221, Jaguaré, CEP 05348-010. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do 
artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. Composição da Mesa: Os traba-
lhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Frederico Guimarães da Silva. Ordem 
do Dia: Reeleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. V. Deliberações: Preliminarmente, foi 
aprovada a lavratura da presenta ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, Lei 6.404/76, e considerada re-
gular a Assembleia na forma do artigo 124, § 4º, da mesma lei. Passou-se, então, à análise da ordem do dia, e por una-
nimidade de votos, deliberada a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo relacio-
nados, com prazo de mandata de 02 ano: Presidente do Conselho de Administração: (i) Anrafel Vargas Pe-
reira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP, CPF/MF 161.481.318-38; e, como seu suplen-
te, Lucas Quintas Radel, brasileiro, casado, engenheiro, RG 1.712.696-75, CPF 094.003.385-20, residente e domici-
liado em São Paulo/SP, com endereço profi ssional na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Jaguaré, CEP 05348-000, 
ambos domiciliados São Paulo/SP, na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 5, Jaguaré, CEP 05348-000, indicados 
pela acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR. Membros do Conselho de Administração: (ii) O 
Sr. de Lucas Quintas Radel, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 1.712.696-75, CPF nº 094.003.385-20, residente e 
domiciliado São Paulo/SP, com endereço profi ssional na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Jaguaré, CEP 05348-000, 
seu suplente, Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP, CPF/MF 
161.481.318-38, domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 5, Jaguaré, CEP 05348-
000, indicados pela acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR. (iii) Antonio Correia da Silva Filho, 
brasileiro, casado, contador, RG 32.866.745-6 SSP/SP, CPF/MF 218.329.668-28, com endereço comercial à Rua Jesuíno 
Arruda, 797, 5º andar, São Paulo - SP - CEP 04532-082; e, como seu suplente, Ricardo Pelúcio, brasileiro, casado, eco-
nomista, RG 3851744 IFP/RJ, CPF/MF 596.468.297-91, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Arruda, 797, 5º andar, 
São Paulo/SP - CEP 04532-082, indicados pela acionista Latte Coleta Holding S.A. (iv) Ricardo Pelúcio, brasilei-
ro, casado, economista, RG 3851744 IFP/RJ, CPF/MF 596.468.297-91, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Arruda, 
797, 5º andar, São Paulo - SP - CEP 04532-082 e, como seu suplente, o Sr. Antonio Correia da Silva Filho, brasilei-
ro, casado, contador, RG 32.866.745-6 SSP/SP, CPF/MF 218.329.668-28, com endereço comercial à Rua Jesuíno Arruda, 
797, 5º andar, São Paulo - SP - CEP 04532-082, indicados pela Acionista Latte Saneamento e Participações S.A. 
Os Conselheiros ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura do termo de posse, anexo a presente ata, 
declarando que não estão legalmente impedidos de assumirem seus cargos, nem condenados a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, contra a 
economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as rela-
ções de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais a tratar, o Sr. Presidente encerrou os tra-
balhos da presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi 
assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30.04.2019. 
Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Frederico Guimarães da Silva - Secretário. Acionistas: 
Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezer-
ra; Latte Coleta Holding S.A., Ricardo Pelucio, Antonio Correia da Silva Filho; Latte Saneamento e Par-
ticipações S.A., Ricardo Pelucio, Antonio Correia da Silva Filho. JUCESP nº 287.626/19-2 em 30.05.2019. Gi-
sela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA 
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30.04.2019, às 10h, na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/
SP, na Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, CEP 05348-010. 2. Convocação e Presenças: Presentes a to-
talidade dos membros do Conselho de Administração, conforme o Artigo 16, § 2º do Estatuto Social, sob a presidência 
do Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva, secretariado pelo Sr. Frederico Guimarães da Silva. 3. Ordem do Dia: Reeleição 
da Diretoria da Sociedade. 4. Deliberações: Após exame e discussões da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade de votos, decidem, pela reeleição dos membros da Diretoria, por mandato com prazo 
determinado de 02 (dois) anos, a contar desta data, restando à diretoria composta da seguinte forma: (a) Diretor Pre-
sidente: Valnei Souza Nunes, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG 57.976.360-2 SSP/SP, CPF/MF 110.105.415-
87, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, 
CEP 05348-010; (b) Diretor de Operações: Edson José Stek, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 9.248.250 SSP/
SP, CPF/MF sob o 027.868.648-60, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Marechal Mário 
Guedes, 221, Jaguaré, CEP 05348-010; e (c) Diretor Administrativo Financeiro: Frederico Guimarães da Silva, brasi-
leiro, casado, contador, RG 887725864 SSP/BA, CPF/MF 945.675.145-72, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, CEP 05348-010. Os Diretores ora eleito e reeleitos, pre-
sentes a esta Reunião, tomaram posse de seus cargos, declarando, sob as penas da lei, que não estão legalmente im-
pedidos de assumir os cargos, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade. 5. Encerramento: Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Confere com a original lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 30.04.2019. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente; Frederico Guimarães 
da Silva - Secretário. Conselheiros Presentes: Lucas Quintas Radel - Conselheiro; Antonio Correia Da Silva Fi-
lho - Conselheiro; Ricardo Pelúcio - Conselheiro. Diretores Reeleitos: Valnei Souza Nunes - Diretor Presidente; 
Edson José Stek - Diretor de Operações; Frederico Guimarães da Silva - Diretor Administrativo Financeiro. JU-
CESP nº 287.627/19-6 em 30.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação - Assinatura dos Termos de Posse
Conselho Deliberativo Mandatos: 2015/2021 e 2017/2023

Prezados Conselheiros, Tendo em vista a proximidade do período eleitoral, bem como,
a extrema necessidade de regularização cartorária dos poderes do Clube, Convoca-se,
em caráter de Urgência e de forma Derradeira, os Conselheiros eleitos para os manda-
tos 2015-2021 e 2017-2023 (abaixo listados), para comparecimento à Sede Social do
Clube e assinatura dos respectivos termos, regularizando, assim, seus mandatos, nos
termos dos itens 11.1 combinado com o item 17.3, ambos da Seção II, Capítulo XVIII,
das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. O com-
parecimento ao Clube deverá ser realizado, impreterivelmente, até o dia 14/06/2019,
das 11hrs às 19hrs, no Departamento Jurídico do Clube. Saliente-se ainda, que a situ-
ação irregular acarretará na Exclusão do quadro de Conselheiros desta entidade. Man-
dato 2015-2021: 1. Adriano Marconato Moredo; 2. Amilcar dos Santos Maçaíra; 3. Antô-
nio da Costa Rodrigues; 4. Artur Martins Figueiredo; 5. Carlos Alberto Tenório Lima;
6. Cassio Loureiro Ramos Esteves; 7. Celso Escobar da Mota; 8. Cesar Augusto Barril;
9. Eduardo Augusto Delgado; 10. Eduardo de Abreu Ferreira; 11. Fábio Antônio Gonçal-
ves Martins; 12. Fabio Mingatos Pereira; 13. Fernando de Jesus Teixeira; 14. Fernando
Teixeira Neves; 15. Francisco Carlos Belão; 16. Gustavo Macedo Dinis; 17. José Luis
Correia; 18. Julio João Miranda; 19. Julio Cesar Campos Castanheira; 20. Luiz Augusto
dos Santos; 21. Luis Antonio Ferreira Marcos; 22. Manuel Henrique Martins Moreira;
23. Marcelo Domingues Carmello; 24. Mario Sergio Matteucci; 25. Mauricio do Nascimen-
to; 26. Nelson Tadeu dos Santos Junior; 27. Rafael Netto Lico; 28. Roberto dos Santos;
29. Samuel Dimitrius Pinto Ribeiro; 30. Sergio de Sousa Borges; 31. Vitor Manuel Macedo
Diniz; 32. Waldir Mattos. Mandato 2017-2023: 1. Alvaro Veras da Silva Junior;
2. Anderson Anibal Mendes Fernandes; 3. Antonio Carlos Amaro; 4. Carlos Alberto Aires;
5. Felipe Fanganiello Diniz; 6. Heitor de Castro; 7. Julio Cesar Diniz; 8. Manuel da Concei-
ção Abade; 9. Mauricio Guimaro Mendes Barreto; 10. Raul Monteiro; 11. Rogério Marcus
Pinto Ribeiro. Sendo o que se presta para o momento, estamos à disposição em caso de
quaisquer dúvidas, questionamentos ou dificuldades.

São Paulo, 04 de junho de 2019.
Associação Portuguesa de Desportos - Alexandre Azevedo Barros - Presidente
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