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O cenário econômico brasileiro
está, de certa forma, estável.

A

os poucos, existe uma
sensação de melhora, mas
ainda falta muito para ficar
bom, na percepção da população.
Alguns indicadores melhoraram,
é verdade, mas os índices de desemprego parecem remar contra a
maré. As reformas da Previdência e
Tributária podem fazer tudo mudar
nos próximos meses. Falando em
Reforma Tributária, esse é um tema
que tem diversos caminhos.
Enquanto há duas PECs em
andamento, o Poder Executivo
demonstra que parte das mudanças
podem acontecer até mesmo antes
de qualquer movimento por parte
do Poder Legislativo. Um dos temas
polêmicos - e bem sensível - trata
das renúncias fiscais. Esse tema
mexe, de certa forma, em interesses
específicos dos segmentos empresariais, e até da própria população.
E estamos falando de quanto?
O Tribunal de Contas da União,
por meio de um portal, detalha os
mais de R$ 280 bilhões de renúncias
fiscais federais em 2018, pouco mais
de 6,3% de aumento em relação a
2017. Os cinco maiores benefícios
são o Simples Nacional, a Desoneração da Folha, a Desoneração da
Cesta Básica, a Zona Franca de Manaus e despesas médicas dedutíveis
na declaração de imposto de renda
da pessoa física, segundo o portal.
Ao todo, são mais de noventa
tipos de renúncias diferentes que
atingem direta ou indiretamente toda a população. E aqui há
oportunidades de corte, segundo
o Governo. De acordo com reportagem publicada no jornal “O
Estado de São Paulo”, o plano é
eliminar o equivalente a 1,5% do
PIB em renúncias fiscais, o que
gira em torno de pouco mais de R$
100 bilhões. Isto aliviaria e muito o

Comissão
vota
reforma da
Previdência
no próximo
dia 4

O senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE) apresentou à
CCJ do Senado seu relatório
à reforma da Previdência.
O parlamentar defendeu a
aprovação da proposta para
que o deficit orçamentário
não cresça de forma tão veloz
e para que direitos sociais
continuem a ser garantidos
no futuro. Ao final da leitura,
a presidente da Comissão,
senadora Simone Tebet
(MDB-MS), concedeu prazo
para os senadores analisarem
o relatório, que vai até a votação na comissão, agendada
para a quarta-feira (4).
Tasso garantiu que a reforma não fere a Constituição,
porque busca o equilíbrio
financeiro e atuarial da
Previdência. “É forçoso concluir: inconstitucional é não
reformar [a Previdência]”,
disse. Alterações ao texto
aprovado pela Câmara, como
a inclusão dos estados e municípios na reforma, foram
sugeridas por Tasso em uma
PEC Paralela. Alguns senadores lamentaram que as
mudanças mais substanciais
tenham ficado para outra
proposta sobre a qual não
há garantia de aprovação.
O relatório de Tasso sugere
a retirada de alguns trechos
da PEC que veio da Câmara.
Isso, no entanto, não torna
necessário o retorno do texto
para reavaliação dos deputados. “Teremos cautela em
propor somente supressões
que não alterem o sentido do
texto aprovado”, frisou. Entre
os trechos retirados, o mais
substancial é a eliminação, por
completo, de qualquer menção ao Benefício da Prestação
Continuada (BPC).
Tasso também suprimiu
o dispositivo que elevava a
regra de pontos, ao longo dos
anos, para a aposentadoria
especial dos trabalhadores
expostos a agentes nocivos,
como os mineiros de subsolo.
Com a supressão, fica mantida apenas a necessidade
de somar idade e tempo de
contribuição, levando em
conta tempo de exposição
às situações nocivas. Essa
mudança diminuiu o impacto fiscal da reforma em
R$ 6 bilhões (Ag.Senado).

déficit fiscal atual.
Sem entrar no mérito de qual
renúncia ser cortada, entendo ser
o melhor caminho. Primeiramente,
pela questão da transparência em
relação ao retorno do benefício
para a população, em alguns casos.
Temos exemplos bons e ruins. O
Prouni parece ser um benefício
do qual está bem claro o retorno
para a população. As Instituições
de Ensino Superior que têm esse
benefício precisam conceder bolsas
gratuitas totais ou parciais para a
população.
Parece ser justo, dado que
o Governo precisa de apoio na
Educação. Já a Desoneração da
Folha mostra, de certa forma,
desequilíbrio e desigualdade. Até
meados de 2018, eram mais de 50
segmentos desonerados. Após a
greve dos caminhoneiros, caímos
para 17 segmentos, que devem ter
fim em meados de 2020.
A questão é: por que não em todos
os segmentos? Por que somente
em alguns? Será que estes que
ficaram realmente geraram mais
empregos? Enfim, são diversos
questionamentos que precisam ser
feitos. Esses são alguns exemplos
de como um incentivo fiscal pode
favorecer a economia e a população
em geral, mas, ao mesmo tempo,
trazer injustiças.
Empresários precisam ficar
atentos aos Incentivos recebidos
do Governo para se antecipar
ao fim das renúncias. Ao mesmo
tempo, a população precisa ficar de
olhos bem abertos, cobrando seus
governantes para que as melhores
decisões sejam tomadas e não impactem ainda mais o nosso dia a dia.
(*) - É proﬁssional da área contábil e
tributária, mestrando em Administração
e coordenador e professor de
programas de MBA nas áreas Tributária,
Contábil e de Controladoria da
Universidade Positivo.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou ontem (29)
que a Amazônia é objeto de cobiça internacional por conta de seus recursos naturais e biodiversidade
eleno discursou na
Escola Naval, no Rio
de Janeiro, durante o
Congresso Acadêmico sobre
Defesa Nacional.
“É irresponsável acharmos
que a Amazônia não é objeto
de cobiça internacional. O
mundo tem uma crise, e ela é
vastamente comentada, uma
crise de alimentos, uma crise
de matéria-prima, de commodities”, disse ele. “A Amazônia
é vista como um depósito de
futuras conquistas do ser humano. Então, é óbvio que há
ambições claras em relação a
Amazônia”.
Para Heleno, o presidente
francês Emmanuel Macron fez
ofensas ao governo brasileiro

H

Ministro-chefe do Gabinete de Segurança, general Augusto Heleno.

por interesses políticos em
um contexto em que enfrenta

problemas internos em seu
país. “Ele está transferindo

para os incêndios na Floresta
Amazônica todos os problemas
da humanidade”, disse Heleno,
ao afirmar que é necessário dar
uma atenção muito grande à
conservação, mas que as preocupações foram “colocadas de
forma exagerada”.
“Não podemos aceitar que o
Brasil seja difamado mundialmente por uma jogada política,
por interesse de um político,
que não é o interesse nem do
seu país nem o interesse da
Europa”. O general afirmou que
ainda não pode fazer uma avaliação oficial sobre a operação
de combate aos focos de incêndio, mas disse que as notícias
que tem recebido são de que os
resultados são positivos (ABr).

Alcolumbre anuncia instalação da CPMI das Fake News
A CPMI das Fake News que, entre outros
assuntos, vai apurar notícias falsas durante as
eleições de 2018, será instalada na próxima
semana, anunciou, ontem (29), o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre, adiantando
que a presidência do colegiado caberá a um
senador, e relatoria será de um deputado. Os
escolhidos serão anunciados já na próxima na
segunda-feira (2).
Composta por 15 senadores e 15 deputados
titulares e igual número de suplentes, a comissão terá 180 dias para investigar a criação
de perfis falsos para influenciar as eleições do
ano passado e os ataques cibernéticos contra

a democracia e o debate público. Também será
alvo da mesma CPI a prática de ciberbullying
contra autoridades e cidadãos vulneráveis e o
aliciamento de crianças para o cometimento
de crimes de ódio e suicídio.
Também na próxima semana, Alcolumbre
disse que convocará uma sessão do Congresso
para apreciar vetos presidenciais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outra proposta que será
votada na semana que vem, mas em sessão do
Senado, é a emenda que trata da cessão onerosa.
Há entendimento entre os líderes partidários
para aprovação da matéria, que poderá ocorrer
terça-feira (3) ou quarta-feira (4).

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75
B A L A N Ç O PAT R I M O N I A L PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Em R$ Mil)
Nota
2.019
2.018
Nota
2.019
2.018 PASSIVO
ATIVO
2.747
1.466
CIRCULANTE
3.650
2.422 CIRCULANTE
47
Disponibilidades
1.965
2.229 Relações Interdependências
47
Caixa
209
572 Recursos em Trânsito de Terceiros
2.700
1.466
Bancos Conta Movimento
515
1.441 Outras Obrigações
55
73
Disponib. em Moedas Estrangeiras
1.241
216 Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF
1.576
Outros Créditos
1.646
178 Carteira de Câmbio
1.277
Carteira de Câmbio
1.483
- Câmbio Vendido a Liquidar
299
Câmbio Comprado a Liquidar
299
- Obrigações por Compra de Câmbio
47
216
Direitos cobre Venda de Câmbio
1.278
- Fiscais e Previdenciárias
Impostos
e
Contr.
a
Recolher
47
216
(-) Adiantam. em Moeda Nacional a Receber
(94)
742
Negociação e Intermediação de Valores
51 Negociação e Intermediação de Valores
1.022
435
Diversos
163
127 Diversos
Obrigações Trabalhistas
74
49
Adiantamentos e antecip. salariais
5
3
Provisão p/pagamentos a efetuar - ADM
285
347
Impostos e Contribuições a Compensar
110
115
Credores Diversos - País
663
39
Pagamentos a Ressarcir
8
9
Devedores Diversos - no País
40
- NÃO CIRCULANTE
Outros Valores e Bens
39
15 Exigível a Longo Prazo
937
982
Despesas Antecipadas
39
15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.036
1.036
NÃO CIRCULANTE
34
26 Capital Social
Domiciliados no País
1.036
1.036
Realizável a Longo Prazo
26
Imobilizado
34
26 Reservas de Lucros
Reservas de Lucros Especiais
26
Imobilizado de Uso
34
26
(125)
(54)
Imobilizações em Curso
24
14 Lucros ou Prejuízos Acumulados
3.684
2.448
Instalações
4
4 TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQUIDO
Moveis e Equipamentos de Uso
22
20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Sist. de Comunicação - Equipamentos
10
10
2.019
2.018
Sistema de Processamento de Dados
16
16
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
(123)
226
(-) Depreciação Acumulada
(42)
(38)
(125)
224
Intangivel
- (Prejuízo)Lucro Líquido do Exercício
Gastos Organiz.e Expansão
- Ajustes por:
2
2
Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais
3
3 Depreciações e Amortizações
928
1.036
(-) Amortização Acumulada
(3)
(3) Variação de Ativos e Obrigações
2
3.684
2.448 (Aumento) Redução Aplicação Financeira
TOTAL DO ATIVO
(Aumento) Redução de Outros Créditos
(1.144)
(131)
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens
4
27
Capital Reservas Luc/Prej.
Aumento (Redução) em Relações Interdependências
47
.
Realiz. de Lucros Acumul.
Total Aumento (Redução) em Outras Obrigações
2.019
1.140
Saldos em 1º/01/2019
1.036
304
(278)
1.062 Caixa Liquido das atividades Operacionais
805
1.262
Absorção dos Prej. Acumulados
(278)
278
- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Lucro Líquido do Período
(125)
(125) Compra de Ativo Permanente ou Diferido
(5)
(5)
Saldos em 30/06/2019
1.036
26
(125)
937 Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Investim.
(5)
(5)
Mutações do Período
(278)
153
(125) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Saldos em 1º/01/2018
1.036
(278)
758 Caixa Líquido Obtido nas Atividades Financiamento
Prejuízo Líquido do Período
224
224 Aumento (Diminuição) do Caixa
1.036
(54)
982 e Equivalente de Caixa no Exercício
Saldos em 30/06/2018
800
1.257
Mutações do Período
224
224 Aumento (Dimin.) do Caixa e Equival. no exercício
800
1.257
Caixa e Equivalente de caixa no inicio do periodo
1.165
972
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARA O
Caixa e Equivalente de caixa no final do periodo
1.965
2.229
SEMESTRE FINDO EM 30/06/2018 E 30/06/2017
1. Contexto Operacional: A Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. foi autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil em fevereiro de 2017, com prazo de
duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social para realizar
operções no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações
contábeis referente ao semestre findo em 30 de junho de 2019 estão sendo
apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas pela administração da
corretora em 08 de agosto de 2019. 3. Resumo das Principais Práticas
Contábeis: Os principais critérios adotados para a elaboração das demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de Resultados: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. b) Estimativas Contábeis: As demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algumas contas cujos valores são determinados por estimativas baseadas na experiên-

cia passada, legislação vigente, probabilidade de ocorrência de eventos
sujeitos ou não ao controle da Administração, etc. Essas estimativas são
revistas pelo menos anualmente buscando-se determinar valores que mais
se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou passivos considerados.
c) Imobilizado de Uso: Estão contabilizados ao custo da aquisição e as
depreciações efetuadas pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil-econômica dos bens, sendo 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados e 10% a.a. para Instalações, Móveis e
Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e Passivo Circulante e
Não Circulante: São demonstrados pelos valores de realização 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) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social, quando aplicáveis,
são calculados com base no Lucro Tributável ajustado nos termos da Legislação pertinente. g) Provisão para Férias: Constituída com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balanço e inclui as parcelas dos
encargos sociais correspondentes. h) Caixa e Equivalentes de Caixas:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
São Paulo, 26 de agosto de 2019. Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Sagitur Corretora de
Câmbio Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 30/
06/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sagitur Corretora de Câmbio
Ltda. em 30/06/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. 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 “Instituição”, 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.
Outros assuntos: As demonstrações contábeis referente ao semestre findo
em 30 de junho de 2018 foram examinadas por nós, cujo relatório datado de
30 de agosto de 2018 continha a ressalva sobre a falta de formalização dos
termos de conferência de caixa em reais e moedas estrangeiras. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor: A administração da “Instituição” 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 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 é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às “Instituição” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
“Instituição” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da “Instituição” são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos

Na quarta-feira (28), a CCJ do Senado
aprovou o relatório do senador Cid Gomes
(PDT-CE) sobre a Cessão Onerosa. O texto
permite a distribuição a estados e municípios de parte dos recursos arrecadados,
eventualmente, em mega-leilão de áreas de
petróleo previsto para novembro. O texto
obriga a União a transferir 15% dos valores
arrecadados a estados e 15% a municípios.
Uma parte do valor arrecadado com o leilão
também será utilizada para pagar a Petrobras,
com quem a União acertou as contas após uma
renegociação do contrato original da cessão
onerosa (ABr).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Receitas da Intermediação Financeira
Rendas com operações de Câmbio
Rendas com títulos e valores mobiliários
Despesas da Intermediação Financeira
(-) Despesas de Câmbio
(-) Prejuizos c/titulos de renda Fixa
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outras Receitas /Despesas Operacionais
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado antes da Tribut. s/Lucros e Participações
IRPJ e Contribuição Social
Prejuízo (Lucro) Líquido do exercício
Quantidade de Cotas
Prejuízo Líquido por Cota do Capital Social

2.019
2.017
2.017
(185)
(185)
1.832
(1.963)
(446)
(1.423)
(94)
(131)
6
(125)
(125)
1.036
(0,12)

2.018
2.806
2.806
(371)
(371)
2.435
(2.056)
(337)
(1.598)
(121)
379
7
386
(162)
224
1.036
0,22

2.019
1.965
209
515
1.241

2.018
2.229
572
1.441
216

moeda nacional e estrangeiras.
Disponibilidades
Caixa
Banco Conta Movimento
Disponibilidades em moeda estrangeira
4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras
Moedas Estrangeiras

2.019
2.018
1.241
216
- Dolar Americano (220)
981
24
- Euro
(978)
146
68
- Peso Argentino (706)
12
13
- Franco Suíço
(425)
9
9
- Libra Esterlina (540)
24
41
- Dólar Canadense (165)
45
44
- Peso Chileno
(715)
22
17
- Peso Uruguaio (745)
2
5. Capital Social: O Capital Social em 30 de junho de 2019 (2018), está
representado por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas. 6. Conforme Ata realizada
em 30 de abril de 2019, os sócios decidiram pela destinação do lucro líquido
de 31/12/2018 no valor de R$ 304 mil, para a absorção de prejuízo de exercícios anteriores no montante de R$ 278 mil. O saldo restante de R$ 26 mil,
está resgistrado na conta de Reserva de Lucros Especiais, para que os
administradores decidam pela sua utilização. 7. Contingências: A Corretora
está contestando perante MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional I Santana, ao processo de Ação de Responsabilidade Civil Indenizatória por Danos Morais, com valor inicial de R$ 42 mil. Os assessores jurídicos e a administração da Corretora entendem que o risco de perda é possível
para processo e não constitui a respectiva provisão. As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas
autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à
revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de
tempo. 8. Remuneração do Capital Próprio: No semestre de 2019 a instituição não distribuiu juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9 da
Lei 9249/95. 9. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por
meio da Resolução CMN 3.849 de 25 de março de 2010. 10. Partes Relacionadas: A Corretora não possui transações com outras partes relacionadas.
11. Remuneração da Administração: A remuneração paga aos administradores está assim representada:
2.019
2.018
Honorários da Diretoria
47
39
11. Limites Operacionais (acordo de Basileia): As instituições financeiras
estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponderados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nos
4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abrange
os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em 30 de junho
de 2019 (2018) o PR, calculado para a Instituição está demonstrado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia
2.019
2.018
937
982

Ana Maria Coelho da Mata - Sócia-Administradora
Eliana Castro dos Santos Bondezan
Contadora - CRC - 1SP141225-O/6
julgamento profissional 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 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
“Instituição”. • 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 “Instituição”. 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 inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a “Instituição” a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação 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 deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 609D-5FD5-BF90-8AD3.

Marco Aurélio Pitta (*)

“Há ambições em relação à Amazônia”,
diz general Augusto Heleno
Tânia Rêgo/ABr

Desonerações fiscais precisam
ser reduzidas, e não eliminadas

