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Demonstrações
dos Resultados Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Método Indireto

Easynvest – Título Corretora de Valores S.A. 
CNPJ nº 62.169.875/0001–79

(Valores em R$ mil)
Balanços Patrimoniais Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

continua...

Notas
Ativo Circulante 
 Disponibilidades 4

4
   Aplicações no mercado aberto 15.547 15.434
 TVM e instrumentos Financeiros derivativos  –
   Carteira própria – Títulos para negociação 5.a 3.272  –
   Carteira própria – Títulos disponíveis para venda       5.b 55  –
 Operações de crédito 
      Financiamentos de títulos e valores Mobilários 249 365
 Outros créditos
   Rendas a receber 6.a 2.304 2.570
   Negociação e intermediação de valores 7 407 8.123
   Diversos 6.b 10.477 8.045
   (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa               8 (52) (118)
 Outros valores e bens
   Despesas antecipadas 1.238 873
 Não circulante

 derivativos
   Carteira própria – Títulos disponíveis para venda 432.233 315.404
   Vinculados a prestação de garantia 15.700 14.744
 Outros créditos
   Diversos 156 108

   Outras imobilizações de uso 6.076 4.729
   (Depreciações acumuladas) (2.640) (1.977)

   Ativos Intangíveis 4.274 4.118
   (Amortização acumulada) (3.084) (1.913)
Total do ativo
Passivo Circulante

   Sociais e estatutárias 1.338 2.428
   Fiscais e previdenciárias 13.a 3.789 5.174
   Negociação e intermediação de valores 7 441.712 335.588
   Diversas 13.b 11.360 5.017
 Patrimônio líquido
   Capital Social: 15.a 12.798 12.798
     De Domiciliados no país 12.798 12.798
   Reservas de capital 3.079 –
   Reservas de lucros 12.724 9.980
   Ajustes de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

Reserva de Lucros Ajuste de
 Avaliação 

Patrimonial
Capital Reserva

de Capital
Reserva Reservas Especiais

 de Lucros
Lucros

Acumulados Total
 –

  Ajustes ao valor de mercado – TVM e Derivativos  –  –  –  – (150) – (150)
  Ajustes ao valor de mercado – Impostos e Contribuições  –  –  –  – 54 – 54
  Lucro líquido do semestre  –  –  –  – – 1.602 1.602
  Destinações:  –  3.079 80 2.377 – (7.054) (1.518)
    Juros capital próprio  –  –  –  – – (1.518) (1.518)
    Reserva legal  –  – 80  – – (80) –
    Reserva especial de lucros  –  – – 2.377 – (2.377) –
    Reserva de capital  – – – – –

–
Mutações do Período:  –  3.079 80 2.377 (96) (5.452) (12)

 – –
  Ajustes ao valor de mercado – TVM e Derivativos  –  – –  – (168) – (168)
  Ajustes ao valor de mercado – Impostos e Contribuições  –  – –  – 61 – 61
  Lucro líquido do exercício  –  – –  – – 7.341 7.341
  Destinações:  –  3.079 367 2.377 – (7.341) (1.518)
    Juros capital próprio  –  – – – – (1.518) (1.518)
    Reserva legal  –  – 367 – – (367) –
    Reserva especial de lucros  –  – – 2.377 – (2.377) –
    Reserva de capital  –  3.079 – – – (3.079) –

–
Mutações do Período:  –  3.079 367 2.377 (107) – 5.716

 – –
  Ajustes ao valor de mercado – TVM e Derivativos  –  – – – 97 – 97
  Ajustes ao valor de mercado – Impostos e Contribuições  –  – – – 54 – 54
Dividendos exercícios anteriores  –  – – (14.958) – – (14.958)
  Lucro líquido do exercício  –  – – – – 10.357 10.357
  Destinações:  –  – –
    Juros capital próprio  –  – – – – (1.346) (1.346)
    Reserva legal  –  – 518 – – (518) –
    Reserva especial de lucros  –  – – – –

 –  –
Mutações do Período:  –  – 518 (6.465) 151  – (5.796)

Notas
Receitas de intermediação

  Operações de crédito  96 210  169 
  Resultado de operações com
    títulos e valores mobiliários  36.185 69.750  61.288 
Despesas da intermediação

  Operações de captação no mercado  (257) (559)  (195)
Resultado bruto da intermediação

  operacionais
  Receitas de prestação de serviços        7 13.900 28.048  18.565 
  Despesas de pessoal 18 (17.897) (33.862) (27.337)
  Outras despesas administrativas 19 (29.801) (51.646) (37.536)
  Despesas tributárias 12.a (3.162) (6.382) (5.345)
  Reversão (provisão) para 
    Créditos de Liquidação Duvidosa          8  (1) 66  (118)
  Outras receitas operacionais 20 1.646 6.507 10.117 
  Outras despesas operacionais (152) (237) (676)
Resultado operacional
Resultado não operacional  –  –
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações
IR e contribuição social 12.a
  IR e Contribuição Social Correntes  563 (4.527) (3.958)
  IR e Contribuição Social Diferidos  (448) (16) (3.308)
Participações estatutárias no lucro  930 (11) (1.287)

Número de ações 15.a
Lucro por ação

mestre

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício 1.602 7.341 10.357
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa

Depreciação e amortização 933 1.834 1.764
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1 (66) 118
Provisão para participação nos resultados (930) 11 1.287
Provisão de imposto no resultado (115) 4.543 7.266
Ajustes a valor de mercado - títulos
  para negociação 57 9 –
Lucro líquido ajustado

  e passivos operacionais
Títulos e valores mobiliários (81.392) (121.227) (130.488)
Outros créditos 2.337 (2.214) (3.527)
Operações de crédito 429 116 (100)
Despesas antecipadas 30 (366) (607)
Negociação e intermediação de valores ativo 3.049 7.716 (3.685)
Captações no mercado (30.003) – –
Negociação e intermediação de 
  valores passivo 122.027 106.124 146.740
Outras obrigações (2.454) 7.358 3.866
IR e contribuição social pagos (3.417) (8.216) (12.446)
Caixa líquido proveniente da variação
  das atividades operacionais
Das atividades de investimento
   Adições de imobilizado de uso (1.142) (1.347) (1.502)
   Adições de intangível – (156) –
   Baixa de imobilizado de uso – – 22

  investimento

   Juros sobre capital próprio – (1.346) –
   Dividendos – – (14.958)

–

  equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
   No início do semestre/exercício 4.949 15.847 11.740

15.961 15.961 15.847

  equivalentes de caixa

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
A EASYNVEST - Título Corretora de Valores S.A. 

(“Corretora”) tem por objeto social operar em mercados regulamentados de 
valores mobiliários e de mercadorias e futuros, por conta própria e de tercei-
ros, observada a regulamentação vigente; subscrever, isoladamente ou em 
consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores 
mobiliários para revenda; intermediar Oferta Pública e distribuição de títulos 
e valores mobiliários no mercado; comprar e vender títulos e valores mobili-
ários por conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de 
carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; exercer funções de 

-
timento; intermediar operações no mercado de câmbio, inclusive por meio 
de sistemas de negociação de ativos autorizados pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); praticar 
operações no mercado de câmbio; praticar operações de Conta Margem; 
realizar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda 
de metais preciosos; operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por 
conta própria e de terceiros; prestar serviços de intermediação e de asses-

-
nanceiros e de capitais; e, exercer outras atividades expressamente autori-
zadas, em conjunto, pelo BACEN e pela CVM. 

-
ras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as dis-
posições contidas na legislação societária brasileira, normas e instruções do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF). A moeda funcional da Corretora é o Real, mesma moeda 

-
-

tração em 22/03/2019. As
principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstra-

As receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Os rendimentos e 
as
exponencial, observando-se o critério “pro rata” dia. 

Compreendem os depósitos bancários disponíveis e aplicações 
com prazo original igual ou inferior a noventa dias, não sujei-

de honrar compromissos de curto prazo. 
São apresentadas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendi-

Os títulos e valores mobiliários que podem ser nego-
ciados a qualquer momento, mas não foram adquiridos com o propósito de 

“títulos disponíveis para venda”, são registrados pelo custo de aquisição 
com os rendimentos apropriados ao resultado, e ajustados ao valor de 
mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzi-

são reconhecidos no resultado do período. Na categoria “títulos para nego-

com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, sendo 
registrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferi-
dos até a data do balanço e ajustados ao valor de mercado, tendo este 
ajuste como contrapartida a adequada conta de receita ou despesa do 
período, líquida dos efeitos tributários. São demonstrados no ativo cir-
culante independentemente de seu vencimento. Provisão para ou

A provisão é realizada com base 
na expectativa de perdas na realização de valores a receber de clientes 
por suas operações, considerando os critérios mínimos estabelecidos pela 
Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

É demonstrado pelo custo de aquisição, menos as deprecia-
ções acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
em função da vida útil econômica dos bens, considerando taxas de depre-
ciação anuais, as quais encontram-se apresentadas na nota explicativa 10. 

São representados principalmente por softwares, registra-
dos pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear ao longo de 
sua vida útil estimada, considerando a taxa média anual de 28% ao ano, 
sendo as licenças de uso amortizadas ao longo do tempo da licença. 

O CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recupe-
rável de Ativos estabelece a necessidade das entidades de efetuarem uma 

-
lizado e intangível. Os ativos registrados como não circulantes sofreram as 

constituídas eventuais provisões para redução ao valor recuperável, tendo a 
Administração concluído não ser necessário o reconhecimento de eventu-
ais perdas em relação ao valor recuperável dos ativos. Ativos e passi

Os ativos e passivos 

reconhecidos nas demonstrações , exceto quando da existência 
de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não 

-
monstrações  quando, baseado na opinião de assessores jurídicos 
e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação 
judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquida-
ção das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 

-
das possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas 

-
-

ferem-se a demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade 
e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes em 
discussão são provisionados integralmente e atualizados mensalmente, inde-

pendentemente de sua probabilidade de perda. Uso de estimativas con
A preparação das demonstrações  exige que a Administra-

ção efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, 
-

ceitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor de mercado de 

itens do ativo imobilizado, (iii) amortizações de ativos intangíveis, (iv) provi-
sões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes dos passivos 
contingentes, (v) provisões para créditos de liquidação duvidosa, e (vi) crédi-

-
nanceiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores apresentados com 
base nessas estimativas. 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 foi constituída à alíquota de 

acordo com a Lei 13.169/2015 que elevou temporariamente até 31/12/2018 
O lucro 

por ação é calculado com base na quantidade de ações na data do balanço.
As operações realizadas entre partes relaciona-

das são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vi-
gentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. 
4. Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades
  Caixa 1 2
  Depósitos bancários 346 400
  Reservas livres 67 11

  Letras do Tesouro Nacional 12.000 –
  Letras Financeiras do Tesouro 3.547 1.362
  Notas do Tesouro Nacional – 14.072
Total caixa e equivalentes de caixa

: os valores 
de mercado da carteira de títulos e valores mobiliários estão assim 
demonstrados:

Carteira própria Vencimento
Custo Valor de

mercado
04/01/2019 a 

02/01/2029 1.918 1.918
15/05/2025 a 

17/04/2028 627 627

Debêntures
15/10/2019 a 

15/12/2030 323 331

Letras de Câmbio
02/01/2019 a 

29/07/2024 203 203

Letras de Crédito do Agronegócio
04/01/2019 a 

28/01/2020 35 35

Letras de Crédito Imobiliário
20/01/2019 a 

13/12/2021 158 158
Total
Em 31/12/2017, a Corretora não possuía posição de títulos para negocia-
ção.  os valores de custo atualizados 
da carteira de títulos e valores mobiliários, comparados com os respectivos
valores de mercado, estão assim demonstrados:

Vencimento
Custo Valor de

mercado
Carteira própria
Notas do Tesouro Nacional 15/05/2019 54 55
Total

Vencimento
Custo Valor de

mercado
Carteira própria

Letras Financeiras do Tesouro 
01/03/2020 a 

01/09/2024 432.305 432.005

Notas do Tesouro Nacional
15/08/2020 a 

15/05/2023 214 228

Letras Financeiras do Tesouro
01/09/2020 a 

01/03/2021 4.955 4.950
Cotas de Fundos de Investimento (i) 10.750 10.750
Total
(i) Refere-se ao montante depositado no Fundo de Investimento Liquidez 

pela câmara de liquidação B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

Vencimento
Custo Valor de

mercado
Carteira própria

Letras Financeiras do Tesouro 
01/09/2020 até 

01/09/2023 315.464 315.344

Notas do Tesouro Nacional
15/05/2019 até 

15/05/2023 60 60

Letras Financeiras do Tesouro 01/09/2020 4.642 4.642
  Fundo Multimercado 10.102 10.102
Total

 Nos exercícios encerrados em 

rivativos.
Valores a receber tesouro direto (i) – 1.307
Comissões e corretagem (ii) 2.304 1.249
Taxa de administração – 14
Total
(i) Refere-se ao crédito de incentivo do Programa de Expansão da Base de 
Investidores do Tesouro Direto, informado na nota 20. (ii) Refere-se princi-
palmente a comissões pela distribuição de títulos e fundos de investimento. 

Estão compostos substancialmente por va-
lores a repassar dos clientes para a B3 pelo serviço de custódia do Tesouro 
Direto durante o segundo semestre de 2018, no montante de R$ 8.663 (R$
7.815 em 2017), por imposto de renda e contribuição social a compensar no 
montante de R$ 1.766 (R$ 0 em 2017) e a créditos tributários conforme a
nota 12.b. 

Descrição  Ativo  Passivo  Ativo  Passivo 
  Caixas de registro e liquidação – 11.296 7.690 40
  Devedores/Credores - liquidações 
pendentes (i) 354 430.416 309 335.548
  Outros créditos – –
Total – circulante
(i) Referem-se, principalmente, a valores a receber e a liquidar com clien-
tes e instituições do mercado pelas operações realizadas pelos clientes. 
As referidas negociações e intermediações de valores geraram receitas no 
montante de R$ 28.048 (R$ 18.565 em 2017), registradas na rubrica de “Re-
ceitas de prestação de serviços”. 

Durante o exercício de 2018, foram revertidos R$ 66 referentes
a provisão para créditos de liquidação duvidosa (constituição de R$ 118 

2017). Referem-se a despesas antecipadas de 
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quarta-feira, 27 de março de 2019 às 00:41:08.
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VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.
CNPJ/MF nº 32.184.522/0001-87 - NIRE: 35.300.528.743

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data e Horário e Local: 23/02/2019, às 10 horas, na sede social. Pre-
sença: Totalidade do Capital Social. Convocação e Publicação: dispen-
sadas. Mesa: Iniciados os trabalhos, foi escolhido para presidir a mesa, o 
Sra. Sonia Regina Zeronian Mattoso, Presidente, e Sr. Claudinei de Sou-
za Mariano, Secretário. Ordem do Dia: 1) Abertura de uma filial em São 
Paulo - SP; 2) Outros assuntos de interesse social. Deliberação: Foram 
aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: 1) A abertura de uma 
filial em São Paulo - SP, na Rua Leandro de Sevilha nº 95  - CEP 03925-
000, a qual atenderá o mesmo objeto social da matriz. Como consequ-
ência da mencionada deliberação, segue a nova redação do Artigo 2º do 
Estatuto Social. “...Artigo 2º - A Sociedade tem sede e domicílio legal na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na RUA GUAIANA N. 608, 
CEP 04177-370, e filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Leandro de Sevilha nº 95  - CEP 03925-000, podendo, a critério 
da Diretoria, abrir, manter e encerrar filiais em qualquer localidade do 
território nacional ou do exterior, sendo que o objeto social será execu-
tado em local diverso da sede social. 2) Outros assuntos do interesse 
social. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Acionistas: Via Sul Transportes Urbanos Ltda, representada 
pelos seus administradores Francisco Parente dos Santos e Vicente dos 
Anjos Dinis Ferraz. Certificamos que a presente é cópia fiel do original 
lavrado no livro próprio. São Paulo, 23 de Fevereiro de 2.019. Sonia Regi-
na Zeronian Mattoso - Presidente da Mesa. Claudinei de Souza Mariano 
- Secretário da Mesa. Jucesp - registrada sob o numero 167.169/19-1 em 
22/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.543.816/0001-93 - NIRE nº 35.300.027.248
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI 
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2019, às 9 
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei
Vita, 200 - 9º andar - São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito da 
matéria constante da Ordem do Dia citada abaixo: (a) Re-ratificação da
remuneração global da diretoria relativa a 2018. INFORMAÇÕES GERAIS:
1. A Companhia informa que, encontram-se à disposição dos Acionistas,
na sede social da Companhia, na página de relações com investidores 
da Companhia (www.jereissati.com.br), no site da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, 
os documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles exigidos
pela Instrução CVM 481/2009. 2. A participação do Acionista poderá ser 
pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto
à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação 
exigida constam no boletim. 3. Os acionistas participantes da Custódia 
Fungível de Ações Nominativas da B3 que desejarem participar dessa 
assembleia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação 
acionária emitido pelo órgão competente. São Paulo, 26 de março de 
2019. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente do Conselho de 
Administração.

Chapada do Piauí II Holding S.A.
CNPJ nº 20.512.161/0001-71 - NIRE 35.300.466.829
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 

a ser Realizada em 30 de Abril de 2019
Convocamos os Srs. acionistas da Chapada do Piauí II Holding S.A. 
(“Companhia”), nos termos do Estatuto Social da Companhia e do artigo 
124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, 
às 11h00, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na 
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, 3º andar, Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia  
(i) aprovar o orçamento da companhia para o exercício social de 2019; 
(ii) deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras com o 
Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Administração; (iii) tratar da 
destinação do lucro líquido do exercício, (iv) examinar e discutir a pro-
posta de remuneração dos diretores e conselheiros fiscais, e (v) eleger 
os administradores e os membros do conselho fiscal se for o caso. Infor-
mações Adicionais
da Companhia, os documentos relacionados às deliberações previstas 

deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e re-
conhecimento de firma, na sede da Companhia, até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da data designada para a realização da Assembleia.  
São Paulo, 22 de março de 2019. Alessandra Quagliuolo Marinheiro - 
Presidente do Conselho de Administração.

...continuação

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
-

ra”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 

as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, 

Central do Brasil – BACEN. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 

independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
Valores corres-

em 28/03/2018, sem ressalvas.  A 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-

e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 

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 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio 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 detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside-

uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
-

tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso 

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 

-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época

São Paulo, 22 de março de 2019
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes 
CRC nº 2 SP 011609/O-8 Contador CRC nº 1 SP 234751/O-6

contratos com prazos de até um ano de licença de uso de softwares e sua 
manutenção, seguros e projetos em andamento.  

Bens
Taxa de

depreciação

Saldo em 

sições ciação 

Saldo em 

Instalações 10% 296 129 (35) 390
Móveis e equipamentos de uso 10% 611 222 (78) 755
Sistema de comunicação 10% 120 117 (19) 218
Sistema de processa-
  mento de dados 20% 1.725 879 (531) 2.073
Total

Bens
Taxa de

depreciação

Saldo em 

sições

Saldo em 

Software 28% 2.205 156 (1.171) 1.190
Total

Composição das despesas com IR e CS:
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações
  Participações estatutárias no lucro (11) (1.287)
  Juros sobre o capital próprio (1.518) (1.346)
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
  IR e CS às alíquotas vigentes - Nota 3.k (4.664) (7.325)
  Ajustes temporários da base de cálculo do IR e CS (16) 59
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Imposto de renda e contribuição social do período
ii. Despesas tributárias: Estão compostas substancialmente por despesas 
com PIS/COFINS no montante de R$ 4.833 (R$ 4.183 em 2017) e despesas 
com ISS no montante de R$ 1.401 (R$ 924 em 2017). 

sem a majoração da alíquota de contribuição social, informada na nota 3.k. 
A movimentação dos créditos tributários de IR e CS diferidos:

Saldo em Saldo em

Provisão para horas extras e encargos          – 19 19
Provisão para créditos de 
  liquidação duvidosa 53 (32) 21
Ajuste a mercado - Títulos de
  Renda Fixa 55 61 116
Total dos créditos tributários 
  sobre as diferenças 
  temporárias
Com base nas projeções de resultados, recuperação de créditos e venci-
mento dos títulos em carteira é realizada uma estimativa com a previsão de 
realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias.

 Total
Valor 

Tributos diferidos líquidos
  - Diferenças temporárias 24 25 78 – 29 156 143
(i) Para o ajuste a valor presente, foi utilizada a taxa de CDI projetada para 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – 706
  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – 1.350
  PIS e COFINS 343 343
  INSS e FGTS 682 562
  ISS 160 102

1.863 1.455
  IRRF sobre juros sobre o capital próprio 227 202
  Outros 514 454
Total

  Despesas de pessoal 1.816 1.553
  Processamento de dados (i) 5.616 1.331
  Outras despesas administrativas 3.390 1.747
  Outros pagamentos 538 386
Total
(i) Saldo corresponde substancialmente por valores a repassar, conforme 
nota 6.b. 

Nos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 
2017 não havia ativos contingentes a serem divulgados. 

Risco de causas possíveis
Saldo em Saldo em

Ações Trabalhistas 113 7 120
Ações Cíveis 50 134 184
Total

-

-

31/12/2018 e 2017 não havia riscos tributários com probabilidade de perda 
possível ou provável, nem riscos cíveis ou trabalhistas com probabilidade de 
perda provável. O capital social 
totalmente subscrito e integralizado é de R$ 12.798 dividido em 12.315.840 
ações, sendo 6.157.920 ordinárias e 6.157.920 preferenciais, todas nomi-
nativas e sem valor nominal. A distribuição de dividendos 
mínimos de 25% do lucro líquido, deduzido do valor da reserva legal de 

propor à AGO que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum 
dividendo. A Assembleia Geral poderá também, se não houver oposição de 
nenhum acionista presente, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao 
obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Não houve distribuição ou delibe-
ração de distribuição de dividendos adicionais, além dos juros sobre capital 

em 31/12/2018 (R$ 14.958 em 2017). : Em aten-

acumulados para reservas de lucros no encerramento das demonstrações 
-

serva legal o montante de R$ 367 (R$ 518 em 2017); para reservas espe-
ciais de lucro, o montante de R$ 2.377 (R$ 8.493 em 2017); e para reserva 
de capital, o montante de R$ 3.079 (R$ 0 em 2017). 

(R$1.346 em 2017) referente a juros sobre o capital próprio conforme faculta 

do Patrimônio Líquido em conformidade com a Circular nº 2.739/97, com 
efeitos tributários de R$380 de IRPJ e R$ 304 de CSLL (R$ 337 de IRPJ e 
R$ 269 de CSLL em 2017). A administração dos 
fundos de investimento foi transferida para a BEM DTVM em 9 de maio de 
2018, não havendo mais nenhum fundo administrado (R$21.920 em 2017). 
Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11/05/2018, foi deliberada 
a transferência da administração do Clube de Investimento para a Ágora 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., não havendo mais nenhum 
clube administrado (R$10.614 em 2017). 
cionadas: As operações realiza-
das entre partes relacionadas têm como participantes pessoas físicas e são 
efetuadas em condições usuais de mercado, estando assim representadas:

Ativo Passivo tado Ativo Passivo tado
Ativo – – – –
Outros créditos - diversos 9 – – 6 – –
Passivo – – – –
Outras obrigações - 
  negociação e intermedia-
ção de valores – 791 – – 64 –
Outras obrigações - diversas – 30 – – 30 –

– – – –
Receitas de prestação de
  serviços - corretagem – – 6 – – 3
Outras despesas adminis-
  trativas - aluguel – – (361) – – (350)

A remuneração total da administração 

Proventos 17.602 14.342
Encargos sociais 6.324 5.244
Benefícios 5.524 4.972
Honorários da administração 3.333 2.152
Outras despesas 1.079 627
Total

Despesas com processamento e serviços do 
20.477 13.113

Despesas com propaganda e publicidade 19.489 11.605
Despesas com serviços técnicos especializados 4.153 5.631

Despesas com comunicações 2.907 2.510
Despesas com depreciação e amortização 1.834 1.764
Outras despesas administrativas 2.786 2.913
Total

: Estão compostas substancialmente pelo 
crédito de incentivo do Programa de Expansão da Base de Investidores do 
Tesouro Direto no montante de R$ 5.583 (R$ 9.015 em 2017), de acordo 
com o Ofício Circular nº 006/2018-PRE, publicado em 31/01/2018, pela B3.

Visando o aten-
dimento à Resolução CMN 4.557 de 23/02/2017, a Corretora adotou uma 
política de Gerenciamento Integrado de Risco e Capital (GIRC) que constitui 
um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram 
as melhores práticas aos padrões internacionais de supervisão, governança 
e gestão de riscos. É uma visão integrada dos riscos que incorpora cinco 
outras resoluções anteriores, que tratavam do risco operacional (Resolução 
CMN nº 3.380), risco de mercado (Resolução CMN nº 3.464/07), risco de 
crédito (CMN 3.721/09), risco de liquidez (CMN 4.090/12) e gerenciamento 
da estrutura de capital (Resolução CMN nº 3.988/11). Risco operacional: A
Corretora considera risco operacional “a possibilidade de ocorrência de per-

pessoas e sistemas, ou de eventos externos”. O monitoramento dos riscos 
operacionais é realizado continuamente por meio de registros de eventos de
perdas, garantindo que os eventos relacionados a esse risco sejam identi-

Risco de
A Corretora possui estratégias para o gerenciamento do risco de 

a manter a exposição ao risco em níveis considerados aceitáveis, e que são 
apurados por meio de sistema que monitora e controla a exposição, tanto 
nas operações incluídas na carteira de negociação, quanto nas demais po-
sições, as quais abrangem todas as fontes relevantes de risco de mercado.

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito, per-

da Corretora. Entende-se que o risco de crédito decorre da possibilidade 
de ocorrência de perdas associadas à deterioração de garantias vincula-
das ao contrato de crédito, à inadimplência do “tomador ou contraparte de

-

de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens 
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação”. Adicionalmente, 

explorar segmentos de mercado economicamente interessantes, mitigando, 
contudo, a possibilidade de inadimplência. Nos casos em que atua exclu-
sivamente como intermediadora no âmbito de câmaras de pagamento, o
risco incorrido é reduzido. A Corretora adotou a políti-
ca de gerenciamento de liquidez que tem como principal objetivo garantir 
a capacidade de pagamento do grupo, onde são monitorados eventuais 
descasamentos entre ativos e passivos, objetivando avaliar a capacidade 

Para maiores informações consultar a política de gerenciamento de liquidez 
disponível no site da organização. 
O gerenciamento de capital tem como objetivo a constante avaliação de 

atividades operacionais, atendendo à Resolução 4.557/2017 do Banco Cen-

contínuo de monitoração e controle de capital mantido pela instituição, ava-
liação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a instituição 
está sujeita e planejamento de metas e de necessidade de capital conside-
rando os objetivos estratégicos da instituição. As 

-
rência compatível com os riscos de suas atividades, superior ao mínimo de
8,625% do Patrimônio Exigido. O Índice calculado para o período encerrado 
em 31/12/2018 é de 15,32% (19,37% em 2017), conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Risco Operacional (RWAopad) 114.570 68.121
Risco de Taxa de Juros (RWApjur) 13.382 11.287
Risco de Crédito (RWAcpad) 49.821 28.722

Patrimônio de Referência Mínimo 15.338 10.002
Valor para Imobilização (VI)

Patrimônio Líquido 28.427 22.712
Ajustes Prudenciais (1.190) (1.765)

Não houve eventos subsequentes.
Marcio Martins Cardoso – Diretor Reinaldo Dantas – Contador CRC 1SP 110330/O-6
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VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.
CNPJ/MF nº 32.184.522/0001-87 - NIRE: 35.300.528.743

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data e Horário e Local: 23/02/2019, às 10 horas, na sede social. Pre-
sença: Totalidade do Capital Social. Convocação e Publicação: dispen-
sadas. Mesa: Iniciados os trabalhos, foi escolhido para presidir a mesa, o 
Sra. Sonia Regina Zeronian Mattoso, Presidente, e Sr. Claudinei de Sou-
za Mariano, Secretário. Ordem do Dia: 1) Abertura de uma filial em São 
Paulo - SP; 2) Outros assuntos de interesse social. Deliberação: Foram 
aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: 1) A abertura de uma 
filial em São Paulo - SP, na Rua Leandro de Sevilha nº 95  - CEP 03925-
000, a qual atenderá o mesmo objeto social da matriz. Como consequ-
ência da mencionada deliberação, segue a nova redação do Artigo 2º do 
Estatuto Social. “...Artigo 2º - A Sociedade tem sede e domicílio legal na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na RUA GUAIANA N. 608, 
CEP 04177-370, e filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Leandro de Sevilha nº 95  - CEP 03925-000, podendo, a critério 
da Diretoria, abrir, manter e encerrar filiais em qualquer localidade do 
território nacional ou do exterior, sendo que o objeto social será execu-
tado em local diverso da sede social. 2) Outros assuntos do interesse 
social. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Acionistas: Via Sul Transportes Urbanos Ltda, representada 
pelos seus administradores Francisco Parente dos Santos e Vicente dos 
Anjos Dinis Ferraz. Certificamos que a presente é cópia fiel do original 
lavrado no livro próprio. São Paulo, 23 de Fevereiro de 2.019. Sonia Regi-
na Zeronian Mattoso - Presidente da Mesa. Claudinei de Souza Mariano 
- Secretário da Mesa. Jucesp - registrada sob o numero 167.169/19-1 em 
22/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.543.816/0001-93 - NIRE nº 35.300.027.248
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI 
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2019, às 9 
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei
Vita, 200 - 9º andar - São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito da 
matéria constante da Ordem do Dia citada abaixo: (a) Re-ratificação da
remuneração global da diretoria relativa a 2018. INFORMAÇÕES GERAIS:
1. A Companhia informa que, encontram-se à disposição dos Acionistas,
na sede social da Companhia, na página de relações com investidores 
da Companhia (www.jereissati.com.br), no site da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, 
os documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles exigidos
pela Instrução CVM 481/2009. 2. A participação do Acionista poderá ser 
pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto
à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação 
exigida constam no boletim. 3. Os acionistas participantes da Custódia 
Fungível de Ações Nominativas da B3 que desejarem participar dessa 
assembleia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação 
acionária emitido pelo órgão competente. São Paulo, 26 de março de 
2019. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente do Conselho de 
Administração.

Chapada do Piauí II Holding S.A.
CNPJ nº 20.512.161/0001-71 - NIRE 35.300.466.829
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 

a ser Realizada em 30 de Abril de 2019
Convocamos os Srs. acionistas da Chapada do Piauí II Holding S.A. 
(“Companhia”), nos termos do Estatuto Social da Companhia e do artigo 
124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, 
às 11h00, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na 
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, 3º andar, Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia  
(i) aprovar o orçamento da companhia para o exercício social de 2019; 
(ii) deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras com o 
Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Administração; (iii) tratar da 
destinação do lucro líquido do exercício, (iv) examinar e discutir a pro-
posta de remuneração dos diretores e conselheiros fiscais, e (v) eleger 
os administradores e os membros do conselho fiscal se for o caso. Infor-
mações Adicionais
da Companhia, os documentos relacionados às deliberações previstas 

deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e re-
conhecimento de firma, na sede da Companhia, até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da data designada para a realização da Assembleia.  
São Paulo, 22 de março de 2019. Alessandra Quagliuolo Marinheiro - 
Presidente do Conselho de Administração.

...continuação

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
-

ra”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 

as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, 

Central do Brasil – BACEN. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 

independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
Valores corres-

em 28/03/2018, sem ressalvas.  A 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-

e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 

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 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio 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 detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside-

uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
-

tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso 

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 

-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época

São Paulo, 22 de março de 2019
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes 
CRC nº 2 SP 011609/O-8 Contador CRC nº 1 SP 234751/O-6

contratos com prazos de até um ano de licença de uso de softwares e sua 
manutenção, seguros e projetos em andamento.  

Bens
Taxa de

depreciação

Saldo em 

sições ciação 

Saldo em 

Instalações 10% 296 129 (35) 390
Móveis e equipamentos de uso 10% 611 222 (78) 755
Sistema de comunicação 10% 120 117 (19) 218
Sistema de processa-
  mento de dados 20% 1.725 879 (531) 2.073
Total

Bens
Taxa de

depreciação

Saldo em 

sições

Saldo em 

Software 28% 2.205 156 (1.171) 1.190
Total

Composição das despesas com IR e CS:
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações
  Participações estatutárias no lucro (11) (1.287)
  Juros sobre o capital próprio (1.518) (1.346)
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
  IR e CS às alíquotas vigentes - Nota 3.k (4.664) (7.325)
  Ajustes temporários da base de cálculo do IR e CS (16) 59
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Imposto de renda e contribuição social do período
ii. Despesas tributárias: Estão compostas substancialmente por despesas 
com PIS/COFINS no montante de R$ 4.833 (R$ 4.183 em 2017) e despesas 
com ISS no montante de R$ 1.401 (R$ 924 em 2017). 

sem a majoração da alíquota de contribuição social, informada na nota 3.k. 
A movimentação dos créditos tributários de IR e CS diferidos:

Saldo em Saldo em

Provisão para horas extras e encargos          – 19 19
Provisão para créditos de 
  liquidação duvidosa 53 (32) 21
Ajuste a mercado - Títulos de
  Renda Fixa 55 61 116
Total dos créditos tributários 
  sobre as diferenças 
  temporárias
Com base nas projeções de resultados, recuperação de créditos e venci-
mento dos títulos em carteira é realizada uma estimativa com a previsão de 
realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias.

 Total
Valor 

Tributos diferidos líquidos
  - Diferenças temporárias 24 25 78 – 29 156 143
(i) Para o ajuste a valor presente, foi utilizada a taxa de CDI projetada para 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – 706
  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – 1.350
  PIS e COFINS 343 343
  INSS e FGTS 682 562
  ISS 160 102

1.863 1.455
  IRRF sobre juros sobre o capital próprio 227 202
  Outros 514 454
Total

  Despesas de pessoal 1.816 1.553
  Processamento de dados (i) 5.616 1.331
  Outras despesas administrativas 3.390 1.747
  Outros pagamentos 538 386
Total
(i) Saldo corresponde substancialmente por valores a repassar, conforme 
nota 6.b. 

Nos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 
2017 não havia ativos contingentes a serem divulgados. 

Risco de causas possíveis
Saldo em Saldo em

Ações Trabalhistas 113 7 120
Ações Cíveis 50 134 184
Total

-

-

31/12/2018 e 2017 não havia riscos tributários com probabilidade de perda 
possível ou provável, nem riscos cíveis ou trabalhistas com probabilidade de 
perda provável. O capital social 
totalmente subscrito e integralizado é de R$ 12.798 dividido em 12.315.840 
ações, sendo 6.157.920 ordinárias e 6.157.920 preferenciais, todas nomi-
nativas e sem valor nominal. A distribuição de dividendos 
mínimos de 25% do lucro líquido, deduzido do valor da reserva legal de 

propor à AGO que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum 
dividendo. A Assembleia Geral poderá também, se não houver oposição de 
nenhum acionista presente, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao 
obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Não houve distribuição ou delibe-
ração de distribuição de dividendos adicionais, além dos juros sobre capital 

em 31/12/2018 (R$ 14.958 em 2017). : Em aten-

acumulados para reservas de lucros no encerramento das demonstrações 
-

serva legal o montante de R$ 367 (R$ 518 em 2017); para reservas espe-
ciais de lucro, o montante de R$ 2.377 (R$ 8.493 em 2017); e para reserva 
de capital, o montante de R$ 3.079 (R$ 0 em 2017). 

(R$1.346 em 2017) referente a juros sobre o capital próprio conforme faculta 

do Patrimônio Líquido em conformidade com a Circular nº 2.739/97, com 
efeitos tributários de R$380 de IRPJ e R$ 304 de CSLL (R$ 337 de IRPJ e 
R$ 269 de CSLL em 2017). A administração dos 
fundos de investimento foi transferida para a BEM DTVM em 9 de maio de 
2018, não havendo mais nenhum fundo administrado (R$21.920 em 2017). 
Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11/05/2018, foi deliberada 
a transferência da administração do Clube de Investimento para a Ágora 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., não havendo mais nenhum 
clube administrado (R$10.614 em 2017). 
cionadas: As operações realiza-
das entre partes relacionadas têm como participantes pessoas físicas e são 
efetuadas em condições usuais de mercado, estando assim representadas:

Ativo Passivo tado Ativo Passivo tado
Ativo – – – –
Outros créditos - diversos 9 – – 6 – –
Passivo – – – –
Outras obrigações - 
  negociação e intermedia-
ção de valores – 791 – – 64 –
Outras obrigações - diversas – 30 – – 30 –

– – – –
Receitas de prestação de
  serviços - corretagem – – 6 – – 3
Outras despesas adminis-
  trativas - aluguel – – (361) – – (350)

A remuneração total da administração 

Proventos 17.602 14.342
Encargos sociais 6.324 5.244
Benefícios 5.524 4.972
Honorários da administração 3.333 2.152
Outras despesas 1.079 627
Total

Despesas com processamento e serviços do 
20.477 13.113

Despesas com propaganda e publicidade 19.489 11.605
Despesas com serviços técnicos especializados 4.153 5.631

Despesas com comunicações 2.907 2.510
Despesas com depreciação e amortização 1.834 1.764
Outras despesas administrativas 2.786 2.913
Total

: Estão compostas substancialmente pelo 
crédito de incentivo do Programa de Expansão da Base de Investidores do 
Tesouro Direto no montante de R$ 5.583 (R$ 9.015 em 2017), de acordo 
com o Ofício Circular nº 006/2018-PRE, publicado em 31/01/2018, pela B3.

Visando o aten-
dimento à Resolução CMN 4.557 de 23/02/2017, a Corretora adotou uma 
política de Gerenciamento Integrado de Risco e Capital (GIRC) que constitui 
um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram 
as melhores práticas aos padrões internacionais de supervisão, governança 
e gestão de riscos. É uma visão integrada dos riscos que incorpora cinco 
outras resoluções anteriores, que tratavam do risco operacional (Resolução 
CMN nº 3.380), risco de mercado (Resolução CMN nº 3.464/07), risco de 
crédito (CMN 3.721/09), risco de liquidez (CMN 4.090/12) e gerenciamento 
da estrutura de capital (Resolução CMN nº 3.988/11). Risco operacional: A
Corretora considera risco operacional “a possibilidade de ocorrência de per-

pessoas e sistemas, ou de eventos externos”. O monitoramento dos riscos 
operacionais é realizado continuamente por meio de registros de eventos de
perdas, garantindo que os eventos relacionados a esse risco sejam identi-

Risco de
A Corretora possui estratégias para o gerenciamento do risco de 

a manter a exposição ao risco em níveis considerados aceitáveis, e que são 
apurados por meio de sistema que monitora e controla a exposição, tanto 
nas operações incluídas na carteira de negociação, quanto nas demais po-
sições, as quais abrangem todas as fontes relevantes de risco de mercado.

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito, per-

da Corretora. Entende-se que o risco de crédito decorre da possibilidade 
de ocorrência de perdas associadas à deterioração de garantias vincula-
das ao contrato de crédito, à inadimplência do “tomador ou contraparte de

-

de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens 
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação”. Adicionalmente, 

explorar segmentos de mercado economicamente interessantes, mitigando, 
contudo, a possibilidade de inadimplência. Nos casos em que atua exclu-
sivamente como intermediadora no âmbito de câmaras de pagamento, o
risco incorrido é reduzido. A Corretora adotou a políti-
ca de gerenciamento de liquidez que tem como principal objetivo garantir 
a capacidade de pagamento do grupo, onde são monitorados eventuais 
descasamentos entre ativos e passivos, objetivando avaliar a capacidade 

Para maiores informações consultar a política de gerenciamento de liquidez 
disponível no site da organização. 
O gerenciamento de capital tem como objetivo a constante avaliação de 

atividades operacionais, atendendo à Resolução 4.557/2017 do Banco Cen-

contínuo de monitoração e controle de capital mantido pela instituição, ava-
liação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a instituição 
está sujeita e planejamento de metas e de necessidade de capital conside-
rando os objetivos estratégicos da instituição. As 

-
rência compatível com os riscos de suas atividades, superior ao mínimo de
8,625% do Patrimônio Exigido. O Índice calculado para o período encerrado 
em 31/12/2018 é de 15,32% (19,37% em 2017), conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Risco Operacional (RWAopad) 114.570 68.121
Risco de Taxa de Juros (RWApjur) 13.382 11.287
Risco de Crédito (RWAcpad) 49.821 28.722

Patrimônio de Referência Mínimo 15.338 10.002
Valor para Imobilização (VI)

Patrimônio Líquido 28.427 22.712
Ajustes Prudenciais (1.190) (1.765)

Não houve eventos subsequentes.
Marcio Martins Cardoso – Diretor Reinaldo Dantas – Contador CRC 1SP 110330/O-6


