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2009 2008
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ............... 1.114 1.624
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários . 1.114 1.624
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1.114 1.624
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS ........ (177) (3.017)
Receitas de prestação de serviços ...................................... 32 194
Outras despesas administrativas ......................................... (394) (346)
Despesas tributárias ............................................................. (23) (47)
Outras receitas operacionais ............................................... 291 18
Outras despesas operacionais ............................................. (83) (2.836)
RESULTADO OPERACIONAL ............................................. 937 (1.393)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL ................................... 688 -
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO ............................ 1.625 (1.393)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ............................................... (634) 832
Provisão para imposto de renda .......................................... (411) (351)
Provisão para contribuição social ........................................ (254) (160)
Ativo fiscal diferido ................................................................ 31 1.343

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO SEMESTRE ................ 991 (561)
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ ..... 62,28 (35,25)

2009 2008
Atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do semestre .............................. 991 (561)
Ajuste que não afetam o fluxo de caixa:

Constituição de provisão para contingências fiscais ... 83 2.829
Imposto de renda diferido ............................................ (31) (1.343)

Lucro líquido ajustado ..................................................... 1.043 925
Variação de ativos e passivos

Aumento de títulos e valores mobiliários ..................... (13) (12)
Aumento de outros créditos ......................................... (899) (5.461)
Aumento (redução) de outras obrigações ................... 1.494 (539)

Caixa líquido proveniente de (aplicatido em)
atividades operacionais ............................................... 1.625 (5.087)

Atividades de Investimento
Alienação de investimentos ......................................... 351 -

Caixa líquido proveniente de atividades de investimento 351 -

Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos ........................................... - (5.169)

Caixa líquido aplicado em atividades de financiamento . - (5.169)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa .... 1.976 (10.256)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ..... 19.301 31.962
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ....... 21.277 21.706

ATIVO 2009 2008
CIRCULANTE .................................................... 21.938 22.042
Disponibilidades ................................................. 7 6
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............. 21.270 21.700

Aplicações em depósitos interfinanceiros ...... 21.270 21.700
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos .................................... 230 217
Carteira própria ........................................... 230 -
Vinculados à prestação de garantias .......... - 217

Outros créditos ................................................... 431 119
Rendas a receber ........................................... 10 32
Diversos .......................................................... 421 87

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................... 6.364 7.905
Outros créditos ................................................... 6.364 7.905

Diversos .......................................................... 6.364 7.905

PERMANENTE ................................................... 97 380
Investimentos ..................................................... 97 380

Outros investimentos ...................................... 97 380

TOTAL DO ATIVO .............................................. 28.399 30.327

PASSIVO 2009 2008
CIRCULANTE ................................................... 7.635 9.027
Outras obrigações ............................................. 7.635 9.027

Fiscais e providenciárias ................................ 666 518
Negociação e intermediação de valores ....... 6.930 8.464
Diversas ......................................................... 39 45

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .......................... 449 6.237
Outras obrigações ............................................. 449 6.237

Fiscais e previdenciárias ................................ 449 6.237

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................... 20.315 15.063
Capital social ..................................................... 14.979 14.979
Reserva de capital ............................................. 436 368
Reserva legal ..................................................... 537 277
Reserva de lucros ............................................. 4.363 -
Prejuízos acumulados ....................................... - (561)

TOTAL DO PASSIVO ........................................ 28.399 30.327

Lucros
Capital Reserva Reserva Reserva (prejuízos)
social de capital legal de lucros acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 . 14.979 - 277 - 5.169 20.425
Dividendos distribuídos - R$ 0,32 por ação .. - - - - (5.169) (5.169)
Atualização de títulos patrimoniais ............... - 368 - - - 368
Prejuízo líquido do semestre ......................... - - - - (561) (561)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2008 ......... 14.979 368 277 - (561) 15.063
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 . 14.979 395 487 3.422 - 19.283
Atualização de títulos patrimoniais ............... - 41 - - - 41
Lucro líquido do semestre ............................. - - - - 991 991
Destinações:

Reserva legal .............................................. - - 50 - (50) -
Reserva de lucros ....................................... - - - 941 (941) -

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 ......... 14.979 436 537 4.363 - 20.315

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E DE 2008 - (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E DE 2008
(Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Société Générale S.A. - Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliári-
os (“Corretora”) tem por objeto social exercer a intermediação em opera-
ções de câmbio, operar em bolsas de valores e de mercadorias e futuros,
negociar e distribuir títulos e valores mobiliários por conta própria ou de ter-
ceiros e realizar operações compromissadas, bem como administrar fundos
de investimento e carteira de títulos e valores mobiliários. Suas operações
são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam
integradamente no mercado financeiro. O benefício dos serviços prestados
entre essas instituições e os custos da estrutura operacional e administrati-
va são absorvidos, segundo critérios de praticabilidade e razoabilidade, em
conjunto ou individualmente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas observando-se as normas
específicas do Banco Central do Brasil – BACEN através do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro – COSIF e as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do resultado - As receitas e despesas são apropriadas pelo
regime de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para aquelas
de natureza financeira. b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equiva-
lentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional
e aplicações em depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações
na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam
risco insignificante de mudança de valor justo, e que são utilizados pela
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. c)
Aplicações interfinanceiras de liquidez - São representadas, exclusiva-
mente, por aplicações no Banco controlador, registradas ao custo acrescido
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. d) Títulos e valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos - De acordo com o
estabelecido pela Circular nº 3.068, de 8 de novembro de 2001, do BACEN,
os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira são classificados em
três categorias distintas, segundo a intenção da Administração, conforme
segue: • Títulos para negociação; • Títulos disponíveis para venda; e • Títu-
los mantidos até o vencimento. Os títulos classificados como “para negocia-
ção” e “disponíveis para venda” são avaliados, nas datas dos balanços, pelo
seu valor de mercado, e os classificados como “mantidos até o vencimento”
são avaliados pelo seu custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços. Os ajustes a valor de mercado dos títu-
los classificados como “para negociação” são contabilizados em
contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado do se-
mestre. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados como “dis-
poníveis para venda” são contabilizados em conta destacada do patrimônio
líquido denominada “Ajustes de avaliação patrimonial”, líquido dos efeitos
tributários. Conforme demonstrado na nota explicativa nº 6, em 30 de junho
de 2009 e de 2008, a Corretora apresentava apenas títulos classificados na
categoria “para negociação”. e) Atualização monetária de direitos e obri-
gações - Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos à
variação cambial ou de índices, são atualizados até as datas dos balanços.
As contrapartidas dessas atualizações são refletidas no resultado do se-
mestre. f) Investimentos - São representados por ações da Cetip S.A. –
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, obtidas através da transforma-
ção da Cetip – Câmara de Liquidação e Custódia em Sociedade Anônima,
registradas ao valor de custo, e o título patrimonial anteriormente possuído
ajustado pelo valor patrimonial informado pela própria entidade, e
contabilizado na conta “Reserva de capital” no patrimônio líquido. g) Con-
tingências - O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e
passivos contingentes e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são
efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.535 do
Conselho Monetário Nacional - CMN e Interpretação Técnica do Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON nº 2/2006 da seguinte
forma: • Ativos Contingentes – não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a ga-
rantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Contin-
gências Passivas – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quan-
do, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for con-
siderado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e
sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis
pelos assessores jurídicos, são divulgados em notas explicativas, enquanto
aquelas classificadas como perda remota não são passíveis de provisão ou
divulgação; e • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a
demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições . A constituição da
provisão do montante discutido é definida com base na análise da posição
dos consultores jurídicos, sendo que os valores provisionados são
quantificados e atualizados mensalmente. Os depósitos judiciais são manti-
dos em conta de ativo, sem a dedução das provisões para passivos contin-
gentes, em atendimento às normas do BACEN. h) Imposto de renda e
contribuição social - A provisão para imposto de renda é constituída com
base no lucro tributável à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% so-

bre o lucro anual excedente a R$ 240 (R$ 120 no semestre). A contribuição
social apurada sobre o lucro tributável, na forma da legislação em vigor, é cal-
culada à alíquota de 15% (9% até 30 de abril de 2008). i) Redução ao valor
recuperável de ativos não financeiros - Os ativos não-monetários estão su-
jeitos à avaliação ao valor recuperável em períodos anuais ou em maior fre-
qüência se as condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda
dos seus valores.

4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Estão representadas por aplicações em depósitos interfinanceiros, de curto
prazo, mantidos com o Banco controlador, com vencimento para 1º. de julho
de 2009.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2009 2008

Disponibilidades ................................................ 7 6
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............. 21.270 21.700
Total ................................................................... 21.277 21.706

6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2009 2008

Valor Valor de Valor Valor de
contábil mercado contábil mercado

Títulos e valores mobiliários:
Carteira própria ...................... 230 230 - -
Títulos para negociação
Públicos - Governo Federal
Letras do Tesouro
Nacional - LTN ................ 230 230 - -

Vinculados à prestação de
garantias ................................ - - 217 217
Títulos para negociação
Públicos - Governo Federal
Letras Financeiras do
Tesouro - LFT ................... - - 217 217

Total ......................................... 230 230 217 217

7. OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
2009 2008

Créditos tributários (nota explicativa nº 9. b) ... 191 2.508
Depósitos judiciais (nota explicativa nº 11. ii) .. 6.173 5.397
Impostos a compensar ..................................... 421 87
Total .................................................................. 6.785 7.992
Curto prazo ....................................................... 421 87
Longo prazo ...................................................... 6.364 7.905

8. OUTROS INVESTIMENTOS
2009 2008

Títulos patrimoniais CETIP (*) .......................... - 380
Ações e cotas:

CETIP S.A.-Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos (**) ........................................... 97 -

Total .................................................................. 97 380

(*) Os títulos patrimoniais da CETIP foram convertidos em ações da CETIP
S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos em 18 de julho de 2008.

(**) Em 8 de maio de 2009, a Corretora vendeu 317.628 ações da CETIP
S.A.- Balcão Organizado de Ativos e Derivativos para Advent Depositary
Participações S.A., apurando um ganho de R$ 671, registrado na rubrica
“Resultado não operacional”.

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social inciden-
tes sobre as operações nos semestres findos em 30 de junho de 2009 e de
2008:

Imposto Contribuição
de renda social

2009 2008 2009 2008
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
e da contribuição social ............................... 1.625 (1.393) 1.625 (1.393)

Alíquota vigente ............................................. 25% 25% 15% 9% + 6%
Expectativa de (despesa) crédito de imposto
 de renda e da contribuição social, de acordo

com as alíquotas vigentes ......................... (394) 348 (244) 261
Efeito do imposto de renda e da
contribuição social sobre as diferenças
permanentes Despesas não dedutíveis .. (2) - (1) -

Efeito do imposto de renda e da
   contribuição  social sobre as diferenças

temporárias ................................................ (15) (699) (9) (421)
Efeito do imposto de renda e da
contribuição  social, cujos créditos
 tributários foram constituídos no semestre 19 711 12 632

Crédito (despesa) de imposto de renda e
contribuição social correntes e diferido ....... (392) 360 (242) 472

Société Générale S.A.
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

b) O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte com-
posição:
Ativo 2009 2008
Base de cálculo
Diferenças Temporárias

Provisão para Riscos Fiscais ............................................. - 5.959
Ações judiciais ................................................................... 449 278
Outras provisões – diversas .............................................. 28 33
Total .................................................................................... 477 6.270

Alíquota de imposto de renda e contribuição social ............. 40% 40%
Crédito tributário classificado em outros créditos – diversos 191 2.508

c) Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição
social sobre as diferenças temporárias:

2009 2008
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social Total de renda social Total

Saldo inicial 100 60 160 856 309 1.165
Constituição
de ativo fiscal
diferido 19 12 31 711 632 1.343

Saldo final 119 72 191 1.567 941 2.508

d) Projeção de realização e valor presente dos créditos tributários
O imposto de renda e a contribuição social diferidos serão realizados à medi-
da que as diferenças temporárias sobre os quais é calculado sejam reverti-
das ou se enquadrem nos parâmetros de dedutibilidade fiscal, cujo
cronograma de realização se apresenta a seguir, devidamente fundamenta-
do em estudo técnico no qual há expectativa de geração de resultados positi-
vos futuros:

2009 2008
Valor contábil Valor contábil

Imposto de renda e Imposto de renda e
contribuição social sobre contribuição social sobre

Ano diferenças temporárias diferenças temporárias
2009 11 12
2011 - 708
2012 - 1.788
2014 180 -
Total 191 2.508

Em 30 de junho de 2009, o valor presente dos créditos tributários, calculados
considerando o DI (Depósito Interfinanceiro), totalizava R$ 105 (R$ 1.389 em
2008).

10. OUTRAS OBRIGAÇÕES - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VA-
LORES
São representadas substancialmente por valores recebidos de investidores
estrangeiros, de acordo com a Resolução nº 2.689/00 do BACEN, para se-
rem utilizados na realização de operações financeiras na Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros – BM&F Bovespa S.A.

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
A Corretora é parte em vários processos de natureza fiscal, para os quais foi
contabilizada provisão para contingências, conforme critérios definidos na
Resolução nº 3.535 do CMN: A provisão está sendo constituída com base
nos processos classificados como risco de perda provável e com base nas
perdas esperadas pela Administração nos processos classificados como ris-
co de perda possível.

i. A movimentação das provisões passivas é a seguinte:
Contingências Fiscais

2009 2008
Saldo inicial ...................................................... 366 3.408
Constituição ..................................................... 64 2.769
Atualização ...................................................... 19 60
Saldo final ........................................................ 449 6.237

ii. O detalhamento das contingências fiscais por probabilidade de perda é o
seguinte:

Valor Valor
reclamado provisionado

2009 2008 2009 2008
Perdas prováveis (i) ....... 449 279 449 279
Perdas possíveis (ii) ...... 12.666 11.918 - 5.958
Perdas remotas ............. 388 169 - -
Total de provisões .......... 13.503 12.366 449 6.237

(i)  Perdas Prováveis - Referem-se à provisão para obrigação legal referente
a questionamentos relacionados à ampliação da base de cálculo de PIS e
COFINS (Lei 9.718/98).

(ii) Perdas Possíveis - Referem-se à provisão de imposto de renda e contri-
buição social sobre operações day-trade e sobre o processo de
desmutualização da Bovespa, para as quais foram preventivamente
efetuados depósitos judiciais, conforme nota nº. 5, no valor de R$6.173.

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) O capital Social - O capital social está representado por 15.912.892
ações nominativas, sendo 7.956.446 ações ordinárias e 7.956.446 ações
preferenciais, sem valor nominal, pertencentes a acionista domiciliado no
País. As ações preferenciais não têm direito a voto, porém terão prioridade no
caso de reembolso do capital.
b) Dividendos - Conforme previsto no estatuto da Corretora, aos acionis-
tas é assegurado dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líqui-
do anual.
c) Reserva de Lucros - O lucro líquido apurado no primeiro semestre de
2009, após a dedução da reserva legal, foi integralmente destinado para re-
serva de lucros.
13. TRANSAÇÕES E SALDOS COM PARTES RELACIONADAS
As transações com o Banco controlador decorrem de operações que
apresentam os seguintes saldos nos semestres findos em 30 de junho de

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS SEMESTRES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E DE 2008

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E DE 2008

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E DE 2008
(Em milhares de reais)

2009 e de 2008:
Banco Société

Générale
Brasil S.A.

2009 2008
Depósitos bancários ......................................................... 7 6
Aplicações em depósitos interfinanceiros ........................ 21.270 21.700
Outras obrigações – diversas .......................................... 12 11
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários . 1.101 1.613
Outras despesas administrativas - despesa de aluguel .. (10) (8)
Outras despesas administrativas - serviços prestados ... (60) (60)

14. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2009 2008

Serviços prestados - sistema financeiro .......................... 159 154
Serviços administrativos prestados – ligada .................... 60 60
Serviços técnicos especializados ..................................... 1 37
Despesas de publicações ................................................ 67 64
Despesas de processamento de dados ........................... 89 18
Despesas de aluguéis – ligada ........................................ 10 8
Despesas de entidade de classe ..................................... 7 3
Outras ............................................................................... 1 2
Total .................................................................................. 394 346

15. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
a) Outras receitas operacionais

2009 2008
Reversão de provisão para despesas com publicação ... 34 18
Atualização de depósitos judiciais ................................... 245 -
 Juros sobre capital próprio .............................................. 12 -
Total .................................................................................. 291 18

b) Outras despesas operacionais
2009 2008

Provisão para contingências fiscais ................................. 64 2.769
Atualização judicial ........................................................... 19 60
Outras ............................................................................... - 7
Total .................................................................................. 83 2.836

16. COMPROMISSOS, GARANTIAS E OUTRAS RESPONSABILIDADES
A Corretora efetua custódia de carteiras de clientes em subconta de custó-
dia, representada por 33.249 títulos (23.541.059 em 2008).

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Em 30 de junho de 2009 e de 2008, a Corretora não apresentava posi-
ções ativas ou passivas, decorrentes de operações realizadas com ins-
trumentos financeiros derivativos.

18. VARIAÇÕES CAMBIAIS
A Corretora, no curso normal de seus negócios, não possui operações de-
nominadas em moeda estrangeira, decorrentes de importações, exporta-
ções, valores a pagar, valores a receber ou obrigações por empréstimos.

Aos Acionistas e Diretores da
Société Générale S.A. - Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
São Paulo - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Société Générale S.A. -
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (“Corretora”), levanta-
dos em 30 de junho de 2009 e de 2008, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa corres-
pondentes aos semestres findos naquelas datas, elaborados sob a respon-
sabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras
de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, conside-
rando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas
contábil e de controles internos da Corretora; b) a constatação, com base
em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as in-
formações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das esti-
mativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da
Corretora, bem como da apresentação das demonstrações financeiras to-
madas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo
1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Société Générale S.A. - Corretora de Câm-
bio, Títulos e Valores Mobiliários em 30 de junho de 2009 e de 2008, o re-
sultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e os
seus fluxos de caixa correspondentes aos semestres findos naquelas da-
tas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 14 de agosto de 2009

(pertencente ao Sistema Financeiro Société Générale Brasil)

DIRETORIA

FRANÇOIS ALAIN DOSSA - Diretor Superintendente

PASCAL FRANÇOIS VITANTONIO - Diretor

CONTADOR: NELSON EDGAR LEITE - CRC - 1SP 220262/O-0

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Gilberto Bizerra de Souza
Contador - CRC nº 1 RJ 076328/O-2 “S” SP
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