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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
(“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 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 Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento
e Investimento em 30 de junho de 2018, 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 às 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 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
da 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
t*EFOUJGJDBNPTFBWBMJBNPTPTSJTDPTEFEJTUPSÎÍPSFMFWBOUFOBTEFNPOTUSBÎÜFTDPOUÈCFJT JOEFQFOEFOUFNFOUF
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.

t0CUFNPTFOUFOEJNFOUPEPTDPOUSPMFTJOUFSOPTSFMFWBOUFTQBSBBBVEJUPSJBQBSBQMBOFKBSNPTQSPDFEJNFOUPTEF
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Instituição.
t "WBMJBNPT B BEFRVBÎÍP EBT QPMÓUJDBT DPOUÈCFJT VUJMJ[BEBT F B SB[PBCJMJEBEF EBT FTUJNBUJWBT DPOUÈCFJT F
respectivas divulgações feitas pela Administração.
t$PODMVÓNPTTPCSFBBEFRVBÎÍPEPVTP QFMB"ENJOJTUSBÎÍP EBCBTFDPOUÈCJMEFDPOUJOVJEBEFPQFSBDJPOBMF 
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.
t "WBMJBNPT B BQSFTFOUBÎÍP HFSBM  B FTUSVUVSB F P DPOUFÞEP EBT EFNPOTUSBÎÜFT DPOUÈCFJT  JODMVTJWF BT
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.
São Paulo, 23 de agosto de 2018.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A.
C.N.P.J. nº 33.588.252/0001-32
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício encerrado em 30 de Junho de 2018, bem como, parecer dos auditores independentes. A Diretoria está ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer informações
adicionais que julgarem necessárias.
São Paulo, 20 de Julho de 2018
Demonstração do Resultado dos Semestres Findos
Balanço Patrimonial dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares Reais)
em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota 30.06.2018 30.06.2017 Passivo
Nota 30.06.2018 30.06.2017
Circulante
21.605
26.848 Circulante
103
80
30.06.2018 30.06.2017
Disponibilidades
107
65 Depósitos
12
- Receitas da Intermediação Financeira
1.061
1.370
11.683
22.527
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
4
Depósito a Prazo
12
- Operações de Crédito
575
154
Aplicações em Operações Compromissadas
8.668
18.497 Outras obrigações
91
80 Resultado de Op. c/ Títulos, Valores
9
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
3.015
4.030
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados
4
2
Mobiliários e Instr.Fin.Derivativos
486
1.216
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
Fiscais e Previdenciárias
27
28 Despesas da Intermediação Financeira
(248)
3.678
512
Financeiros Derivativos
Diversas
60
50 Operações de Captação no Mercado
(117)
(272)
1.334
4.967 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Títulos de Renda Fixa
512
- Não Circulante
(148)
(488)
5.784
573 Depósitos
1.334
4.967 Reversão de Provisão para
10
Operações de Crédito
5
Operações de Crédito - Setor Privado
6.901
1.610
Depósitos a Prazo
1.334
4.967
Créditos de Liquidação Duvidosa
17
4.438
(-) Provisão para Operações
Patrimônio Líquido
11
20.178
21.815 Resultado Bruto da Intermediação Financeira
813
5.048
de Crédito de Liquidação Duvidosa
(1.117)
(1.037)
Capital Social
19.000
19.000 Outras Receitas (Despesas) Operacionais
(1.298)
(1.620)
3.474
49
Reserva de Capital
423
423 Despesas de Pessoal
Outros Créditos
6
(342)
(339)
Diversos
3.474
49
Reserva Legal
838
725 Outras Despesas Administrativas
(882)
(1.177)
45
3.634
Outros Valores e Bens
7
Reserva Estatutária
1.776
1.776 Despesas Tributárias
(28)
(50)
(1.859)
(109) Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Outros Valores e Bens
45
3.634
Prejuízos Acumulados
(46)
(54)
10
14
Permanente
(485)
3.428
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro
Investimentos para Incentivos Fiscais
5
5
(14)
Provisão para IRPJ e CSLL
5
9
Imobilizado de Uso
8
Lucro (Prejuízo) Líquido
(485)
3.414
21.615
26.862 Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação - R$
Total do Ativo
21.615
26.862 Total do Passivo
(1,60)
(11,27)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Capital
Reservas
Reserva
Reserva
Lucros /(Prejuízos)
Social
de Capital
de Lucros
Estatuária
Acumulados
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018
19.000
423
838
1.776
(1.374)
20.663
Prejuízo do Semestre
(485)
(485)
Saldos em 30 de junho de 2018
19.000
423
838
1.776
(1.859)
20.178
Mutações do Período
(485)
(485)
Saldos em 01 de janeiro de 2017
19.000
423
725
1.776
(3.523)
18.401
Lucro Líquido do Semestre
3.414
3.414
Saldos em 30 de junho de 2017
19.000
423
725
1.776
(109)
21.815
Mutações do Período
3.414
3.414
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
1. Contexto Operacional: O Banco Induscred de Investimento S.A. tem por
objeto a prática de operações inerentes a Banco de Investimento, ativas,
passivas e acessórias e outras operações e serviços permitidos pelo Banco Central do Brasil e que venham a ser autorizados, de acordo com as
disposições legais e regularmente vigentes. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil – Lei n° 6.404/
76, com as alterações das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09 e Normas e Instruções do Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Instituições Financeiras – COSIF, que estão em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais incluem estimativas para registrar determinados ativos e passivos. Assim, as demonstrações incluem
várias estimativas, como a vida útil do imobilizado, provisões para contingências, imposto de renda, entre outras, o que pode representar variações
em relação a efetiva realização. As demonstrações contábeis da instituição
são de responsabilidade da administração e são elaboradas pressupondose a continuidade normal das operações, com observância das disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de
competência, observando-se o critério pro-rata-die. b) Os ativos circulantes
e realizáveis a longo prazo são demonstrados pelos valores de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidas, deduzidos das respectivas rendas a apropriar e provisões para
perdas. c) São considerados como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades e as aplicações interfinanceiras de liquidez cujos prazos de liquidação na data da contratação eram de até 90 dias. d) As aplicações
interfinanceiras de liquidez são demonstradas pelo custo de aquisição
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. e) As operações de crédito foram registradas pelo valor do principal e acrescidas dos
encargos até a data do balanço. f) Outros valores e bens são representados substancialmente por bens não de uso próprio recebidos em dação de
pagamento, disponíveis para venda. São ajustados ao valor de mercado
quando este for menor que o custo contabilizado, por meio de constituição
de provisão para desvalorização. g) O ativo imobilizado é demonstrado ao
custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo
método linear, com base em taxas compatíveis com o tempo estimado de
vida útil econômica dos bens. h) O Passivo Circulante e Exigível a Longo
Prazo são demonstrados pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações monetárias incorridos, deduzidos das despesas a apropriar. As operações pós-fixadas são registradas pelo valor do principal,
acrescidas dos encargos auferidos até a data do balanço. i) A provisão para
férias, inclusive os encargos sociais, são reconhecidas por competência
mensal, segundo o período incorrido, constituídas com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balanço. j) A provisão para o
imposto de renda, quando aplicável, é constituída à alíquota de 15% sobre
o lucro real, acrescida de adicional de 10% após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal e a provisão para contribuição social é
constituída à alíquota de 20%, conforme previsto na legislação fiscal.
30.06.2018 30.06.2017
4. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Aplicações em Operações Compromissadas
8.668
18.497
3.015
4.030
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - CDI
11.683
22.527
5. Operações de Crédito: a) Composição do Total das Carteiras e Prazos
30.06.2018 30.06.2017
Vincendos
Até
Até Acima de
Vencidos 90 dias 360 dias 360 dias Total
Total
Empréstimos
e desconto
161 6.641
99
- 6.901
1.610
Total
161 6.641
99
- 6.901
1.610
b) Composição da Carteira por Setor de Atividade

30.06.2018 30.06.2017
Setor privado
Comércio
6.439
1.224
Outros serviços
161
161
301
225
Pessoa física
Total
6.901
1.610
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Níveis de Risco
Provisão para
Operações de
Total das
Crédito de
Operações de Crédito
Liquidação Duvidosa
Nível
Risco % Mínimo
Circulante
Circulante
30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
A
0,5%
3.196
506
(1)
(3)
B
1,0%
99
(3)
C
3,0%
269
D
10,0%
E
30,0%
3.176
100
(952)
(30)
F
50,0%
G
70,0%
161
1.004
(161)
(1.004)
H
100,0%
6.901
1.610
(1.117)
(1.037)
30.06.2018 30.06.2017
6. Outros Créditos - Diversos
Curto Prazo
Títulos e créditos a receber
3.586
49
(-) Provisão para Devedores Duvidosos
(112)
3.474
49
7. Outros Valores e Bens: Referem-se a imóveis para alienação, recebidos
em liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, caso em que
deverão vendê-los dentro do prazo de um ano, a contar do recebimento,
prorrogável até duas vezes, a critério do Banco Central do Brasil, conforme
Lei nº 4.595/1964, art. 35, II, como a seguir:
30.06.2018
30.06.2017
Imóvel
Apartamento
45
45 (i)
Escritório
3.588
Total
45
3.634
(i) Conforme carta do BACEN, número 117027739 em 29.05.2017, o prazo
legal para alienação dos bens foi prorrogado para 05.06.2018.
8. Imobilizado de Uso
30.06.2018 30.06.17
Depreciação Saldo em
Saldo em
Valor
Custo
Anual 30.06.2018 Adições Baixas 30.06.2018 Líquido
Móveis e
Utensílios
93
93
93
Equipamentos
9
9
9
Sistema de
Proc. de Dados
191
191
191
134
134
134
Veículos
427
427
427
Depreciação Acumulada
Móveis e
Utensílios
10 %
(89)
(1)
(90)
(88)
Equipamentos 10 %
(9)
(9)
(9)
Sistema de Proc.
de Dados
20 %
(188)
(1)
(189)
(187)
Veículos
20 %
(134)
(134)
(134)
(420)
(2)
(422)
(418)
Total Líquido
7
(2)
5
9
30.06.2018 30.06.2017
9. Depósitos
Com Certificado
CDB Pós
1.346
4.967
1.346
4.967
10. Patrimônio Líquido: 10.1 Capital Social: O Capital Social, totalmente

Ilmos. Srs. Diretores do Banco Induscred de Investimento S.A. São Paulo
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Banco
Induscred de Investimento S.A., que compreendem o balanço patrimonial
em 30 de junho de 2018 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 do Banco
Induscred de Investimento S.A. em 30 de junho de 2018, 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 às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 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 ao Banco, 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. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A
administração do Banco 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

Relatório dos Auditores Independentes
nada a relatar a este respeito. Outros assuntos: Demonstrações contábeis
do período anterior examinadas por outro auditor independente. As demonstrações contábeis do semestre findo em 30 de junho de 2017 apresentadas
para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 04 de agosto de 2017 com opinião sem
modificação. 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 instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do
Banco 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 o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança do Banco 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 julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Semestres Findos
em 30 de Junho de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Atividades Operacionais
30.06.2018 30.06.2017
Lucro (Prejuízo) Líquido
(485)
3.414
Depreciação e Amortização
2
2
Modificações nos Ativos e Passivos
Redução (Aumento) de Aplicações
Interfinanceiras de Liquidez
5.156
(5.118)
Redução (Aumento) de Títulos e Valores Mobiliários
(512)
Redução de Operações de Crédito
(596)
1.522
Redução (Aumento) de Outros Créditos
e Outros Valores e Bens
(4)
(5)
12
(8)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
3.573
(193)
em Atividades Operacionais
Atividades de Financiamento
(3.645)
155
Aumento em Depósitos
Caixa Líquido Originado em
(3.645)
155
Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) no Caixa
e Equivalentes de Caixa
(72)
(38)
Caixa e Equivalentes de Caixa
no Início do Exercício
179
103
Caixa e Equivalentes de Caixa
107
65
no Final do Exercício
Aumento (Redução) no Caixa
e Equivalentes de Caixa
(72)
(38)
subscrito e integralizado, está representado por 303.404 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. 10.2 Dividendos: Nos exercícios de 2018
e de 2017 não houve distribuição de dividendos. 11. Gerenciamento de
Risco: A Política de Crédito do Banco Induscred de Investimento S.A., tem
por objetivo estabelecer diretrizes que estão relacionadas as atividades
das operações de créditos. a) Risco de Mercado: A estrutura de gerenciamento do risco de mercado previsto na Resolução nº 3.498, de 28.06.2010,
do Conselho Monetário Nacional, define como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de
mercado de posições detidas por uma instituição financeira e deve ser
compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e
a dimensão da exposição a risco de mercado da instituição. O Banco adota
uma política conservadora para a exposição de risco de mercado, com regras diárias para a movimentação e volume da sua carteira. b) Risco Operacional: A Resolução nº 3.380, de 29.06.2006, do Conselho Monetário
Nacional define o risco operacional como a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos, sistemas, comportamento humano ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição financeira.
Implantamos controles internos para supervisão quando das operações
contratadas, renovadas ou liquidadas; esses controles procuram identificar
riscos operacionais e monitorar as operações para não incorrer em riscos.
c) Risco de Crédito: Nos termos da Resolução nº 3.721, de 30 de abril de
2009, do Conselho Monetário Nacional (CMN), define-se o risco de crédito
como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. Os riscos de crédito são determinados pela
concessão de credito que envolve aportes significativos de capital, centralizando uma parte de seu patrimônio líquido para esse fim. O Banco mantém
uma gestão criteriosa para concessão de qualquer linha de crédito cedida.
d) Risco de Liquidez: A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez
previsto na Resolução nº 4.090, de 24.05.2012, do Conselho Monetário
Nacional deve identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos associados a capacidade da instituição em honrar eficientemente suas obrigações
esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de
vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer
em perdas significativas. As exposições decorrentes de descasamentos de
prazos entre ativos e passivos são administradas através da simulação de
cenários estabelecidos pela administração do Banco. 12. Instrumentos
Financeiros: Em 30 de junho de 2018 e de 2017 não havia qualquer operação em aberto no mercado de derivativos.
DIRETORIA
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André Kissajikian - Diretor Executivo
Moacir João dos Santos
Contador TC-CRC 1SP111.162/O-3
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 do Banco. • 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 do Banco. 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 o Banco 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. São Paulo, 20 de julho de 2018.
Binah SP Auditores Independentes
Isidério Deusdado Fernandes
CRC 2SP 009.597/O-8
CRC CT 1SP 165.075/O-2
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CNPJ-MF n.º 05.452.073/0001-38
Retificação das Demonstrações Financeiras em 31/12/2017 e 2016
No balanço publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, página
246, e Jornal Empresas e Negócios, página 06, ambos na edição de 30/03/2018,
no Quadro do Relatório da Administração, onde se lê: São Paulo, 29/03/2017,
leia-se: São Paulo, 29/03/2018.

MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários
Ltda. - CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - Convocação Maxcasa XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda.,vem
convocar todos os sócios para a Reunião de Sócios a
ser realizada em 04/09/2018, às 11h, na Rua Olimpíadas, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre
os seguintes assuntos: 1. Tomar novo empréstimo para
o acerto de caixa do empreendimento Maxhaus BLX
e para a realização do término da obra. Luiz Henrique
de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

Caio Fernandes Arantes
Contador CRC 1SP222767/O-3

Projeto torna
mais clara
definição de
motorista
profissional

Um projeto que altera a
definição de motorista profissional está pronto para
ser votado na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS).
De autoria do senador Acir
Gurgacz (PDT-RO), o texto
altera a CLT para deixar
explícito que o motorista de
transporte coletivo também
deve ser incluído na definição jurídica de motorista
profissional. O objetivo, argumenta o senador, é diminuir a insegurança jurídica
nas relações de trabalho do
transporte urbano.
O projeto inclui como
motorista profissional empregado os condutores
de transporte rodoviário
coletivo de passageiros,
privado ou público, em
linhas permanentes e de
itinerário fixo, municipal,
intermunicipal em região
metropolitana ou fora dela,
interestadual e internacional. Segundo Gurgacz, a legislação atual deixa brechas
que têm levado o Judiciário
a excluir esses profissionais
da proteção legal da Lei dos
Motoristas. O TRT da 3ª
Região, que engloba Minas
Gerais, por exemplo, proferiu decisões afastando a
aplicabilidade dessa lei nas
ações trabalhistas.
Com a modificação, a
proposta torna aplicável,
aos motoristas urbanos
de linhas permanentes e
itinerários fixos, normas
que exigem o respeito à
legislação de trânsito e às
normas relativas ao tempo
de direção e de descanso.
Sendo assim, os motoristas deverão se submeter a
exames toxicológicos, com
janela de detecção mínima
de 90 dias, e a programas de
controle de uso de droga e
de bebida alcoólica, instituídos pelo empregador.
O relator, Otto Alencar
(PSD-BA), é favorável ao
projeto. Para o senador, não
há motivos relevantes para
o tratamento diferenciado
entre profissionais do volante, levando-se em consideração apenas a amplitude
do espaço de realização do
trabalho. “Em alguns casos,
inclusive, o risco e o estresse
do trabalho na esfera urbana
podem ser até maiores do
que aqueles enfrentados
em rodovias bem administradas, sinalizadas e controladas”, justifica Otto em
seu relatório (Ag.Senado).

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A.
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Ata
da Assembleia Geral Ordinária, em 12/04/2018 - Data, Hora e
Local:- 12/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista,
352, 12º andar, sala 121, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 07,
08 e 09/03/2018. Presença: acionistas representando mais de
2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:
Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata:- a assembleia deliberou,
por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130,
§ 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram:- 1.- aprovar o relatório da administração, balanço e contas
do exercício social ﬁndo em 31.12.17, publicados no DOESP e no
jornal Empresas & Negócios do dia 03/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à
disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais,
nos dias 07, 08 e 09/03/2018; 2.- ﬁxar em R$ 0,00 o valor global
dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da
Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais
havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.- São Paulo,
12/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente
da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de
Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari;
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda.,
por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo
Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Companhia Brasileira
de Fiação, por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos Participações Ltda., por
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari;
Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Reﬁnaria Nacional de
Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., por
Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e Yajna
Participações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia ﬁel
da original. São Paulo, 12/04/2018. Guilherme Azevedo Soares
Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna Secretário. JUCESP nº 239.131/18-6 em 21/05/2018.
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