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Página 5São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de janeiro de 2019

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocações

Extraordinárias
1-) Assembleia Geral: Pelo presente edital, ficam convocados os senhores sócios fun-
dadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, grande-benfei-
tores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos no quadro
social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais),
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social do clube, à Rua
Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 18 de Fevereiro de 2019, às 8:00 (oito)
horas, em primeira convocação com um mínimo de 500 (quinhentos) sócios e, em segun-
da convocação, uma hora depois com qualquer número (art. 38, dos Estatutos Sociais),
permanecendo a Assembleia aberta até às 18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa da Assembleia Geral através
de registro de candidatos aos cargos de Vice Presidente da Assembleia Geral, 1º e 2º
Secretários que será efetuado em chapas. Esclarecimentos: 1) O registro do nome das
chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo, com antecedência
de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral (art. 9º do Regimento
Interno da Assembleia Geral); 2) Os modelos de fichas de cadastro individual e reque-
rimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição
extraordinária da Assembleia Geral, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento
Interno da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos
os direitos, deveres e prazos deverão ser respeitados. 2-) Conselho de Orientação e
Fiscalização - COF: De conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno do
Conselho de Orientação e Fiscalização da Associação Portuguesa de Desportos, ficam
os senhores membros do COF (efetivos e natos) convocados para a Reunião Extraor-
dinária, a ser realizada no dia 18 de Fevereiro de 2019, na Sala de Reunião do COF,
localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33, Canindé, com inicio às 18:00
horas para a primeira chamada e às 18:30 horas para a segunda chamada com a presen-
ça de no mínimo 7 (sete) integrantes do Conselho de Orientação e Fiscalização, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Conselho de Orientação
e Fiscalização através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice Pre-
sidente e 1º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio 2017/
2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento Interno do
COF, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os modelos de fichas de cadastro
individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do
clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho de Orientação e Fiscalização, esta de
acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Orientação e Fisca-
lização da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres
e prazos deverão ser respeitados. 3-) Conselho Deliberativo: De conformidade com o
Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Deliberativo da Associação Portu-
guesa de Desportos, ficam os senhores membros do Conselho (efetivos, vitalícios e
natos) convocados para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de Feve-
reiro de 2019, na Salão Nobre, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33,
Canindé, com inicio às 19:30 horas para a primeira chamada e às 20:00 horas para a
segunda chamada com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) integrantes do Conselho
Deliberativo, com a seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Con-
selho Deliberativo, através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice
Presidente e 1º e 2º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio
2017/2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento In-
terno do Conselho Deliberativo, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria
do clube, sob protocolo, até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os mo-
delos de fichas de cadastro individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão
ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho Deliberati-
vo, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Delibe-
rativo da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres e
prazos deverão ser respeitados. São Paulo, 14 de janeiro de 2019. Marcelo Mariano
Carvalho - Presidente da Assembleia Geral. Alexandre Azevedo Barros - Presidente da
Diretoria  - Administrador Judicial.                                                        (18, 19 e 22)

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80   NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 21.11.2018, às 12h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme,  
em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros  
eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a destituição do Diretor  
ADRIANO CABRAL VOLPINI, que deixa de exercer as suas funções nesta data. 2. Registrado que os demais 
cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração. ENCERRAMENTO: 
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo 
(SP), 21 de novembro de 2018. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin Cestare,  
José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodrigues -  
Conselheiros Efetivos. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio. JUCESP - Registro nº 87/19-1,  
em 02.01.2019 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2019

READMISSÃO DE FUNCIONÁRIO
Empresa pode recontratar funcionário que foi demitido há 04 meses, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO NO DIA DO TÉRMINO DE CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA. TEM DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO, COMO PROCEDER?

Nos casos de extinção (término) do contrato de experiência não será 
devido o recebimento do seguro desemprego, devido apenas nos casos 
de rescisão sem justa causa. Haverá a entrega da GRRF, contudo sem 
a multa rescisória, apenas para o levantamento do FGTS depositado, 
com a movimentação I3 e o código de saque 04.

TERCEIRIZAR A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
Com a nova Lei que permite a terceirização da atividade-fim, pode 
uma escola particular contratar professores autônomos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAÇÃO DO ABONO
Quando o funcionário opta em não gozar os 30 dias de férias, con-
vertendo 1/3 em dias de trabalho, a empresa é obrigada a aceitar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO DE ENTREGA DA EFD-REINF PARA AS EMPRESAS 
COM O CÓDIGO 206-2-SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, COM 
FATURAMENTO INFERIOR A R$ 78.000.000,00?  

Segundo recente alteração trazida pela IN 1872/2018, as empresas 
com faturamento inferior a R$.78.000.000,00, desde que não sejam 
optantes pelo Simples Nacional, deverão iniciar suas informações no 
EFD-REINF  para fatos geradores a partir de 01.01.2019.

ACIDENTE DE TRAJETO
Funcionário que fez opção pelo vale transporte, vai trabalhar de moto 
e sofre acidente no trajeto de ida para o trabalho, a empresa deve abrir 
a CAT? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IZABEL FABRI, REQUERIDO POR DANIEL FABRI - 
PROCESSO N° 1006318-48.2016.8.26.0704. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO 
de Izabel Fabri, Brasileira, RG 3.377.718-1, CPF 179.989.008-22, nascida em 20/03/1933, filha de Luiz 
Peniza Rodriguez e Josephina Rodriguez Alvarez, portadora de deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador Daniel Fabri, casado, técnico de informática, 
RG 28.006.201, CPF 227.027.578-04, com endereço na Rua Gregório Zucchini, 98, Butantã, Jardim 
Olympia, CEP 05542-150, São Paulo – SP. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de 
Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na 
imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores 
(no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. 

34ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0198706-03.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LONADO INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ. 36.163.590/0001-10, na pessoa de seu representante legal, que GRAN 
LESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ajuizou-lhe uma Ação de Procedimento Sumário, 
objetivando seja a mesma julgada procedente declarando inexigível e nula a duplicata nº 2.862, no valor 
de R$ 4.329,60, com a sustação do protesto efetuado perante o 9º Tabelião de Protestos da Capital, bem 
como, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097975-11.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILLIAM FLAVIO 
LÚCIO, CPF 328.200.048-06, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi 
julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$12.964,44 (atualizado até 25/07/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento 
do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da 
fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 
do CPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018. 

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001176-
51.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO 
ROCCO BRETAS, Brasileiro, RG 460160230, CPF 371.372.418-08, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser 
credora do réu no valor de R$10.746, 69 (fev/2015) a ser devidamente atualizado, oriundos das 
mensalidades do ano de 2010, vendidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2018. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEX BRUNO CUPERTINO DOS REIS, profi ssão: técnico de fi bra, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho Gilson Nunes dos Reis e de Marcelina 
Aparecida Cupertino dos Reis. A pretendente: DAIANE DA SILVA PADILHA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha Valdir Padilha e de Avani Ferro da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017
Reservas Ajuste Valor Lucros/

Capital de Lucros Merc.- TVM e Prejuízos
Eventos                                                                  .    Realizado         -  Legal    Instr. F. Der.    Acumulados            Total
Saldo em 01.01.2018     2.540   45 - -     2.585
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr.Financeiros Derivativos -           -           - -  -
Aumento de Capital            - -           - -   -
Lucro Líquido do Semestre - - -   404   404
Saldo em 30.06.2018    2.540   45 -    404 2.959
Mutações do Período -   - -  404  404
Saldo em 01.01.2017   2.163  32 - -  2.195
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr.Financeiros Derivativos - - - - -
Aumento de Capital  7  (7) - - -
Lucro  Líquido do Semestre -   -   -   721   721
Saldo em 30.06.2017  2.170 25 -  721  2.916
Mutações do Período   7  (7) -  721  721

ATIVO  30/06/18  30/06/17
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      5.789      5.438
Disponibilidades (nota 4)    3.626    2.830
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos(nota 3.b.1)             -         561

Carteira Própria -   561
Outros Créditos (nota 3.b.2)      2.163      2.047

Diversos   2.163   2.047
PERMANENTE (nota 3.c)            3            4
Imobilizado de Uso (nota 3.c.1)            3            4

Outras Imobilizações de Uso   66   66
(-) Depreciações Acumuladas (63)     (62)

 TOTAL DO ATIVO   5.792   5.442

PASSIVO  30/06/18  30/06/17
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO      2.803      2.526
Outras Obrigações      2.803      2.526

Câmbio   4 -
Sociais e Estatutárias   12 -
Fiscais e Previdenciárias    423    773
Diversas  2.364     1.754

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 5)      2.989      2.916
Capital (nota 5.1)      2.540       2.170

De domiciliados no País   2.540     2.170
Reservas de Lucros - Reserva Legal   45      25
Lucros ou Prejuízos Acumulados     404     721
 TOTAL DO PASSIVO   5.792     5.442

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  30/06/18  30/06/17
Lucro Líquido do Semestre   404    721
Ajustes por:

Depreciação   0   1
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr. Financ. Deriv.             -             -

  404   722
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos   208   522
Outros Créditos   (51)   32

 Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
Outras Obrigações   1.031   624

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac.  1.593  1.900
Aumento Líquido de Caixa e Equival. de Caixa       1.593       1.900
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período     2.033   930
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período       3.626       2.830
Aumento (Redução) das Disponibilidades   1.593   1.900

BALANÇO PATRIMONIAL DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017  (Em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF)  62 .237 .649 /0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017

 30/06/18  30/06/17
Receita da Intermediação Financeira      2.842      6.624

Resultado de Operações de Câmbio   211    166
Result. de Oper.TVM - de Aplic. em Outros Tits. 2    21
Result. de Operaç. com TVM - de Aplic. em Ouro 2.629  6.438

Resultado Bruto da Intermediação Financeira   2.842   6.624
Outras Receitas/Despesas Operacionais     (2.130)      (5.333)

Despesas de Pessoal  (456)  (814)
Outras Despesas Administrativas  (1.282) (2.731)
Despesas Tributárias  (205) (381)
Outras Receitas Operacionais   14      35
Outras Despesas Operacionais  (201) (1.441)
Despesas de Depreciação e Amortização -   (1)

Resultado Operacional         712      1.292
Resultado Antes da Tributação
   sobre o Lucro e Participações   712     1.292
Imposto de Renda e Contribuição Social        (308)        (571)

Provisão para Imposto de Renda   (166)   (312)
Provisão para Contribuição Social     (142)   (258)

Lucro / Prejuízo Líquido do Semestre   404   721
Nº Cotas  2.540 2.170
Lucro / Prejuízo por Cota - R$   0,16  0,33

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda. iniciou suas atividades em 06/08/1.971 e tem por objetivo social
possibilitar a condução de todos os atos permitidos em seu respectivo
contrato social, entre os quais se referem as operações de compra e venda
no mercado físico de metais preciosos, de câmbio manual no mercado de
taxas flutuantes e de negociação com títulos de renda fixa e variável. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contá-
beis foram elaboradas com base nas disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil conforme Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
alteram a Lei nº 6.404/76, bem como de acordo com as normas e instruções
do Banco Central do Brasil e padronizações adotadas pelo Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais Diretrizes Contábeis. a)
Receitas e Despesas: O resultado das operações de compra e venda de
títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é apura-
do por ocasião da concretização das operações. As demais receitas e
despesas estão registradas segundo regime de competência. b) Ativo e
Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo: Os ativos são
reconhecidos pelo valor de realização incluindo os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidas, e os passivos demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as varia-
ções monetárias incorridas; b.1) Outros Créditos - Diversos: Inclui MR$
1.524 compostos por depósito judicial em garantia para interposição de
recurso fiscal referente ao COFINS, MR$ 372 referente ao imposto de renda
e contribuição social recolhidos por estimativa a compensar e MR$ 11 de
adiantamentos e antecipações salariai; b.2) Outras Obrigações - Diversas:

Inclui MR$ 1.524 com provisão para passivos contingentes refere ao proces-
so judicial da COFINS (Sub Judice), representando 85% do total do saldo
deste subgrupo e MR$ 63 com pagamentos a efetuar com provisão de férias
e 13º salário e seus respectivos encargos sociais incidentes. c) Ativo Perma-
nente. c.1) Imobilizado de Uso: O imobilizado de uso está contabilizado ao
custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com base
em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. O valor
agregado não ultrapassa o seu valor recuperável. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na
entidade (MR$ 1.364), saldos em poder de bancos (MR$166), aplicações
temporárias em ouro (MR$ 1.754) e disponibilidades em moeda estrangeira
(MR$ 341), Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa compreendem:                        MR$

 30/06/17  30/06/16
Caixa, banco, moeda estrangeira e aplic. Ouro 3.625 3.284
Aplicações financeiras            0            9
Caixa e Equivalentes de Caixa      3.625      3.293
5. Patrimônio Líquido. 5.1. Capital Social. O capital está representado por
2.540 mil quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional. A
gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência
de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos,
sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocor-
rer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição
financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380 de 29.06.06 do Banco
Central do Brasil, a Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento
capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus ris-

cos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco de
Mercado. O risco decorrente da exposição de suas operações às flutua-
ções nas cotações de câmbio (compra e venda de moedas) e de mercado
físico de metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de controle,
que incluem a determinação de limites operacionais e o monitoramento das
exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerenciamento da Estru-
tura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do Banco Central
do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma política de gerenciamen-
to de capital mediante procedimentos que visam assegurar de modo
abrangente e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a nature-
za e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 9.
Contingências. A declaração do imposto de renda dos últimos cinco exercí-
cios está sujeita à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros
impostos e contribuições permanecem sujeitos a revisão e apuração pelos
órgãos competentes por período variável de tempo.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

 CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores e Quotistas da Carol DTVM Ltda. São Paulo/SP
1. Opinião. Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Finan-
ceira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que compre-
endem 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 naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Instituição Financeira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda. em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 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. 3. Outros assun-
tos. A Carol DTVM está revisando o seu sistema de controle interno no que
se refere a prevenção contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu
cadastro de pessoas físicas pessoas politicamente expostas, conforme
disposições do Banco Central do Brasil. Nesse sentido examinamos as
determinações exaradas pelo Banco Central do Brasil e acompanhamos o

cumprimento das rotinas já implementadas pela Distribuidora Carol para
solucionar as eventuais falhas dessa prevenção contra lavagem de dinhei-
ro, assim como os itens que faltam ainda para ser cumpridos pela Institui-
ção. 4. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações con-
tábeis. A administração da Instituição é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições financei-
ras 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 contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da  capacidade de a
Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te 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, imissão ou representações falsas intencionais; - Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Instituição; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações 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, não existem incertezas relevan-
tes em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório; - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada; - Obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente
referente às informações financeiras da Instituição para expressar uma
opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. São Paulo, 25 de setembro de 2018.

ANDREOLI & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC 2SP 017977/O-1

WALTER ARNALDO ANDREOLI
Contador CRC  1SP 040608/O-0       Sócio Responsável

LUIZ CARLOS FAUZA ANTONIO
Contador CRC  1SP 065377/O-0      Sócio Responsável

Agregar 
parceiros para 

uma plataforma 
completa

Sidney Zynger (*)

Integrações com os 

grandes players do 

mercado agregam 

valores

Com os consumidores 
cada vez mais exi-
gentes, informados 

e com fácil acesso a ferra-
mentas de tecnologia, os 
lojistas devem se atentar 
a todas as etapas de seu 
negócio para garantir 100% 
de sucesso na hora de 
vender um determinado 
produto, sem cometer 
erros durante os inúmeros 
processos. Portanto, um 
atraso na entrega, quan-
tidade errada, qualidade 
inferior ao oferecido e não 
entrega da compra, traz 
enormes prejuízos para o 
empreendedor.

Um investimento que 
considero importante para 
evitar todo esse transtorno 
é apostar em plataformas 
ERP (Enterprise Resource 
Planning). É por meio delas 
que os lojistas conseguem 
enxergar a loja em 360º, ou 
seja, eles têm em um único 
local todas as informações 
sobre emissão de notas 
fi scais, estoques, cadastros, 
fi nanças, entre outras, que 
ajudam a simplifi car a ad-
ministração dos negócios.

Uma das formas que acre-
dito que agregam valor para 
quem está inserido nesse 
mercado são as integrações 
com os grandes players do 
mercado. Além de propor-
cionar uma ferramenta mais 
robusta e completa para o 
lojista, essas plataformas 
auxiliam o empreendedor 
a gerir seus negócios neste 
canal de vendas. Hoje no 
Bling, por exemplo, temos 
diversas integrações, como 
por exemplo, com Carre-
four, Correios, Mercado 
Livre, Jadlog, entre outros, 
tudo com objetivo de ofe-
recer as melhores soluções 
para os e-commerces.

Ter uma plataforma ERP 
que proporciona benefí-
cios para os clientes com 
a implementação de novas 
ferramentas dentro de um 
mesmo local, é essencial. 
O varejista virtual consegue 
oferecer para seu público-
-alvo um serviço mais di-
nâmico e completo e isso 
aumenta exponencialmente 
as chances destes consumi-
dores voltarem a comprar. 
Outro ponto importante 
é que as plataformas ERP 
ajudam os empreendedores 
a terem mais tempo para se 
dedicarem ao crescimento 
de seus negócios. 

Por isso, pensamos em 
reunir cada vez mais pla-
taformas de marketplaces 
e outras funcionalidade 
que auxiliem e corroboram 
para o desenvolvimento do 
mercado. Enquanto plata-
forma ERP, para nós é de 
extrema importância ter 
em nosso serviço nomes 
referência no setor e que 
são nossos parceiros para 
fazermos o ecossistema de 
e-commerce brasileiro cada 
vez mais próspero. Acredito 
que este seja o norteamento 
principal: estar junto de 
quem tem os mesmos va-
lores que os nossos. 

Sigam conosco nessa 
caminhada por um varejo 
digital mais unido! Poten-
cial, temos de sobra!

(*) - É Diretor de Marketing 
do Bling, sistema de gestão 

empresarial (ERP) 100% online 
para micro e pequenas empresas.
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