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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de
abril de 2020, às 14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro
Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financei-
ras e do relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompa-
nhados do parecer dos auditores independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31.12.2019; e 3) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração
dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovar o aumento do
capital social da Companhia; e 2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Participação na As-
sembleia: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida
pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais
da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requi-
sitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na
sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apre-
sentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma
das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A
Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de
complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cuida-
dos adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presentes,
e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de
Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de abril de 2020.

Décio de Sampaio Amaral - Presidente

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001770-57. 2018.8.26.0300 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Jardinópolis, Estado de SP, Dr(a) Joice Sofiati Salgado, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriano Justino Rosa, Brasileiro, CPF 110.573.818-37, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, alegando em 
síntese:" .objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.413,69 referente a fatura de nº 195460594 
com vencimento em 15/07/2015, Fatura de Nº 199004508, com vencimento em 17/08/2015, venci 
das e não pagas.". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Cita 
ção, 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 de 30 dias 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.  

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de abril de 2020, às 14 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343,
9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2019, acompanhados do parecer dos auditores independentes; 2) Apro-
var a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; 3) Aprovar a eleição dos
membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos
administradores da Companhia. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assem-
bleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de
escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam
como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da As-
sembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus repre-
sentantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação
previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia,
até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os docu-
mentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinatu-
ras ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Compa-
nhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de
complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cui-
dados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presen-
tes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Minis-
tério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de abril de 2020.

Tabajara Bertelli Costa - Presidente

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária,
que se realizará no dia 30 de abril de 2020 às 09hs na sede social, sita na Calçada dos Cravos, 98,
1º piso, Alphaville Comercial, Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06453-053, com a seguinte
Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2019; b)
tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) eleger os membros da
Diretoria para o novo triênio; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Antonio Paschoal De Caroli - Diretor-Presidente. (18, 21 e 23)

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  5.226.549,65 5.249.810,40
Caixa e Equivalentes de Caixa  21.404,27 44.665,02
Imóveis a Venda  5.205.145,38 5.205.145,38
Não Circulante  975.607,56 1.223.427,14
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  36.615,91 -
Depositos e Cauções  - 272.817,12
Investimentos
Investimentos p/ Iniciativa Própria  938.991,65 950.610,02
Total do Ativo  6.202.157,21 6.473.237,54

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  329,10 5.204,36
Obrigações Tributárias  3,60 4.878,86
Obrigações Trabalhistas e Sociais  325,50 325,50
Patrimônio Líquido  6.201.828,11 6.468.033,18
Capital Social  10.212.376,00 10.212.376,00
Prejuízos Acumulados  (4.010.547,89) (3.744.342,82)
Total do Passivo  6.202.157,21 6.473.237,54

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos e Locações  101.000,00 43.000,00
(-) Impostos s/Arrend. e Locações  3.686,50 1.569,50
Receita Operacional Líquida  97.313,50 41.430,50
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  46.501,97 41.173,50
Impostos e Taxas  296.709,33 275.647,16
Despesas Financeiras  886,68 (13,98)
Outras Receitas / Despesas  (11.618,37) 11.391,63
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (258.402,85) (263.984,55)
Contribuição Social e 
 Imposto de Renda  7.802,22 3.537,86
Prejuízo Líquido do Exercício  (266.205,07) (267.522,41)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2019/R$ 2018/R$
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais
Lucro Prejuízo Líquido do exercício  (266.205,07) (267.522,41)
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  11.618,37 (11.391,63)
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (254.586,70) (278.914,04)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Tributos a Recuperar  - 10,12
Depositos e Cauções  272.817,12 305.872,40
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Tributárias  (1.576,46) 1.563,24
Imposto de Renda e Contrib. Social  (3.298,80) 3.301,86
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  13.355,16 31.833,58
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  (36.615,91) 11.850,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (36.615,91) 11.850,00
Fluxo de caixa do exercício  (23.260,75) 43.683,58
Saldo no Início do exercício  44.665,02 981,44
Saldo no final do exercício  21.404,27 44.665,02
Fluxo de caixa do exercício  (23.260,75) 43.683,58

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2019

Zínias Participações Sociedade Anonima
CNPJ 01.057.589/0001-27

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 07 de Março 2020.

5. Participações societárias:   % de
  Capital Partici- Patrimônio
Empresa  Social pação Liquido
Comercial e Administradora 
 Dela Ltda  20.000,00 25 767.049,94
JNL Participações e 
 Administradora Ltda  18.000,00 25 (72.046.039,99)
6. O Capital Social de R$10.212.376,00 totalmente integraliza-
do e representado por 10.212.376 ações ordinárias, no valor de 
R$1,00 cada uma. 7. O IR e a CS são apurados com base no 
lucro presumido.
A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com as Leis 6.404/76, Lei 11.638/2007 
e Lei 11.941/2009. 2. Caixa e equivalentes de caixa, incluem depó-
sitos Bancário (R$1,00 em 2019 e R$144,82 em 2018), aplicações 
financeiras(R$21.404,27 em 2018 e R$ 44.520,20 em 2018). 3. Ou-
tros ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados 
pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescido quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4. As receitas e des-
pesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Total do
  Capital Prejuízos Patrimônio
  Social Acumulados Líquido
Em 31/12/2017  10.212.376,00  (3.476.820,41) 6.735.555,59 
Resultado do Exércício  - (267.522,41) (267.522,41)
Em 31/12/2018  10.212.376,00  (3.744.342,82) 6.468.033,18
Resultado do Exércício  - (266.205,07) (266.205,07)
Em 31/12/2019  10.212.376,00  (4.010.547,89) 6.201.828,11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Semestre Findo em 31/12/2019 e Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018
Reservas Aumento Lucros/

Capital    de Lucros de Capital Prejuízos
EVENTOS                                                     .    Realizado        - Legal   a Realizar Acumulados          Total
Saldo em 01.07.2019          1.870          1.040                 -             517         3.427
Lucro do Semestre - - - 989 988
Distribuição de Lucro do Semestre - - - (887) (886)
Reserva de Lucros - 630 - (630) -
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - 11 11
Saldo em 31.12.2019          1.870          1.670                 -                 -         3.540
Saldo em 01.01.2019          1.870             370             670                 -         2.910
Aumento de Capital a realizar - - (670) 670 -
Lucro do Exercício - - - 1.506 1.506
Distribuição do Lucro do Exercício - - - (887) (887)
Reserva de Lucros - 1.300 - (1.300) -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - 11 11
Saldo em 31.12.2019          1.870          1.670                 -                 -         3.540
Saldo em 01.01.2018          1.870              45             670                 -         2.585
Lucro do Exercício - - - 504 504
Distribuição de Lucro do Exercício - - - (179) (179)
Reservas de Lucros - 25 - ( 25) -
Reservas Especiais de Lucro - 300 - (300) -
Saldo em 31.12.2018          1.870             370             670                 -         2.910

ATIVO 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      6.966      4.973
Disponibilidades (nota 4) 6.058 4.028
Outros Créditos (nota 3.b.2)         908         945
  Diversos 908 945

PERMANENTE (nota 3c)          13            3
Imobilizado de uso (nota 3.c.1 )          13            3
  Outras Imobilizações de Uso 78 66
  (-) Depreciações Acumuladas (nota )         (65)         (63)

TOTAL DO ATIVO      6.979      4.976

P A S S I V O 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO      3.439      2.068
Outras Obrigações (nota 3.b.1)      3.439      2.068

Obrigações Sociais e Estatutárias 1.078 165
Obrigações fiscais e previdenciárias 1.372 658
Credores - Liquidações Pendentes - 640
Obrigações Diversas 989 605

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 5)      3.540      2.908
Capital social (nota 5.1) 1.870 1.870
Aumento de Capital a Integralizar - 670
Reservas de lucros - Reserva Legal      1.670         368

TOTAL DO PASSIVO      6.979      4.976

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre Findo em 31/12/19 e Exercícios F/ em 31/12/19 e 18

2º Sem.           Exercícios
Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais     2.019     2.019     2.018
Lucro/Prejuízo do Semestre e Exercício 989 1.506 505
Ajustes por:
Acertos de Exercícios Anteriores         11         12            -
Depreciação           1           3            -

1.001 1.521 505
(Aumento) Dim. em Ativos Operacionais
Títulos e Valores Mobiliários - - 208
Outros Créditos 1.574 (850) 1.167

Aumento/(Dim.) do Passivos Operacionais
Outras obrigações     1.036     1.371        115

Caixa Líquido Proven. das Ativ. Operac. 3.611 2.042 1.995
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos:
Baixa de Ativo Imobilizado         ( 1)        (12)            -

Aum.(Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa     3.610     2.030     1.995
Caixa e Equiv. de Caixa no inicio do per. 2.448 6.476 2.033
Caixa e Equiv. de Caixa no fim do período    6.058     8.506     4.028
Aum.(Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa     3.610     2.030     1.995

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional: A Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. Iniciou suas atividades em 06 de agosto de 1971 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 e de negociação
com títulos de renda fixa e variável. De acordo com a Ata de Assembléia
de Sócios realizada em 15.04.2019, entre outras deliberações, foi aprova-
do por voto unânime dos sócios, o cancelamento da autorização para a
prática de operações no mercado de cambio de taxas flutuantes, conforme
Oficio 10976/2019-BCB/Deorf/GTSP, de 30 de maio de 2019 do Banco
Central do Brasil, comunicando o deferimento do pleito. 2. Apresentação
das demonstrações contábeis: As Demonstrações Contábeis foram ela-
boradas 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 6.404/7 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 Pronun-
ciamentos Contábeis. Algumas normas e interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foram aplicadas na apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis de 31.12.2019, já aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional, sendo: a) CPC 00 - Pronunciamento Conceitual
Básico - Resolução CMN 4.144/12, b) CPC 01 - Redução ao valor recupe-
rável de ativos - Resolução CMN 3566/08, c) CPC 03 - Demonstrações do
fluxo de caixa - Resolução CMN 3604/08, d) CPC 24 - Eventos subsequentes
- Resolução CMN 3973/11 e e) CPC 25 - Provisões, passivos e ativos
contingentes - Resolução CMN 3823/09. 3. Principais Diretrizes Contá-
beis: a) Receitas e Despesas: A Instituição não registrou durante o 2º
semestre de 2019 operações de compra e venda de títulos e valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, sendo que ao final do
semestre não havia saldo de aplicações financeiras. As demais receitas e
despesas estão registradas segundo o 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 vari-
ações monetárias auferidas e os passivos demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável os encargos e as
variações monetárias incorridas. b.1) Outros Créditos - Diversos: Inclui
MR$ 872 referentes ao imposto de renda e contribuição social recolhidos
por estimativa a compensar, MR$ 10 de adiantamentos e antecipações
salariais, MR$ 26 de valores bloqueados. b.2) Outras Obrigações - Diver-
sas: Inclui MR$ 1.078 de obrigações sociais e estatutárias, MR$ 1.372 de

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestre Findo em 31/12/19 e Exercícios F/ em 31/12/19 e 18

2º Sem.           Exercícios
    2.019     2.019     2.018

Receita da Intermediação Financeira      8.731    13.504      5.939
Resultado de Operações de Câmbio - 48 405
Resultado de Operações com
  TVM-Aplic. em Ouro 8.731 13.456 5.534

Resultado Bruto dfa Interm. Financeira      8.731    13.504      5.939
Outras Receitas/Desp. Operacionais     (7.105)   (11.036)     (5.067)
Despesas de Pessoal (338) (760) (895)
Outras Despesas Administrativas (6.127) (9.310) (3.379)
Despesas Tributárias (665) (1.067) (452)
Outras Receitas Operacionais 26 104 14
Outras Despesas Operacionais - - (355)
Despesas de Depreciação e Amortização (1) (3) -

Resultado Operacional 1.626 2.468 871
Result. antes da Trib. s/ o Lucro e Part. 1.626 2.468 871
Imposto de Renda e Contrib. Social       (637)       (962)       (367)
Provisão para Imposto de Renda (393) (592) (206)
Provisão para Contribuição Social (244) (370) (161)

Lucro/Prejuizo do Semestre e Exerc. 989 1.506 504
Nº de Quotas 1.870 1.870 1.870
Lucro/Prejuizo Por Quota       0,53       0,80       0,27
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Lucro Líquido do Semestre/Exercício 989 1.506 504
Outros resultados abrangentes - - -

Resul. Abrangente do Semestre/Exerc. 989 1.506 504

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) 62.237.649/0001-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores da Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda. São Paulo - SP.
1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Fi-
nanceira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que
compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos naquela data, assim como o resumo das principais práti-
cas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto
pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Instituição Financeira Carol Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião com ressal-
va: 2.1. Não se encontra evidenciado nas Demonstrações Contábeis refe-
rentes ao semestre e exercício findo em 31.12.2019 os efeitos decorren-
tes da penalidade de multa aplicada à Carol DTVM Ltda. pelo Comitê de
Decisão de Processo Administrativo Sancionador e de Termo de Compro-
misso (Decisão 1826/2018-COPAT, de 20 de dezembro de 2018) no valor
de R$ 747.183,64, equivalente a 25% de seu Patrimônio Líquido em junho
de 2018, objeto do processo 105694, cuja intimação foi recebida pela
instituição em 25.02.2019. Consta na resposta à nossa circularização de
ações judiciais junto aos Advogados da Instituição, datada de 10.01.2020,
que “trata-se de Processo Administrativo instaurado pelo Banco Central do
Brasil em face de Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda, cuja Defesa, foi apresentada tempestivamente àquela Autoridade.
Em face da Decisão desfavorável de primeiro grau, da qual tomou conhe-
cimento em 25.02.2019, via Correios, por intermédio do Ofício 398/2019-
BCB/Decap/GTSPA, de 21.02.2019, a Carol DTVM Ltda, não se confor-
mando com esse desfecho, interpôs tempestivo Recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo
da multa, nos termos do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e
58 da Lei Federal 9.784/1999, assunto que se encontra pendente de
decisão de segundo grau daquela Corte. O valor da multa imposta pela
decisão de primeiro grau restou estabelecida no montante de R$
747.183,64(setecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais
e sessenta e quatro centavos) valor que se encontra com a sua exigibilidade
suspensa até a decisão final daquela instância recursal (CRSFN) nos
termos da legislação vigente. Em face do recurso apresentado ao referido

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), enten-
de-se ser possível a obtenção de melhoria do resultado no julgamento
naquela segunda instância, lembrando que a legislação de referência
impede o agravamento da pena na fase recursal”. Pelos motivos apresen-
tados pelos Advogados, não foi efetuada provisão da citada multa na
contabilidade, apenas deixando evidente em nota explicativa nº 9, con-
forme CPC 25. 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 demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acor-
do com os princípios éticos relevantes preao vistos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. 3. Outros Assuntos: A Carol DTVM revisou o seu sistema de
controle interno no que se refere a Politica de Combate a Lavagem de
Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo e, ainda, a identifica-
ção, em seu cadastro de pessoas físicas, pessoas politicamente expos-
tas, conforme disposições do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, a
Instituição Financeira contratou, a partir de 2017, os serviços de outro
auditor independente para acompanhamento das medidas já implementadas
e para revisão permanente do 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. A fim de
atender os quesitos mencionados, recebemos da CAROL DTVM uma via
do Manual elaborado para atender a Politica de Combate à Lavagem de
dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e, ao mesmo tempo, o Relató-
rio de Auditoria dos Controles Internos datado de 22.11.2019 e relativo
ao 1º Semestre de 2019. 4. Responsabilidade da administração sobre
as demonstrações contábeis: A administração da Instituição é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis. 5. 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. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por frau-
de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apro-
priada 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 fal-
sas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituições. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevantes em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. • Obtivemos evidência da auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras da Instituição para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. São Paulo, 20 de março de 2020
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obrigações fiscais e previdenciárias MR$ 40 com despesas de pessoal e
encargos sociais incidentes, MR$ 948 de credores e fornecedores diver-
sos. c) Ativo Permanente: c.1) Imobilizado de Uso: O imobilizado de
uso está contabilizado ao custo de aquisição e a depreciação é calcula-
da 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 equivalen-
tes de caixa consistem em numerário disponível na entidade MR$ 4.374,
saldos em poder de bancos MR$ 75, aplicações em reservas livres MR$
71 e aplicações temporárias em ouro MR$ 1.538 incluídos na demonstra-
ção dos fluxos de caixa compreendem:

(MR$) 31.12.19 31.12.18
Caixa, bancos, reservas livres e aplicaç. em ouro 6.058 4.027
Aplicações financeiras            -            -
Caixa e Equivalentes de Caixa     6.058     4.027
5. Patrimônio Líquido: 5.1. Capital Social: O capital social está repre-
sentado por 1.870 mil quotas de R$ 1,00 (hum real), totalmente subscrito
e integralizado por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional:
A gestão do risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrên-
cia de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos inter-
nos, sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que po-
dem ocorrer 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 geren-
ciamento capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e miti-
gar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados.
7. Risco de Mercado: O risco decorrente da exposição de suas opera-
ções às flutuações nas cotações de mercado físico de metais preciosos
é gerenciado por meio de politicas de controle, que incluem a determina-
ção de limites operacionais e o monitoramento das exposições líquidas
consolidadas por moedas. 8. Gerenciamento da Estrutura 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 gerenciamento de
capital mediante procedimentos que visam assegurar de modo abrangente
e compatível com os riscos incorridos de acordo com a natureza e
complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 9.
Contingências: A declaração do imposto de renda dos últimos cinco
exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Tendo em vista os efeitos decorrentes da penalidade de multa aplicada a
Carol DTVM Ltda., pelo Comitê de Decisão de Processo Administrador
Sancionador e de Termo de Compromisso(Decisão 1826/2018-C0PAT, de

20 de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64, equivalente a 25%
de seu Patrimônio Líquido em junho de 2018, objeto do processo 105694,
cuja intimação foi recebida pela instituição em 25.02.2019 e que consta
na resposta à nossa circularização de ações judiciais junto aos Advoga-
dos da Instituição, datada de 10.01.2020, que “trata-se de Processo
Administrativo instaurado pelo Banco Central do Brasil em face de Carol
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, cuja Defesa, foi
apresentada tempestivamente àquela Autoridade. Em face da Decisão
desfavorável de primeiro grau, da qual tomou conhecimento em 25.02.2019,
via Correios, por intermédio do Ofício 398/2019-BCB/Decap/GTSPA, de
21.02.2019, a Carol DTVM Ltda, não se conformando com esse desfe-
cho, interpôs tempestivo Recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo da multa, nos ter-
mos do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e 58 da Lei Federal
9.784/1999, assunto que se encontra pendente de decisão de segundo
grau daquela Corte. O valor da multa imposta pela decisão de primeiro
grau restou estabelecida no montante de R$ 747.183,64(setecentos e
quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) valor que se encontra com a sua exigibilidade suspensa até a
decisão final daquela instância recursal (CRSFN) nos termos da legisla-
ção vigente. Em face do recurso apresentado ao referido Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) entende-se ser possí-
vel a obtenção de melhoria do resultado no julgamento naquela segunda
instância, lembrando que a legislação de referência impede o agravamen-
to da pena na fase recursal”. Pelos motivos apresentados pelos Advoga-
dos, não foi efetuada provisão, apenas deixando evidente em nota
explicativa, conforme CPC 25.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

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

O que 
podemos 
aprender 

com a 
ameaça viral 

Eduardo Gallo (*) 

A Covid-19 é uma pan-
demia sem precedentes na 
história do Brasil. Neste 
momento, estamos con-
finados nas nossas casas 
para evitar o contágio e 
salvar vidas. 

Estamos aprendendo 
uma nova forma de traba-
lhar, de interagir com ami-
gos, com nossos clientes 
e até mesmo de conviver 
com nossas famílias. Mas 
dada a quantidade de 
desafios que temos pela 
frente ainda é possível 
que, vencida esta guerra 
contra o vírus e o isola-
mento social, tenhamos 
ao final um Brasil melhor. 

Há muito tempo acre-
dito que alguns dos pro-
blemas que vivenciamos 
atualmente no País é 
reflexo da falta de infra-
estrutura. Não planejamos 
com antecedência, pois 
nada pode dar muito er-
rado, assim pensamos. Só 
reforçamos a casa depois 
que ela desmoronou a 
primeira vez. Construímos 
pontes apenas depois que 
há colapso no trânsito e 
metrôs depois que não há 
mais forma de nos locomo-
vermos com velocidade. 

Estamos trabalhando 
em casa e exigindo novas 
formas de comunicação. 
Vamos adotar novas tec-
nologias que serão mais 
util izadas daqui para 
frente e otimizarão nosso 
tempo. As leis não prevê-
em teletrabalho ou flexi-
bilização da forma como 
trabalhamos. Teremos de 
modernizá-las. 

Por sua vez, as empre-
sas que não investiram 
em comércio eletrônico 
terão de fazê-lo para uma 
possível crise no futuro 
ou simplesmente porque 
o hábito dos brasileiros 
pode mudar. A logística 
terá de melhorar e a segu-
rança cibernética preci-
sará mudar para garantir 
tanta gente trabalhando 
de casa. Nossos clientes 
terão que pensar em 
planos de continuidade 
de negócio e precisarão 
contar com empresas de 
serviços que os apoiem 
em momentos de crise. 

Diante de tantas neces-
sidades e desafios, não há 
dúvida de que este é um 
momento em que estamos 
pensando no futuro e na 
coletividade. Tenho certe-
za de que é em momentos 
de complexidades em que 
podemos crescer e contri-
buir para o Brasil crescer. 

Com essa ótica positiva, 
espero que quando tiver-
mos vencido a Covid-19 
consigamos presenciar 
um País mais moderno, 
mais seguro e mais soli-
dário. 

(*) - É presidente da Service IT, 
integradora de soluções e serviços 

de TI especializada em 
outsourcing e consultoria.
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