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“Não me ajeito com 
os padres, os críticos 
e os canudinhos 
de refresco: não há 
nada que substitua o 
sabor da comunicação 
direta”.
Mario Quintana (1906/1994)
Poeta brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,4% Pontos: 
65.265,98 Máxima de +0,38% 
: 65.775 pontos Mínima de 
-0,7% : 65.070 pontos Volume: 
5,88 bilhões Variação em 2017: 
8,37% Variação no mês: -2,09% 
Dow Jones: +0,33% Pontos: 
20.728,49 Nasdaq: +0,28% 
Pontos: 5.913,77 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1462 Venda: R$ 3,1467 
Variação: +0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +0,91% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1241 Venda: R$ 
3,1247 Variação: +0,06% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0700 
Venda: R$ 3,2830 Variação: 
+1,02% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,65% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao ano. 
- Hot money, 1,67% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.245,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,69% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,500 
Variação: -0,48%.

Cotação: R$ 3,1490 Variação: 
+0,83% - Euro (17h26) Compra: 
US$ 1,0682 Venda: US$ 1,0682 
Variação: -0,78% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3610 Venda: R$ 
3,3630 Variação: +0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2470 Ven-
da: R$ 3,5100 Variação: +0,2%.

Futuro: -0,81% Pontos: 65.440 
Máxima (pontos): 66.075 Míni-
ma (pontos): 65.290. Global 40 
Cotação: 924,966 centavos de 
dólar Variação: -0,59%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
afi rmou na audiência 

pública na Câmara, que, 
quanto maior a despesa com 
o setor, maior é a taxa de juros 
da economia, numa tentativa 
de sensibilizar os parlamen-
tares para a necessidade de 
aprovação da proposta do 
Executivo. Segundo o mi-
nistro, o País saiu da maior 
recessão da história desde a 
década de 1930 e, sem a apro-
vação da proposta, o Brasil 
teria de elevar carga tributária 
em 10% do PIB apenas para 
fi nanciar aumento do rombo 
do setor. 

O ministro afi rmou que é 
perguntado constantemente 

     

Henrique Meirelles: quanto 
maior despesa com Previdência, 
maior taxa de juros da economia

se deveriam permitir brasileiros 
se aposentarem mais cedo. “Não 
há dúvida, mas o problema é 
que sociedade brasileira tem de 
pagar e existe a questão de sus-
tentabilidade do regime”. Disse 
ainda que o Brasil gasta hoje 
13% do PIB com o pagamento 
de benefícios da Previdência, 
nível semelhante ao de países 
europeus como França e Ale-
manha, que contam com uma 
população mais madura. O gasto 
também é maior que o do Japão, 
embora a parcela de japoneses 
com mais de 65 anos represente 
47% da população em idade 
ativa. “Apesar disso, o Japão 
gasta menos que o Brasil”.

Para ele, a sobrevida dos 
brasileiros que chegam até os 

65 anos é elevada. Para mulhe-
res, 20 anos, e para homens, 
um pouco menos. “A idade 
média do brasileiro é cada vez 
maior. Isso é uma boa notícia, 
mas também um problema, 
à medida que teremos uma 
despesa com Previdência cada 
vez maior, chegando ao ponto 
de ser insustentável”, afi rmou. 
Sem uma reforma na Previdên-
cia, o gasto do País com esses 
benefícios vai atingir 78,6% do 
orçamento em 2026. 

Para cumprir a lei que limita o 
crescimento do teto de gastos, 
o restante das despesas teria 
que atingir, no máximo, 21,4%. 
Com a proposta de reforma da 
Previdência, será possível, se-
gundo ele, que essas despesas 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em audiência na Câmara.

atinjam 33,3% do orçamento. 
Os gastos com Previdência na 
proporção do PIB, que eram 
de 3,3% em 1991, chegarão a 
17,2% em 2060. “O problema 
de não se fazer nada é que não 

vai haver espaço no teto de 
gastos”, disse, ao salientar que 
o valor das aposentadorias no 
Brasil é, em média, de 76% dos 
salários, enquanto na Europa é 
de 56%. Os benefícios assisten-

ciais representam 33% do PIB 
per capita no País, enquanto 
atingem 1% no México. A 
idade média dos aposentados 
no Brasil é de 59,4 anos, e no 
México, 72 anos (AE).

O juiz federal Sérgio Moro, da 
13ª Vara Federal de Curitiba, 
condenou o ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, a 15 
anos e quatro meses de prisão 
pelos crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas. Também 
foi fi xada uma multa de R$ 250 
mil. Por ser uma condenação 
de primeira instância, Cunha 
poderá recorrer a um tribunal 
superior. No entanto, Moro 
determinou que, mesmo em 
uma eventual fase recursal, 
o ex-deputado responda sob 
regime de prisão cautelar. 

Moro também determinou 
que Cunha seja impedido 
de assumir função pública e 
cargo de diretor, membro de 
conselho ou de gerência das 
pessoas jurídicas pelo dobro 
do tempo da pena de reclusão, 
ou seja, por 30 anos e 8 meses. 
A denúncia oferecida pelo 
MPF havia acusado Cunha de 
receber mais de 1,3 milhão de 
francos suíços em propina para 
exploração da Petrobras no 
campo de petróleo no Benin, 
na África. Também apontaram 
que Cunha teria bancado a 
nomeação e manutenção de 
Jorge Luiz Zelada na Diretoria 
Internacional da Petrobras, 

Por ser primeira instância, 

Cunha poderá recorrer.

Dívida trabalhista 
de terceirizada

O STF decidiu ontem (30) 
que a administração pública 
não pode ser responsabilizada 
por dívidas trabalhistas de 
terceirizadas contratada por 
ela, como empresas que fazem 
a limpeza e a segurança de ór-
gãos públicos. Por 6 votos a 5, a 
maioria dos ministros entendeu 
que os órgãos dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário 
dos estados e da União somente 
podem ser responsabilizados 
se fi car comprovado falhas na 
fi scalização. 

A decisão terá impacto em 
mais de 50 mil processos que 
estavam parados na Justiça e 
aguardavam decisão da Corte. 
O julgamento começou em fe-
vereiro e foi retomado ontem, 
com o voto do ministro Ale-
xandre de Moraes, responsável 
pelo desempate da votação. 
Para o ministro, administração 
pública terceiriza os serviços e 
não pode fi car com o ônus de 
um empregador (ABr).

Mutirão do Serasa 
O SerasaConsumidor realiza até 

domingo (2), no Vale do Anhanga-
baú, o Líquida Dívidas. Na ação, a 
pessoa inadimplente pode renego-
ciar suas dívidas e limpar o nome 
com descontos, que podem chegar a 
90% do valor da dívida, dependendo 
da situação e do credor. Uma opor-
tunidade para que os consumidores 
quitem suas dívidas com descontos e 
limpem seu nome ainda no primeiro 
trimestre do ano. 

Brasília - O governo informou 
que diminuiu o valor máximo 
das taxas de juros nos emprésti-
mos consignados, com descon-
to em folha de pagamento, para 
servidores públicos federais 
e aposentados e pensionistas 
do INSS. 

Portaria do Ministério do Pla-
nejamento, que será publicada 
hoje (31), reduz o teto das ope-
rações de consignado para os 
servidores da União de 34,5% ao 
ano para 29,8% ao ano. Ao mês, 
a taxa máxima que os bancos po-
derão cobrar nessas operações 
caiu de 2,5% para 2,2%. Desde 
que essa modalidade foi criada, 
em 2008, é a primeira vez que 
os juros caem. 

Já o Conselho Nacional de 
Previdência aprovou a redução 
do teto dos juros no crédito 
consignado para aposentados e 
pensionistas do INSS. A taxa vai 
cair de 32% ao ano para 28,9%. 

Diminuiu o valor máximo 

das taxas de juros nos 

consignados.
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Brasília - O ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, 
disse que “não será fácil” 
superar os problemas na 
cadeia produtiva da carne, 
que sofreu forte impacto 
da Operação Carne Fraca. 
“Parou todo o sistema. Até 
recolocar, fazer com que as 
coisas voltem a acontecer, 
é natural (a demora)”. Ele 
fez esse comentário ao ser 
questionado sobre a decisão 
da JBS de dar férias coletivas 
em 10 de suas 36 unidades 
de abate de bovinos do País 
e também pelo acúmulo de 
300 mil perus para abater em 
granjas de Mineiros (GO).

“Vamos ter problemas, 
sim”, admitiu. “Não é porque 
o mercado (externo) reabriu 
que volta tudo ao normal no 
dia seguinte”, lamentou. É 
por isso, explicou o ministro, 
que o governo anunciou na 

Brasília - O juiz federal Sér-
gio Moro evitou confrontar os 
petistas que questionaram suas 
decisões na Operação Lava 
Jato, principalmente na condu-
ção coercitiva do ex-presidente 
Lula e na interceptação tele-
fônica da ex-presidente Dilma 
Rousseff. “Minhas decisões 
estão sujeitas a controles ju-
risdicionais. Não me cabe aqui 
fi car explicando a perguntas 
ofensivas de parlamentares”, 
disse. O deputado Paulo Tei-
xeira (PT-SP) rebateu Moro. 
“Uma coisa são perguntas que 
incomodam, outra coisa são 
ofensas. Nossas perguntas 
incomodam”, declarou.

Moro participou ontem (30), 
de audiência pública da comissão 
que analisa o novo Código de 
Processo Penal. O magistrado 
respondeu perguntas e deu su-

Brasília - O líder do PMDB 
no Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), voltou a criticar a 
falta de diálogo do governo com 
a bancada do partido. Segundo 
Renan, ele conversou ontem 
com os ministros Eliseu Padilha 
(Casa Civil) e Moreira Franco 
(Secretaria-Geral) para tratar 
da “necessidade de desenhar 
o papel do PMDB no governo 
Michel Temer”. “Eu não quero 
participar do governo, não que-
ro indicar ninguém no governo, 
e hoje, como líder da bancada, 
diante dessa insatisfação que 
é generalizada, mais do que 
nunca”, declarou.

Em mais um confronto dire-
to com o Palácio do Planalto, 
Renan disse que quer que a 
bancada “seja chamada, faça 
inserção no governo e discuta 
as reformas”. Ele lembrou ainda 
que os peemedebistas repre-
sentam 30% dos parlamentares 
da Casa, tornando-se cruciais 
para a aprovação das propostas 
defendidas pelo Palácio do Pla-
nalto. “O que a bancada quer, e 
isso é insubstituível, é partici-
par da formulação de políticas 
públicas e fundamentalmente 
calibrar o tamanho das refor-
mas que são mandadas para o 
Congresso”, afi rmou.

Ele defendeu ainda que a 

André Dusek/Estadão Conteúdo

Líder do PMDB no Senado, 

Renan Calheiros (PMDB-AL).
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Redução do teto de juros de consignado 
de servidor e de aposentado

mês, a redução é de 3,36% para 
3,06%. O governo estima que 
as novas taxas reduzam em até 
R$ 3,7 bilhões o pagamento de 
juros por parte de servidores, 
aposentados e pensionistas nas 
novas operações. 

“A medida permitirá a migra-
ção de dívidas mais caras, como 
as de cartão de crédito, por 
exemplo, para uma modalidade 
mais barata e até mesmo estimu-
lar novas concessões”, diz nota 
divulgada pelos ministérios da 
Fazenda e do Planejamento. O 
governo sugere que servidores 
públicos, aposentados e pensio-
nistas substituem dívidas caras, 
como a do rotativo do cartão de 
crédito (com taxa de 15,88% 
por mês), pelo consignado, 
com juros mais baratos. Os 
bancos cobram taxas menores 
porque o empréstimo é dado 
tendo como garantia o fl uxo 
de pagamentos (AE).

Ao mês, o teto poderá será de 
2,14% - atualmente, é de 2,34%. 
Nas operações contratadas 
pelo cartão de crédito, a taxa 
cairá de 48,7% para 43,6%. Ao 

Cunha: 15 anos de prisão 
por corrupção, lavagem e 

evasão de divisas

que seria responsável por 
angariar vantagens indevidas 
a serem distribuídas a agentes 
políticos. 

As contas bancárias não 
declaradas de Cunha no ex-
terior também foram alvo de 
denúncia. Para o MPF, elas são 
evidências dos crimes de lava-
gem de dinheiro e de evasão de 
divisas. “Não pode haver ofensa 
mais grave do que a daquele 
que trai o mandato parlamentar 
e a sagrada confi ança que o 
povo nele deposita para obter 
ganho próprio”, afi rmou o juiz 
no despacho (ABr).

Renan: há ‘insatisfação 
generalizada’ com governo

bancada gostaria de dialogar com 
o governo antes de as reformas 
serem encaminhadas para o 
Congresso “Pedimos para o 
presidente para conversar antes 
de mandarem para cá a reforma 
da Previdência, mas isso não foi 
possível”, reclamou. Apesar de 
reconhecer a necessidade da 
reforma da Previdência, Renan 
avalia que a proposta do go-
verno “é exagerada” e não tem 
condições de ser aprovada pelos 
parlamentares. “Essa reforma 
trata desiguais de forma igual. 
Não se faz reforma para resolver 
problema fi scal do Brasil, e sim 
para resolver problema atuarial 
da Previdência”, criticou (AE).

Moro: Não me cabe responder 
sobre casos pendentes

gestões ao novo texto. “A minha 
postura como juiz é absoluta-
mente passiva. Aprecio requeri-
mentos das partes. Iniciativas de 
ofício da minha parte na fase de 
investigação? Nenhuma, nenhu-
ma. E, na fase de julgamento, 
muito pontuais, eventualmente 
determinando a juntada de outro 
julgamento”, afi rmou.

Ele também respondeu a crí-
ticas ao seu posicionamento no 
processo. “Agora, o que aconte-
ce é, muitas vezes, a aplicação 
independente e imparcial da lei 
acaba sendo interpretada como 
ativismo, mas de fato não é. É 
apenas o juiz cumprindo a sua 
função”, completou. No fi nal 
do evento, Moro foi cercado 
por parlamentares e familiares 
de vítimas da violência. Deixou 
a Câmara sob gritos de “viva 
Moro” e “abaixo o PT” (AE).

Carne: não será fácil superar 
problemas na cadeia produtiva 

quarta uma linha de crédito 
de R$ 1 bilhão para socorrer 
os produtores. Se, por exem-
plo, os granjeiros de Mineiros 
perderem os perus, “o prejuí-
zo é gigante”, reconheceu. E 
esses produtores precisam de 
apoio financeiro para retomar 
suas atividades. 

O ministro previu que os 
frigoríficos interditados po-
derão ser reabertos em duas 
a três semanas. A Agricultura 
aguarda os laudos técnicos 
para certificar-se que não há 
mais problemas. “Não tem 
nenhuma ação para retardar”, 
afirmou. “O que queremos é 
a normalidade do mercado”. 
O secretário executivo do 
ministério, Eumar Novacki, 
disse que a área técnica está 
levantando dados sobre even-
tuais impactos da Operação 
Carne Fraca no mercado 
interno (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

A  elite não suportava 

mais a nobreza. Só 

alguns tinham acesso 

ao controle político do 

Estado. 

Tinham perdido a supre-
macia econômica uma 
vez que a elite plebeia 

se enriqueceu com o comércio, 
a agricultura e as guerras. Por 
isso ela optou  por derrubar 
o rei e proclamar um novo 
regime onde todos tivessem 
acesso iguais ao Estado. Ou 
coisa pública. Ou res publica, 
em latim. A nossa conhecida 
república. Contudo ao longo 
do tempo ao invés de acesso 
igualitário ás leis do Estado, 
a elite patrícia substituiu os 
alguns de antigamente pelos 
alguns atuais. 

Assim, trocaram uma aristo-
cracia por outra, ainda que o 
nome mudasse de monarquia 
para república. Coube a uma 
parte enriquecida dos plebeus 
movimentar o povo para pres-
sionar que as oportunidades, 
de fato, fossem iguais para 
todos. Houve guerra civil, mor-
tes, populismo, manipulação 
de informações, ditaduras, 
surgimento do tribuno da plebe 
até que a república romana foi 
destruída e substituída pelo 
império. Novamente o poder e 
o Estado estava à disposição só 
de alguns. A lei também.

Alguns tinham acesso aos 
títulos de nobreza, podiam 
votar e ser eleitos senadores. O 
Império brasileiro foi fundado 
por alguns. Estes, até o fi nal do 
Século 19, se constituíram em 
uma aristocracia que dominava 
totalmente o Estado. Graças a 
isso conseguiram empurrar o 
fi m da escravidão negra para 
o fi nal do século e se tornar o 
último pais americano a fazê-
lo. Além disso ergueram a 
coluna da monocultura do café 
e assentaram a economia sobre 
ela. Um perigo, qualquer abalo 
poderia pôr  tudo abaixo, como 
de fato ocorreu em 1930. 

O imperador não percebeu 
que alguns militares apoiados 
por alguns  latifundiários  e 
por alguns elementos urbanos 
queriam trocar o regime de al-
guns para todos, ou república. 
Esta não honrou sua essência, 
fi cou nas mãos de uns poucos 
da oligarquia cafeeira até o 
desastre do café. O populista 
e futuro ditador Getúlio Vargas 
era uma promessa que fi nal-
mente a lei seria igual para 
todos e fi nalmente a república 
seria proclamada no Brasil. 
Não foi bem assim, alguns do-
minaram à sombra do ditador 
até 1945.

Esta não é mais uma jabuti-
caba brasileira. É um fenôme-
no global. No entanto é coisa 
nossa reservar os privilégios 
para uns poucos como o foro 
privilegiado onde os acusados 
são julgados só quando os 
crimes prescrevem. Alguns 
poucos tem o direito de nome-
ar fi scais para os ministérios 
e alguns poucos conseguem 
encher o porta malas de pi-
canhas e hamburguers. Uns 
poucos usam e abusam dos 
jatinhos da FAB e com isso 
fogem do constrangimento de 
serem vaiados nos aeroportos 
ou mesmo dentro dos aviões 
de carreira. 

Uns poucos conseguem 
isenção nas contribuições 
previdenciárias sob o pre-
texto que hospitais de luxo 
e universidades da elite são 
fi lantrópicas, Alguns poucos 
tem  desoneração tributária 
o que garante o lucro de seus 
acionistas. Alguns poucos 
trafegam em carrões ofi ciais, 
com vidros escuros a caminho  
da feira livre  ou levar o fi lho 
para a escola. 

Uns poucos ainda conse-
guem se expor e almoçar ou 
jantar, ou ambos, nos restau-
rantes da moda. Tudo pago 
por todos. 

(*) É âncora do Jornal da Record 
News e autor de Budismo

(Ed.Bella Letra).
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Só para alguns

José Hamilton Mancuso
2003/2017

A proposta, que garante a 
certos pacientes o aces-
so ao óleo de cannabis, 

habilitando a importação até 
que o governo esteja em condi-
ções de produzi-lo, foi aprovada 
por unanimidade pelos 58 se-
nadores argentinos. Defendido 
por organizações civis como 
Mamá Cultiva, integrada por 
mães cujos fi lhos precisam do 
óleo de cannabis para aliviar os 
efeitos de suas doenças, o proje-
to autoriza que a maconha seja 
produzida por vários órgãos 
científi cos estatais, com fi ns 
de pesquisa, mas não permite 
o cultivo particular.

“Agora temos um marco legal 
no uso para a pesquisa, trata-
mento e produção de cannabis 
medicinal. Não havia nada na 
Argentina e foi o que nós, como 
mães e organização, buscamos”, 
disse à imprensa no Congresso 
Ana María García, presidente da 
organização Cannabis Medicinal 
Argentina (Cameda).

Com essa aprovação, a Ar-
gentina se une a outros países 
latino-americanos como a 

O projeto autoriza que a maconha seja produzida por vários 

órgãos científi cos estatais, com fi ns de pesquisa,

mas não permite o cultivo particular.

O número de pessoas que 
fugiram da guerra na Síria 
ultrapassou a marca de cinco 
milhões, informou em Genebra 
o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (Ac-
nur), Filippo Grandi. O número 
de refugiados registrados, prin-
cipalmente na Turquia, Líbano, 
Jordânia, Iraque e Egito, chega 
a 5,018 milhões. Cerca de 400 
mil pessoas foram mortas até 
agora durante a guerra, que co-
meçou há seis anos na Síria.

“Quando o número de mulhe-
res, homens e crianças em fuga 
de seis anos de guerra na Síria 
passa da marca de 5 milhões, 
a comunidade internacional 
precisa fazer mais para ajudá-
los”, diz um comunicado da 
Acnur. Filippo Grandi pediu à 
comunidade internacional mais 
ajuda aos refugiados, lembran-
do que um ano após a decisão 
de criar 500 mil lugares para o 
reassentamento de refugiados, 
apenas metade da meta foi 
cumprida.

“Se quisermos atingir os 
nossos objectivos, precisamos 
intensifi car os nossos esforços 
em 2017”, disse Grandi. O 
secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, pe-
diu à comunidade internacional 
que reforcem seu apoio aos 
refugiados sírios e aos países 
que os abrigam alertando que, 
caso contrário, a segurança 
global estará em risco. 

Secretário-geral da ONU, 

Antonio Guterres, em visita 

ao campo de refugiados de 

Zaatari, na Jordânia, que 

abriga atualmente 80 mil 

refugiados sírios.

O governo federal estuda a 
possibilidade de incluir Rio de 
Janeiro e Espírito Santo – e, se 
necessário, outros estados – no 
grupo de unidades federativas 
que recebem permanentemen-
te doses de vacina contra a 
febre amarela. “O calendário 
de vacinação rotineira está em 
19 estados. Provavelmente, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo 
deverão ser incluídos nesse 
calendário regular”, disse o 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, após reunir-se com o 
presidente Michel Temer, no 
Palácio do Planalto.

Também está sob estudo a 
possibilidade de, a partir de 
2018, incluir a imunização 
contra a febre amarela no 
calendário de imunização 
para crianças com até 5 anos. 
“Para o próximo ano, a nossa 
área técnica propõe também 
vacinar as crianças com até 
5 anos em todos os estados 
brasileiros”, acrescentou o 
ministro. Nos últimos meses 
foram entregues cerca de 20 
milhões de doses a mais em 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Famosa no mundo todo, a 
marca holandesa de cervejas 
Heineken pode ser banida 
da Hungria por conta de sua 
estrela vermelha. Isso porque 
o governo do populista e ul-
tranacionalista Viktor Orbán 
apresentou um projeto de lei 
que proíbe a utilização de “sím-
bolos de governos totalitários” 
em produtos comerciais.

Entram nessa lista, a suástica 
usada pelos nazistas, os símbolos 
da foice e martelo e da estrela 
vermelha, ligada aos comunistas, 
entre outros. Segundo o governo, 
o uso da estrela vermelha “causa 
sofrimento” aos húngaros, que 

viveram sob um pesado regime 
comunista. No entanto, a decisão 
de apresentar o projeto veio logo 
após a Heineken derrotar na 
Justiça a empresa Lixid Project, 
que é da Transilvânia, mas fi ca 
em uma área de forte presença 
húngara.

Para o governo, tudo tratou-
se de uma coincidência. A 
Heineken, que usa a estrela 
vermelha desde 1880 e que só 
mudou de cor durante o período 
da Guerra Fria, ressalta que sua 
marca nada tem a ver com o 
comunismo e que ela “não tem 
relação com nenhum movimento 
político” (ANSA/COM ANSA). Os paulistanos que ainda não 

instalaram o kit para receber 
o sinal digital na televisão se 
apressaram ontem (30) para 
adquirir e instalar os converso-
res e a antena UHF. Jucineide 
Pereira Bezerra conta que as-
sistiu televisão até a meia-noite, 
quando o sinal foi cortado. A 
auxiliar de cozinha, de 38 anos, 
sabia que a mudança ocorreria, 
mas só conseguiu agendar a 
retirada do kit de TV Digital na 
agência dos Correios, no bairro 
Capão Redondo, para ontem.

A população de baixa renda 
benefi ciária de programas so-
ciais do governo federal, como 
Bolsa Família e Minha Casa, 
Minha Vida, tem direito ao kit 
distribuído gratuitamente. É 
possível fazer o agendamento 
e consultar onde receber o kit 
pela internet. Os interessados 
têm 45 dias para agendar o 
recebimento do kit.

De acordo com a entidade 
Seja Digital, criada pela Anatel 
para operacionalizar a migração 
dos sinais, foram distribuídos 
1,1 milhão de kits na região 
metropolitana de São Paulo. 
Estão agendadas entregas de 
200 mil kits para os próximos 
dias. No total, foram dispo-
nibilizados 2 milhões de kits. 
Teve quem precisou comprar 
o kit de última hora para não 
fi car sem televisão. Valdemar 
Teotônio de Oliveira, 73 anos, 
aposentado, disse que pagou R$ 
140 no conversor. Ele mesmo 
fez a instalação do aparelho 

População benefi ciária

de programas sociais

tem direito ao kit.
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Argentina aprova uso 
medicinal da maconha

O Senado da Argentina aprovou o projeto que aprova o uso medicinal da maconha no país. O texto já 
tinha obtido sinal verde da Câmara em novembro de 2016

também foram tratados outros 
assuntos, os senadores deci-
diram aprovar a iniciativa sem 
debate prévio, já que o projeto já 
havia recebido amplo tratamento 
e consenso em comissões legis-
lativas. Uma vez que o Estado 
possa produzir a substância, 
terão prioridade os centros que 
integram a Agência Nacional 
de Laboratórios Públicos. Além 
disso, a lei, que deverá agora 
ser regulamentada, autoriza o 
cultivo de cannabis por parte do 
Conselho Nacional de Pesquisas 
Científi cas e Técnicas e do Ins-
tituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária com fi ns de pesqui-
sa e para elaborar a substância 
destinada aos tratamentos.

“É o que fomos decidindo, 
em princípio. Com 50 anos de 
proibição, é uma lei de começo, 
depois vamos construir tudo”, 
ressaltou a presidente da Came-
da, lembrando que, apesar de 
várias províncias já contarem 
com legislação na matéria, esta 
é a primeira vez que se aprova 
uma norma assim em âmbito 
nacional (Agência EFE).

Colômbia, o Uruguai e o Chile, 
que já contam com medidas 
que regulam o uso terapêutico 
da maconha.

“Estamos muito contentes. É 
preciso continuar construindo 
conhecimento a respeito do 
que falamos sobre cannabis 
medicinal”, acrescentou Ana 
María, médica e mãe de uma 

jovem de 24 anos que tem 
epilepsia refratária. “É preciso 
entender que isso, como uso 
medicinal, já está validado para 
a dor oncológica, a dor neuro-
pática, a esclerose múltipla. É 
preciso pensar que há 30% de 
epilepsias que não respondem 
à medicação”, afi rmou.

Após longa sessão, na qual 

Febre amarela: governo pode ampliar 
vacina para crianças até 5 anos

todo o país, além das 16 milhões 
de doses que são entregues aos 
19 estados com vacinação per-
manente contra a doença. 

Na reunião que teve no Pla-
nalto, Barros discutiu formas de 
atender a demanda espontânea 
nas áreas que não são atendidas 
permanentemente.

“Estamos avaliando quanto 
seria essa demanda. Aí, depen-
dendo do número de pessoas 
que queiram ser vacinadas, nós 
vamos tomar a decisão sobre 
como fornecer o quantitativo 
necessário”, disse.

“A febre amarela está sob 
controle e está tecnicamente 
dentro das recomendações da 
OMS. Nós fazemos bloqueios 
em toda região localizada ao 
redor de pontos onde foram 
encontrados macacos mor-
tos”, acrescentou o ministro. 
Ele lembra que a OMS reco-
menda uma dose de vacina 
durante a vida e que, no Brasil, 
são recomendadas duas doses 
no intervalo de 10 anos. “Para 
crianças, nossa recomendação 
é de uma dose aos 4 meses e 
outra até 5 anos” (ABr).

Heineken pode ser banida da Hungria

Em seis anos de guerra, 
número de refugiados 

sírios supera os 5 milhões

Paulistanos ainda buscam 
kit de TV Digital

de conversão e instalou uma 
nova antena antes que o sinal 
analógico fosse cortado.

A doméstica Irani Dias da 
Silva, de 42 anos, conta que não 
precisou de conversor porque 
é assinante de televisão a cabo. 
Porém, ela assiste aos canais 
abertos em televisões de tubo. 
“Agora, se eu não pagar a conta 
da TV a cabo já viu, nem com 
a anteninha elas vão funcionar 
mais”, disse. A confeiteira 
autônoma Emanuela Santiago 
Pereira, 34 anos, está satisfeita 
com a nova imagem na sua tele-
visão. Há cinco dias, ela instalou 
o conversor digital que ganhou 
por ser benefi ciária do Minha 
Casa, Minha Vida na televisão 
de tubo (ABr). 

Guterres, que foi chefe do 
Acnur de 2005 a 2015, falou 
com a imprensa durante uma 
visita ao campo de Zaatari, lo-
calizado ao Norte da Jordânia. 
O campo é o maior da região 
e, atualmente, abriga cerca de 
80 mil refugiados sírios. “Vocês 
podem imaginar o quanto é difí-
cil e triste para mim, depois de 
trabalhar como Alto Comissário 
da ONU para Refugiados por 
dez anos, perceber que ainda 
hoje o campo de Zaatari tenha 
tantos refugiados sírios, e que 
os confl itos continuam aconte-
cendo no país. Isso é terrível” 
disse Guterres (ABr/Ag. DPA/
Acnur).

Setor de serviços 
em SP reduz
vagas de emprego

O setor de serviços no estado de 
São Paulo registrou saldo negativo 
no número de empregos gerados 
pelo quinto mês consecutivo. Em 
janeiro, segundo pesquisa da Fe-
comercioSP, foram cortados 1.498 
postos de trabalho no setor, resul-
tado da diferença entre admissões 
(176.131) e demissões (177.629).  
Apesar do resultado negativo, o 
número é melhor que o verifi cado 
em janeiro do ano passado, quando 
7.416 vagas foram cortadas. No 
acumulado dos últimos 12 meses, 
124.593 postos de trabalho do 
setor de serviços foram extintos 
em todo o estado.

Das 12 atividades pesquisa-
das, apenas os serviços médicos, 
odontológicos e serviços sociais 
apresentaram alta de 1,6% no 
estoque de empregos em janeiro. 
Os destaque negativos foram as 
atividades de transporte e arma-
zenagem (-4,7%), profi ssionais, 
científi ca e técnica (-3,5%) e artes, 
cultura e esportes (-3,4%). Em 
relação às ocupações, as maiores 
baixas foram registradas entre os 
condutores de veículos e operado-
res de equipamentos de elevação 
e de movimentação de cargas, que 
perderam 2.742 postos de trabalho.
ços de proteção e segurança, com 
1.025 vagas a menos em janeiro 
(ABr).
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Como as agências de 
publicidade investem

no interior do País

É do interior brasileiro 

que vem a principal 

força para ajudar o país 

a sair dessa profunda 

crise econômica que nos 

assola nos últimos dois 

anos

São nessas regiões que 
os principais setores 
econômicos estão loca-

lizados, como por exemplo, 
a pecuária e o agronegócio, 
dois pilares de sustentação da 
nossa frágil economia, além do 
setor energético, que também 
tem grande contribuição vinda 
do interior. Isso fez com que 
nos últimos anos acontecesse 
o processo inverso ao que 
ocorreu na segunda metade do 
século passado, quando houve 
uma migração da população 
interiorana para as capitas. 

A cidade de São Paulo é um 
exemplo disso, são mais de 11 
milhões de habitantes e, em 
sua grande maioria, vindos de 
outros locais. Com toda essa 
instabilidade política e econô-
mica, notamos um movimento 
onde as pessoas estão voltando 
para o interior em busca de 
novas oportunidades de em-
prego. Por isso, os esforços 
das agências de publicidade 
devem estar voltados para 
atender essa demanda, que a 
cada ano cresce e impulsiona 
nossa economia.

Porém, sabemos que isso 
não é uma tarefa fácil, já que 
o Brasil é um país de propor-
ções continentais enormes. 
Levar conteúdo publicitário de 
qualidade e que ainda atenda 
as particularidades de cada 
região é algo que envolve di-
versos fatores, desde a logística 
até o gerenciamento de todo 
esse material. Isso faz com que 

nossos esforços sejam voltados 
para esse novo mercado, que a 
cada ano ganha mais espaço.

As principais emissoras de 
televisão do país já se aten-
taram no poder do interior e 
das tecnologias, e passaram a 
adotar ferramentas para otimi-
zar cada vez mais o processo 
de envio e recebimento de 
comerciais. No mercado, por 
exemplo, existem plataformas 
capazes de auxiliar a entrega 
do material publicitário de 
forma simples, rápida, segura 
e, principalmente, com bai-
xíssimo custo operacional, 
diferentemente como era feito 
antigamente, por meio de fi tas 
betas.

Também acho importante 
ressaltar que esse tipo de 
entrega por streaming vem de 
encontro com o avanço do sinal 
digital, que já cobre quase todo 
território nacional. O plano do 
Governo Federal é desligar 
totalmente o sinal analógico 
no Brasil em 2018. Creio que, 
fi nalmente, o mercado publici-
tário olhará para o interior do 
Brasil da forma correta, valo-
rizando grandes regiões que 
durante anos foram esquecidas 
pelo nosso mercado. 

Hoje, é nossa obrigação 
atender essa nova demanda da 
melhor forma possível, garantir 
a qualidade do conteúdo que 
é entregue e oferecer soluções 
que auxiliem as marcas e agên-
cias a gerenciar esse material. 
Dessa forma, todos conseguem 
traçar metas que impactem 
esse público consumidor, cada 
vez mais qualifi cado, seletivo 
e com particularidades que 
devem ser respeitadas. 

(*) - É CEO da AdStream, maior 
plataforma de armazenamento e 

distribuição de conteúdo
publicitário do mundo.

Celso Vergeiro (*)

A - Lazer e Entretenimento 
No próximo dia 11 de abril, parques e atrações turísticas se juntarão 
para promover a felicidade e o encantamento de crianças carentes, no 
10º Dia Nacional da Alegria. O evento acontece em empreendimentos 
de lazer e entretenimento de todo o País, que abrirão suas portas gra-
tuitamente para pequenos de 6 a 12 anos, atendidos por instituições 
fi lantrópicas. Espera-se quebrar um marco com a participação de mais 
de 100 mil pessoas em parques de diversões e atrações turísticas. O 
Dia Nacional da Alegria foi encabeçado pelo empresário Beto Carrero, 
em 2007, alguns meses antes do seu falecimento, e a primeira edição 
aconteceu em 9 de abril de 2008, em homenagem a esse grande artista 
e empreendedor do setor. Informações: (www.sindepat.com.br).

B - Locação de Veículos
Um a cada dez veículos emplacado em 2016 foi destinado a empresas de loca-
ção, cujo faturamento atingiu R$ 12,1 bilhões, com 23,2 milhões de usuários 
ao longo do ano passado. A frota total das locadoras possui idade média de 
20,7 meses e é composta por 660.277 veículos, segundo o Anuário Brasileiro 
do Setor de Locação de Veículos. Participação de cada montadora na atual 
frota das locadoras: Fiat/Chrysler (24,23%); Volkswagen (19,23%); General 
Motors (15,03%); Renault (13,5%) e Ford (11,13%). Os modelos econômicos 
representam 44,99%, seguidos de compactos (22,62%) e executivos (6,37%). 
Os utilitários e vans já representam quase 20% do total (19,63%).

C - Consultoria Ambiental
Reconhecida por desenvolver projetos de forma criativa, responsável, 
com alto impacto e baixo custo, a Rumos Sustentabilidade atua na área 
de consultoria em meio ambiente desde 2010, sendo referência em pro-
jetos personalizados à cada necessidade. Dentre os serviços oferecidos 
estão a Restauração Florestal, Manejo Arbóreo, Educação Ambiental e 
Licenciamento Ambiental. O diferencial é priorizar o tripé da sustenta-
bilidade (social, econômico e ambiental) em cada projeto. Diversos são 
os motivos para a restauração fl orestal, pode ser uma obrigação legal 
ou uma ação voluntária. A empresa está  alinhada com os princípios da 
Carta da Terra, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a ISO 14000. 
Mais informações: (www.rumossustentabilidade.com.br).

D - Adoção de Animais
O Morumbi Town Shopping promove, nos dias 8 e 9 de abril, o 1º even-
to de adoção de pets organizado pelo empreendimento. Batizada de 

“Vira-Lata Vira Seu”, a ação será realizada em parceria com o “Clube 
dos Vira-latas” e pretende incentivar os moradores da região e clientes 
do Shopping a darem um novo lar para os animais de estimação vítimas 
de abandono, e maus tratos. A ONG está entre as maiores do Brasil e 
em 13 anos de existência já contabilizou mais de sete mil adoções. O 
evento acontecerá no rooftop do Morumbi Town Shopping, localizado 
no 7º piso, e a diversão não será exclusiva para aqueles que pretendem 
levar um pet para casa. O fi nal de semana contará com diversas ativida-
des destinadas para o entretenimento de toda a família, além de outras 
surpresas preparadas pela organização do Shopping.

E - Concierge Virtual
Do melhor resort ao lugar mais exclusivo;  de entradas de última hora 
para um evento ao melhor traje para determinada ocasião. Praticamente 
todo tipo de consulta é possível. Saído dos hotéis de luxo, o concierge 
é aquele que sabe tudo e que pode indicar qualquer local, loja, evento, 
serviço ou profi ssional. É aquele que tem as chaves para o que há de 
melhor em qualquer lugar do mundo. Com o Concierge Virtual, a Bespoke 
Life tornou essa realidade possível para muitos. O Concierge Virtual é 
muito simples de acessar: por um valor mensal, as solicitações podem ser 
feitas por email – são até 10 consultas por mês, que recebem 3 respostas 
em até 24 horas. Saiba mais em: (www.bespokelife.com.br).

F - Falsas Notícias
Com o tema “O papel da Mídia na Era da Pós-Verdade”, a Associação 
Nacional dos Editores de Revistas (ANER) realiza, nesta terça-feira (4), 
no Hotel Tivoli/ Mofarrej, das 8h15 às 12h30, evento com a participação 
de comunicadores, e a missão de discutir os desafi os do jornalismo em um 
período marcado pelo crescimento das chamadas “fake news” – notícias 
falsas, gerando danos diversos à sociedade e aos processos éticos e de-
mocráticos da informação. O secretário nacional de Previdência, Marcelo 
Caetano, é um dos palestrantes e dará exemplos de noticias falsas sobre 
a reforma da previdência. O fi lósofo, Luiz Felipe Pondé, proporá uma 
refl exão sobre os males de uma sociedade que acredita em mentiras. 
Informações e inscrições: tel. 3030-9390 (aner@aner.org.br) ou (http://
aner.org.br/o-papel-da-midia-brasileira-na-era-da-pos-verdade/

G - Universo da Cachaça 
Um grande encontro para aprender mais sobre a bebida genuinamente 
brasileira, a Cachaça. É assim que o 15º Encontro Aberto da Confraria 

Paulista da Cachaça recebe seus convidados. O evento acontece no 
dia 11 de abril (terça-feira), às 19h00, no Praça São Lourenço, na Vila 
Olímpia. O valor da entrada é de R$ 40,00 e contemplará a degustação 
de até 10 rótulos de cachaças. O palestrante especial da vez será Mil-
ton Lima. Proprietário do Chalé e Cachaçaria Macaúva, em Analândia 
(SP), membro da Cúpula da Cachaça e fundador do (www.cachacas.
com), já elaborou cartas de Cachaça para estabelecimentos como: Sal 
Gastronomia, Armazém Alvares Tibiriçá, Cão Veio e Central Caos. Outras 
informações: (www.pracasaolourenco.com.br).

H - Defesa e Segurança 
Entre os dias 4 e 7 de abril no Riocentro, Rio de Janeiro, aacontece 
a LAAD Defence & Security 2017, maior e mais importante feira de 
defesa e segurança da América Latina. O encontro reúne mais de 600 
marcas fornecedoras de equipamentos, serviços e tecnologias para 
as Forças Armadas e Forças Policiais, além de gestores de segurança 
de grandes corporações, concessionárias de serviços e infraestrutura 
crítica. Entre os expositores, empresas como a Embraer, Avibras, 
SAAB, Helibras, Imbel, Condor, Ael Sistemas, Agrale, Lockheed 
Martin, Boeing, Companhia Brasileira de Cartuchos, Airbus e Thales 
Group. No total, a Clarion Events, organizadora do evento, estima um 
público visitante de mais de 37 mil profi ssionais qualifi cados. Saiba 
mais em (www.laadexpo.com.br).

I - Gerdau Summit 
A Gerdau e as companhias japonesas Sumitomo Corporation e The 
Japan Steel Works acabam de realizar a cerimônia de lançamento da 
joint venture Gerdau Summit em Pindamonhangaba, com investimentos 
previstos de R$ 280 milhões. Terá capacidade instalada anual de 50 mil 
toneladas por ano, voltadas para atender o setor de energia eólica e as 
indústrias de açúcar e álcool, óleo e gás, assim como o segmento de 
mineração. A produção de peças para o setor eólico está prevista para 
começar no início de 2018. No entanto, já estão sendo produzidas em 
peças forjadas para o setor de açúcar e álcool e cilindros de laminação 
para a indústria do aço e do alumínio. A Gerdau detém 59% de partici-
pação na empresa. Já a participação da Sumitomo é de 39% e da JSW 
de 2%. Mais informações: (www.gerdau.com).

J - Doação à Cidade
Após vídeo publicado pelo prefeito de São Paulo, João Dória Jr., em que 
pedia ajuda para a cidade, o KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia 
da América Latina, decidiu colaborar com a doação de computadores e 
tablets para o município. A empresa manifestou seu interesse em ajudar 
e já está em contato com a prefeitura. Os fundadores do KaBuM! enten-
dem estar realizando uma retribuição, já que ambos foram alunos da 
rede pública de ensino e, hoje, com muito trabalho, comandam a maior 
empresa de tecnologia da América Latina. Fundado em 2003, em Limeira, 
o KaBuM! é o primeiro e maior e-commerce focado na venda de produtos 
de informática, eletrônicos e instrumentos musicais no Brasil.

A - Lazer e Entretenimento 
No próximo dia 11 de abril, parques e atrações turísticas se juntarão 

“Vira-Lata Vira Seu”, a ação será realizada em parceria com o “Clube
dos Vira-latas” e pretende incentivar os moradores da região e clientes
do Shopping a darem um novo lar para os animais de estimação vítimas

O volume de vendas do 
comércio varejista brasileiro 
caiu 0,7% entre dezembro de 
2016 e janeiro deste ano. É a 
segunda redução consecutiva 
do indicador, que já havia re-
cuado 1,9% entre novembro e 
dezembro do ano passado. Os 
dados são da Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC), divul-
gada ontem (30) pelo IBGE, 
no Rio de Janeiro. As vendas 
também recuaram 0,6% na 
média móvel trimestral, 7% 
na comparação com janeiro 
de 2016 e 5,9% no acumulado 
de 12 meses.

Na comparação com de-
zembro de 2016, houve queda 
em seis das oito atividades 
pesquisadas pelo IBGE, com 
destaque para equipamentos 
e material de informática 
(-4,8%) e combustíveis e lu-
brifi cantes (-4,4%). Também 
tiveram redução os setores de 
livros, jornais, revistas e pape-
laria (-1,9%), outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(-1,8%), artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos e de 
perfumaria (-1,1%) e móveis e 
eletrodomésticos (-0,1%).

Ao mesmo tempo, tiveram 
aumento os setores de super-

Varejo teve queda de 0,7%, mas supermercados, alimentos, 

bebidas e fumo acusaram alta de 0,2% nas vendas.

Índice que reajusta 
aluguel sobe 4,86% 
em 12 meses

O Índice Geral de Preços -Merca-
do (IGP-M), usado no reajuste de 
alugueis, registrou alta de 4,86% no 
acumulado de 12 meses. O índice 
variou 0,01% em março, mostran-
do queda em relação a fevereiro, 
quando fi cou em 0,08%. Os dados 
foram divulgados ontem (30), pelo 
Ibre-FGV. Segundo o levantamento, 
em março de 2016, índice fi cou em 
0,51%. No acumulado dos primeiros 
três meses de 2017, apresentou 
variação de 0,74%.

O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) teve variação de 
-0,17%. No mês anterior, a taxa foi 
de -0,09%. O índice relativo aos Bens 
Finais variou -0,08%, em março. Em 
fevereiro, esse grupo de produtos 
mostrou variação de -0,61%.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) registrou variação de 
0,38% em março, ante 0,39% de 
fevereiro. Três das oito classes de 
despesa tiveram decréscimo, sendo 
que a principal foi Educação, Leitura 
e Recreação (2,15% para -0,29%).

Também houve decréscimo no 
grupo Transportes (0,51% para 
0,15%), com destaque para ônibus 
urbano (1,13% para 0,42%); e no 
grupo Comunicação (0,28% para 
-0,69%), com resultado relevante 
da tarifa de telefone residencial 
(-0,11% para -2,70%). Registraram 
acréscimo os grupos: Alimentação 
(-0,22% para 0,40%), Habitação 
(0,44% para 0,84%), Despesas di-
versas (0,35% para 0,76%), Saúde 
e Cuidados pessoais (0,47% para 
0,56%) e Vestuário (-0,05% para 
0,22%) (ABr).

Para o ano de 2017, o Ipea 
projeta um aumento de 
0,7%. O instituto estima 

crescimento econômico de 
3,4% em 2018, com infl ação 
em 4,5%. Segundo o diretor do 
Ipea, José Ronaldo de Castro 
Souza Jr., a previsão para a re-
tomada econômica do instituto 
leva em conta a recuperação da 
indústria e da agropecuária que 
tem previsão de supersafras de 
soja e grãos em geral.

Estas estimativas conside-
ram um cenário em que não 
haverá grandes mudanças 
no ambiente externo, que a 
situação política doméstica 
se estabilizará e que o Brasil 
continuará avançando na es-
truturação de um arcabouço 
legal que dê suporte a um 
novo regime fi scal, condição 
essencial para a viabilidade 
da retomada do crescimento. 
Castro Souza explicou que as 
projeções estão condicionadas 

A previsão leva em conta a recuperação da indústria

e da agropecuária que tem previsão de supersafras

de soja e grãos em geral.
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Ipea projeta crescimento 
de 0,7% do PIB em 2017

Projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgada ontem (30), indica que o 
primeiro trimestre deste ano registrará variação positiva do PIB de 0,3%, na série com ajuste sazonal, 
rompendo uma sequência de dados negativos desde o último trimestre de 2014

do ano que vem”, disse Souza 
Jr. “Se as reformas não forem 
aprovadas, o cenário fi ca muito 
incerto. É essencial que hoje 
a gente tenha algum nível de 
certeza sobre a capacidade do 
governo de reverter a trajetória 
de dívida pública, que continua 
em expansão”.

Segundo projeções do Ipea, 
o processo de desinfl ação em 
curso continuará ao longo deste 
ano e o IPCA deve fechar o ano 
em 3,9%, bem abaixo do centro 
da meta de infl ação para o ano 
(4,5%). Em 2018, à medida que 
a atividade econômica acelere, 
a infl ação poderá voltar a subir 
levemente para níveis próximos 
do centro da meta. “Estamos em 
trajetória de queda da infl ação e 
isto dá conforto para as mudan-
ças de política monetária que o 
Banco Central está implantando. 
Já há claramente uma redução 
de expectativa de infl ação”, dis-
se o diretor do Ipea (ABr).

à aprovação das reformas, prin-
cipalmente a previdenciária, 
que devem viabilizar a melhora 
das contas públicas, a reversão 
na trajetória de alta da dívida 
pública federal, que subiu para 
R$ 3,134 trilhões em fevereiro, 

e a melhora do ambiente de 
negócios.

“A gente fez a análise baseada 
num cenário com reformas. A 
aprovação ou não de reformas 
terá grande impacto tanto nas 
projeções deste ano quanto 

Comércio varejista tem queda de 
0,7% de dezembro para janeiro

mercados, alimentos, bebidas 
e fumo (0,2%) e tecidos, ves-
tuário e calçados (4,1%). No 
chamado varejo ampliado, que 
também inclui os setores de ve-
ículos e peças e de materiais de 
construção, a queda do volume 
de vendas foi de apenas 0,2%. 
Os materiais de construção 
tiveram recuo de 0,8%, mas 
os veículos e peças cresce-
ram 0,3%. O varejo ampliado 
manteve-se estável na média 
móvel trimestral, mas caiu 4,8% 
na comparação com janeiro de 
2016 e 7,9% no acumulado de 
12 meses.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, a receita nominal do 
comércio varejista caiu 0,8% 
na comparação com dezembro 
de 2016, 0,7% na média móvel 
trimestral e 2,3% na compa-
ração com janeiro de 2016. 
No entanto, houve aumento 
de 4,2% no acumulado de 12 
meses. Já a receita nominal 
do varejo ampliado caiu 0,9% 
na comparação com dezem-
bro de 2016, 0,4% na média 
móvel trimestral, 1,7% na 
comparação com janeiro de 
2016 e 0,4% no acumulado de 
12 meses (ABr).

O aumento da transferência para 
estados e municípios fez o Governo 
Central registrar o maior défi cit 
primário da história para meses 
de fevereiro. No mês passado, o 
Tesouro Nacional, a Previdência 
Social e o Banco Central gastaram 
R$ 26,263 bilhões a mais do que 
arrecadaram, desconsiderando 
o pagamento dos juros da dívida 
pública.

Com o resultado de fevereiro, 
o défi cit primário acumulado nos 
dois primeiros meses do ano soma 
R$ 7,222 bilhões. O resultado 
é o segundo maior da história 
para o período, perdendo apenas 

para o primeiro bimestre do ano 
passado, quando o resultado 
negativo tinha somado R$ 10,167 
bilhões.

De acordo com o Tesouro Nacio-
nal, a concentração dos repasses 
para os estados e os municípios 
nos primeiros dez dias de fevereiro 
infl uenciou o resultado. No fi m 
de janeiro, a União registrou uma 
arrecadação forte por causa do 
pagamento de Imposto de Renda 
das empresas. O dinheiro só foi 
repartido com as prefeituras e os 
governos estaduais em fevereiro, 
reduzindo a receita líquida do 
Governo Central (ABr).

Governo Central registra 
défi cit de R$ 26 bilhões
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Por que respeito
a aristocracia

Cansou-se dizer que 

a linguagem é um 

grosseiro cobertor da 

verdade. Não tenho 

dúvidas quanto a isso

O grande drama humano 
esteve em comunicar-
se. Os desentendimen-

tos, a expressão errônea do 
desejo que efetivamente nos 
impulsiona, o perdão não dado 
malgrado o coração, cerceado 
pela pronúncia, serviu à nossa 
infelicidade, porque é mais feliz 
quem perdoa do que quem 
recebe o perdão. O regime 
político que gostaríamos de 
ter e fi ca represado em nosso 
pensamento.

A nefanda demagogia, pilar 
de quase todos os governos 
contemporâneos. 

A humanidade e cada povo 
criou com extrema difi culdade 
e embaraços seus símbolos de 
comunicação; construiu regras 
que têm um férreo sentido 
lógico, mas são chicoteadas 
todos os dias, principalmente 
sob a irresponsabilidade de 
muitos que se servem das redes 
sociais. Falar errado não é pro-
blema nenhum, dizem esses 
verdugos do vernáculo. É. Não 
raro imprime outro sentido 
ao pensamento. E provocam, 
àqueles que amam sua língua, 
arrepios, um incômodo que 
induz nosso afastamento do 
interlocutor.

Uma das expressões mais de-
turpadas, no curso da história, 
foi o de aristocracia. Não é um 
regime de governar, mas de 
viver, por vezes no comando da 
coisa pública. Tem origem no 
grego “aristokrateia”, no qual 
está embutido, sim, o governo. 
O “governo dos melhores”, que 
pode, ou não, descambar para a 
oligarquia, em que prevalecem 
os interesses privados, o mes-
mo que plutocracia, o governo 
em favor dos mais ricos.

Na verdade, o governo deve 
direcionar-se em favor dos 
mais pobres. Os mais ricos se 
autotutelam e, geralmente, 
devem ser contidos em sua 
voracidade de tirar o sangue e 
muito mais dos mais pobres. E 
a aristocracia pode fazer isso. 
Seu nome é democracia.

Aristocracia é mais um modo 

de vida. O falar em bom tom, 
baixo. O caminhar ereto e 
digno, porque nossa honesti-
dade o autoriza. O modo de 
solucionar de modo respeitoso 
e inteligente os confl itos ine-
vitáveis. A deferência a todas 
as pessoas, segundo o ditame 
de Kant, vê-las, todas, como 
fi ns em si, jamais como meios 
para somente auxiliá-los em 
sua vida. Aceitar os reveses 
com todas as forças possíveis. 
Sei que, nos casos extremos, 
no luto, principalmente por 
um acontecimento sem previ-
são e lógica, não se pode ser 
impassível. 

Mas a falta de impassibilida-
de não desnatureza a mulher e 
o homem aristocratas. O aristo-
crata pode vestir-se bem. Ou a 
personalidade de um poeta, um 
romancista ou cientista se im-
põe por si, independentemente 
das vestes. Muitos dariam 
a vida para falar por alguns 
minutos com o velho Tólstoi, 
no alto de um morro, barbas 
longas e vestimenta de muji-
que. Até hoje lembro-me de um 
episódio envolvendo o tema, 
aparentemente insólito. 

Presidente do Centro Aca-
dêmico da Faculdade de 
Direito da USP, compareci a 
uma reunião clandestina da 
esquerda no então DCE livre 
da USP, na companhia de uma 
moça de esquerda, não rica, 
mas de uma família tradicional 
da esquerda, que se vestia de 
salto alto, longo e um inesque-
cível chapéu de abas brancas. 
Qualquer um pôde imaginar 
que não era o DOPS, mas um 
ser marciano que tinha caído 
subitamente na reunião. Não 
a vejo a 45 anos, mas sei que 
jamais perdeu o charme.

Aristocratas são os cidadãos 
caracterizados pelo prestígio 
social, por herança de famílias 
cultas, pelo renome oriundo 
de determinadas áreas cientí-
fi cas, religiosas, artísticas etc. 
Repudio a expressão aristocra-
cia burguesa ou aristocracia 
proletária, porque seus atores 
não são necessariamente aris-
tocratas. Em geral, muito pelo 
contrário.

(*) - Advogado e sócio do Escritório 
Garrido de Paula Advogados, com 

uma ampla visão sobre política,
economia, cenário sindical
e assuntos internacionais.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)

O Tribunal Supremo de 
Justiça (TSJ) da Venezuela 
suspendeu todas as funções 
da Assembleia Nacional, o 
Parlamento unicameral que era 
dominado pela oposição, con-
cedendo, assim, plenos poderes 
ao presidente Nicolás Maduro. 
Em uma sentença, a Corte disse 
que a Assembleia está “em uma 
situação de rebelião, indigna-
ção e desacato” e que todas 
as atividades parlamentares 
passarão a ser “exercidas pela 
Câmara Constitucional do TSJ 
ou qualquer órgão que se dis-
ponha, para garantir o Estado 
de direito”.

Formalmente, a sentença da 
Corte foi adotada em resposta 
a um pedido apresentado pelo 
governo de Maduro sobre a 
formação de parcerias público-
privadas (PPP), para a qual 
seria necessária a autorização 
do Parlamento, de acordo com 
os termos da Constituição. Na 
sentença, a Suprema Corte 
argumentou que, “dada a ur-
gência da questão” e a presente 
“omissão inconstitucional par-
lamentar”, o presidente Maduro 
terá apenas que “informar” o 
TSJ de suas decisões, enquanto 
a Assembleia “não poderá mo-

Deputados venezuelanos carregam cartazes contra

Nicolás Maduro no Parlamento do Mercosul.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse que vai 
discutir com a Secretaria-Geral 
da Mesa Diretora qual o encami-
nhamento que dará ao projeto 
de iniciativa popular que trata 
das dez medidas de combate à 
corrupção. Ele adiantou que há 
duas possibilidades: seguir di-
reto para o plenário, em regime 
de urgência, ou ser despachado 
para análise dos membros da 
Comissão de Constituição e 
Justiça. O projeto foi devolvido 
ao Senado pelo presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, depois 
da validação das assinaturas 
que deram origem à proposta.

Questionado sobre a polêmica 
em torno das modifi cações que 
foram feitas pelos deputados no 
teor da proposta, o senador ar-
gumentou que essa é atribuição 
do Congresso Nacional. Eunício 
disse que cabe à sociedade e aos 
outros entes públicos fazer pro-
postas, mas a decisão fi nal é dos 
parlamentares. O projeto que 
trata das medidas anticorrup-
ção foi aprovado pela Câmara 
em novembro e encaminhado 
ao Senado. No entanto, em de-

zembro, o ministro do STF, Luiz 
Fux, suspendeu a tramitação 
da matéria, anulando todas as 
fases percorridas pelo projeto, 
inclusive as diversas alterações 
promovidas pelos deputados até 
a votação fi nal na Casa, na ma-
drugada de 30 de novembro.

No entanto, em fevereiro, Fux 
decidiu arquivar o processo 
que anulava as mudanças no 
projeto original, após acordo 
com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, para que a Casa 
recontasse as assinaturas de 
apoio ao projeto. Para que um 
projeto de iniciativa popular 
seja válido, é necessária a 
adesão mínima de 1% do elei-
torado, distribuído por pelo 
menos cinco estados, com no 
mínimo 0,3% dos eleitores em 
cada um. A conferência, feita 
pela Secretaria-Geral da Mesa 
Diretora, apontou 1.741.721 as-
sinaturas no projeto. Segundo 
o TSE, há hoje no país 144,08 
milhões de eleitores e, por-
tanto, foi alcançado o número 
mínimo de assinaturas para um 
texto de iniciativa popular, que 
seria 1,44 milhão (ABr).

“Há uma preocupação 
muito grande da ma-
gistratura sobre o 

projeto de abuso de autoridade, 
que tramita no Senado e pode 
vir para a Câmara. Ninguém 
é favorável a qualquer abuso 
praticado por juiz, promotor, ou 
por autoridade policial. Apenas 
o que se receia é que a pretexto 
de se coibir abuso de autoridade 
seja criminalizada a interpreta-
ção da lei”, disse o juiz.

Moro participa neste mo-
mento de audiência pública na 
comissão especial do Código 
Penal, na Câmara. Ao lado do 
juiz Sílvio Rocha, da 10ª Vara 
Criminal do TJ-SP, Moro foi 
convidado pelos parlamentares 
para falar sobre combate ao 
crime organizado, entre outros 
assuntos relacionados às pro-
postas de mudanças nas regras 

Moro foi homenageado com comenda da Ordem do Mérito 

Judiciário Militar.

TRE do Rio 
mantém 
cassação 

de Pezão e 
Dornelles

O Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro (TRE-
RJ) rejeitou os embargos de 
declaração do governador 
Luiz Fernando de Souza 
Pezão e do vice-governador, 
Francisco Dornelles. Assim, 
a cassação do governador 
e do vice foi mantida, mas 
somente produz efeito após 
o trânsito em julgado, ou 
seja, quando não caberá 
mais recurso, de acordo com 
o artigo 257, parágrafo 2º, 
do Código Eleitoral. Cabe 
recurso ao TSE.

Ao analisar todos os pon-
tos alegados pela defesa 
do governador, o tribunal 
entendeu que não houve 
nulidade da decisão, uma 
vez que não fi caram con-
figurados quorum insufi-
ciente para o julgamento 
que cassou o governador e 
irregularidade na declaração 
de suspeição da desembar-
gadora eleitoral Fernanda 
Tórtima. Por unanimidade, 
os membros da Justiça Elei-
toral entenderam que não 
houve omissão na decisão 
da Corte quanto à análise 
da proporcionalidade e à 
individualização da conduta 
do vice-governador. 

O TRE-RJ fi rmou enten-
dimento de que o abuso de 
poder econômico e político 
fi cou confi gurado, uma vez 
que o governo do Estado 
do Rio de Janeiro concedeu 
benefícios fi nanceiros a em-
presas como contrapartida a 
posteriores doações para a 
campanha do então candida-
to Pezão e de seu vice Dor-
nelles. Na mesma decisão, 
o tribunal determinou que 
fossem realizadas eleições 
diretas para a escolha dos 
representantes do Poder 
Executivo estadual (ABr).
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Pezão teve a cassação 

mantida pelo TRE-RJ

por abuso de poder

econômico e político.

Valter Campanato/ABr

A primeira condenação do 
ex-presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha,  repercutiu 
entre os deputados federais. 
Representantes da oposição 
na Câmara aprovaram a de-
cisão de Moro e esperam que 
Cunha faça delação premiada 
a fi m de reduzir sua pena. Já 
o aliado do ex-deputado ma-
nifestou estranhamento com 
o fato de o ex-deputado ser o 
único condenado da primeira 
lista enviada pelo procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, ao STF, pedindo inves-
tigação de pessoas com foro 
privilegiado.

“Quando muitos dos colegas 
parlamentares não acredita-
vam no envolvimento e na 
culpa do Eduardo Cunha, 
nós sabíamos o tempo todo 
do seu envolvimento e da sua 
relação. E esse é o primeiro 
de oito processos”, disse 
o deputado Júlio Delgado 
(PSB-MG). Ele manifestou 
expectativa em relação a uma 
possível delação premiada. 
“Todos nós sabemos que ele 
sabe muita coisa, e conservou 
muita coisa, esperando uma 
absolvição, uma pena mais 
branda”, declarou.

“A sensação que nós temos 

Deputado Carlos Marun (PMDB-MS): “Cadê os outros?”.

Lu
ci

o 
B

er
na

rd
o/

A
g.

C
âm

ar
a

Lei do Abuso de Autoridade 
poderá criminalizar juízes

O juiz Sérgio Moro voltou a criticar o projeto que trata dos crimes de abuso de autoridade. Para 
ele, a proposta que tramita no Senado abre a possibilidade de criminalizar juízes, se divergirem na 
interpretação da lei e na avaliação de fatos e provas de um processo

defendeu que o projeto em 
tramitação no Congresso deixe 
claro que a divergência na in-
terpretação da lei não deve ser 
considerada crime, para que os 
juízes possam atuar com mais 
independência.

“Se não for aprovada uma 
salvaguarda clara e inequívo-
ca a respeito, o grande receio 
é que os juízes passem a ter 
medo de tomar decisões que 
possam eventualmente ferir 
interesses especiais ou que 
envolvam pessoas política e 
economicamente poderosas. 
Se ameaça a independência 
da magistratura, é o primeiro 
passo pra colocar em risco nos-
sas liberdades fundamentais”, 
completou. Moro chegou ao 
Congresso sob forte esquema 
de segurança e sem falar com 
a imprensa (ABr).

da legislação penal. Antes de 
iniciar sua exposição sobre o 
Código Penal, Moro pediu para 

fazer um “breve parêntese” e 
uma “refl exão” sobre o projeto 
de abuso de autoridade. O juiz 

Deputados repercutem 
decisão de Moro sobre Cunha

é a de que nós tínhamos razão 
quando lutávamos pra que ele 
respondesse pelos crimes que 
ele praticou e pra que ele fosse 
cassado. Essa primeira conde-
nação prova que nós tínhamos 
razão, que nós fi zemos bem e 
que ele agora vai responder pelo 
que ele fez”, disse o deputado 
Alessandro Molon (Rede-RJ), 
que também é a favor de que 
Cunha faça a delação premia-
da. Para Molon, a condenação 
pode gerar um temor entre 
os parlamentares citados no 
processo da Lava Jato e, con-
sequentemente, uma reação no 
Congresso. .

O deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), aliado de Eduardo 

Cunha, disse que não pode 
avaliar a decisão do juiz. “Não 
conheço o mérito da senten-
ça, não posso fazer avaliação 
antecipada. Durante a sua 
cassação, pelos motivos que 
levaram à sua cassação aqui 
na Câmara, eu tive um posi-
cionamento. Tenho certeza de 
que esta condenação não vem 
pelos motivos que balizaram a 
cassação”. Marun evitou emitir 
opinião sobre a pena de 15 anos 
e reforçou sua defesa a Cunha. 
“Eu continuo achando estra-
nho o fato de ele ser o único dos 
agentes políticos com mandato 
presentes na primeira lista de 
Janot a ter uma condenação. 
Cadê os outros?” (ABr).

Eunício vai defi nir 
encaminhamento a projeto 
de combate à corrupção

Presidente do Senado, Eunício Oliveira

Divulgação Corte da Venezuela ‘anula’ 
Parlamento e dá poderes a Maduro

difi car as condições propostas 
nem estabelecer outras”. 

A decisão da Corte sobre as 
PPP’s, abre portas para que 
Maduro tome medidas sem o 
aval da Assembleia Nacional 
- apenas “notifi cando o TSJ” e 
governando por decreto. A opo-
sição venezuelana controla 112 
cadeiras, de um total das 167 
do Parlamento, em legislatura 
eleita em 2015. O mandato dos 
parlamentares vai de 2016 até 
2021. O país enfrenta uma grave 
crise política, com alguns líde-
res da oposição presos, além de 
problemas fi nanceiros e sociais 

que geram um desabastecimen-
to de produtos. 

No início da semana, o TSJ 
retirou a imunidade dos par-
lamentares venezuelanos e 
autorizou Maduro a indiciá-los 
por crimes militares e de terro-
rismo. A tensão com a oposição 
piorou nos últimos dias porque 
os opositores conseguiram 
aprovar um acordo legislativo 
que solicitava à OEA a convo-
cação de seu conselho para 
suspender a Venezuela do bloco 
através da aplicação da Carta 
Democrática Interamecicana 
(ANSA/COM ANSA).
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SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2017

REGISTRAR PARENTE DE 1º GRAU
Empresa de sociedade individual pode registrar algum parente 
sendo ele de 1º grau? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO CALCULAR AS HORAS EXTRAS DO INSTRUTOR DE AUTOES-
COLA, QUE FOI CONTRATADO PARA PERCEBER POR HORA AULA?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que um instrutor 
não poderá ser contratado por hora-aula, sendo este tipo de 
contratação específica de professor.

SALÁRIO MATERNIDADE EM DOBRO
Quanto o beneficio do salário maternidade é efetuado pelo teto 
do INSS e a funcionária possui dois empregos, possui o direito 
de receber dois benefícios? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA ESTENDIDA
Funcionário que trabalha em 12x36 pode ter a jornada diária 
estendida em 01:30? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO TEM DIREITO AOS 03 DIAS DE LICENÇA CASAMENTO?  
Informamos que ao estagiário não se aplica as regras da CLT pois ele 
não é empregado. Desta forma, a concessão de licença casamento 
dependerá do acordo entre empresa e instituição de ensino.

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Na rescisão de empregada doméstica, com aviso prévio indenizado, 
há incidência do desconto do INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Funcionário que se licencia para tratamento químico terá direito 
ao auxílio doença do INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores em R$ Mil)
Ativo 31/12/16 31/12/15
Circulante     7.119     3.548
Disponibilidades 1.883 632
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez     1.556        951
Aplicações no mercado aberto 1.556 951

Títulos e Valores Mobiliários
  e Instrumento Financeiro Derivativos          40        411
Carteira própria 40 411

Outros Créditos     3.635     1.554
Carteira de câmbio 1.701 1.135
Rendas a receber 196 118
Diversos 1.738 301

Outros Valores e Bens           5            -
Despesas antecipadas 5 -

Não Circulante     5.003     4.351
Realizável a Longo Prazo     4.892     4.293
Títulos e Valores Mobiliários
  e Instrumento Financeiro Derivativos     4.735     4.162
Carteira própria 4.735 4.162

Outros Créditos        157        131
Diversos 157 131

Investimentos          10          10
Outros investimentos 10 10

Imobilizado de Uso          87          45
Imóveis 31 31
Outras imobilizações de uso 236 181
(Depreciações acumuladas) (180) (167)

Intangível          14           3
Ativos Intangíveis 16 3
(Amortização acumulada)          (2)            -

Total do Ativo    12.122     7.899

Passivo 31/12/16 31/12/15
Circulante     5.121     3.123
Relações Interdependências          11            -
Recursos em transito de terceiros 11 -

Outras Obrigações     5.110     3.123
Carteira de câmbio 2.222 2.346
Sociais e estatutárias 293 211
Fiscais e previdenciárias 1.465 176
Diversas 1.130 390

Não Circulante        660        660
Exigível a Longo Prazo        660        660
Outras Obrigações        660        660
Diversas 660 660

Patrimônio Líquido     6.341     4.116
Capital:     2.038     1.921
De Domiciliados no país 2.038 1.921
Reservas de capital 42 42
Reservas de lucros 4.258 2.111
Ajustes de avaliação patrimonial           3          42

Total do Passivo e Patrimônio Líquido    12.122     7.899

Demonstração dos Resultados - (Valores em R$ Mil)
2º Semestre           Exercícios
          2.016 31/12/16 31/12/15

Receitas de Intermediação Financeira           8.324    12.851     3.610
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 461 837 1.206
Resultado de operações de câmbio 7.863 12.014 2.404

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 8.324 12.851 3.610
Outras Receitas/Despesas Operacionais          (5.554)    (8.652)   (3.382)
Receitas de prestação de serviços 1.147 1.955 1.118
Despesas de pessoal (789) (1.500) (901)
Outras despesas administrativas (4.902) (7.782) (3.228)
Despesas tributárias (535) (953) (386)
Outras receitas operacionais 44 204 32
Outras despesas operacionais (519) (576) (17)

Resultado Operacional 2.770 4.199 228
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 2.770 4.199 228
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.242) (1.707) (83)
Provisão para imposto de renda (684) (937) (39)
Provisão para contribuição Social            (558)       (770)       (44)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período           1.528     2.492        145
Juros de Capital Próprio (345) (345) (248)
Nº de ações ..................................: 185.275 185.275 180.136
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 8,25 13,45 0,80

AlbatrAlbatrAlbatrAlbatrAlbatross Coross Coross Coross Coross Corrrrrretora de Câetora de Câetora de Câetora de Câetora de Câmbio mbio mbio mbio mbio eeeee V V V V Valoraloraloraloralores S/Aes S/Aes S/Aes S/Aes S/A
CNPJ-MF n.º 05.452.073/0001-38

Relatório da Administração

Demonstração dos Fluxo de Caixa pelo Método Indireto
(Valores em R$ Mil)

Fluxos de caixa das 2º Semestre           Exercícios
  atividades operacionais           2.016 31/12/16 31/12/15
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 1.528 2.492 145
Depreciações e amortizações 9 16 7
Provisão de impostos no resultado 1.242 1.707 83
Ajustes de períodos anteriores                 -            -          (1)

          2.779      4.215        234
Variação de Ativos e Obrigações          (2.892)    (2.062)    1.895
(Aumento) redução em Títulos e Valores Mobiliários
  instrumentos financeiros derivativos (305) (241) 62
(Aumento) redução de outros créditos (716) (2.107) (1.107)
(Aumento) redução de outros valores e bens (4) (5) -
Aumento (redução) em relações interdependências 11 11
Aumento (redução) em outras obrigações          (1.878)        280     2.940
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais (113) 2.153 2.129
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso - - 2
Inversões em: Imobilizado de uso (11) (55) (30)
Inversões líquidas no intangível/diferido (2) (14) (3)
Caixa líquido usado
  nas atividades de investimento (13) (69) (31)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - 117 321
Pagamento de juros de capital próprio (345) (345) (248)
Dividendos/Lucros pagos/propostos - - (592)
Caixa líquido usado
  nas atividades de financiamento (345) (228) (519)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa            (471)     1.856     1.579
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do período 3.910 1.583 4
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do período 3.439 3.439 1.583

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Valores em R$ Mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Valores em R$ mil)

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reservas Reserva Especiais Avaliação Prejuizos

Eventos Realizado de Capital     Legal de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos no Início do Período em 01/07/16 2.038 42 437 1.674 6 964 5.161
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (3) - (3)
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 1.528 1.528
Destinações:              -              -            -       2.147                 -         (2.492)     (345)
Juros capital próprio - - - - - (345) (345)
Reserva especial de lucros              -              -            -       2.147                 -         (2.147)          -

Saldos no Fim do Período em 31/12/16        2.038            42        437       3.821                3                 -    6.341
Mutações do Período:              -              -            -       2.147               (3)            (964)    1.180
Período de 01/01/16 a 31/12/16
Saldos no Início do Período em 01/01/16 1.921 42 437 1.674 42 - 4.116
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (39) - (39)
Aumento de capital 117 - - - - - 117
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 2.492 2.492
Destinações:              -              -            -       2.147                 -         (2.492)     (345)
Juros capital próprio - - - - - (345) (345)
Reserva especial de lucros              -              -            -       2.147                 -         (2.147)          -

Saldos no Fim do Período em 31/12/16        2.038            42        437       3.821                3                 -    6.341
Mutações do Período:          117              -            -       2.147              (39)                 -    2.225
Período de 01/01/15 a 31/12/15
Saldos no Início do Período em 01/01/15 1.600 42 437 2.370 42 - 4.491
Ajustes de períodos anteriores - - - (1) - - (1)
Reversão de reservas - - - (592) - 592 -
Dividendos intermediários - - - - - (592) (592)
Aumento de capital 321 - - - - - 321
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 145 145
Destinações:              -              -            -         (103)                 -            (145)     (248)
Juros capital próprio - - - - - (248) (248)
Reserva especial de lucros              -              -            -         (103)                 -             103          -

Saldos no Fim do Período em 31/12/15        1.921            42        437       1.674               42                 -    4.116
Mutações do Período:          321              -            -         (696)                 -                 -     (375)

A Diretoria da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A, em cumprimen-
to às disposições legais, apresenta as Demonstrações Contábeis referen-
tes ao exercício findo em 31/12/2016, acompanhadas das respectivas
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores, elaboradas em consonân-
cia com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, as quais abrangem as nor-
mas instituídas pelo Banco e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC quando referendados pelo Banco Cen-
tral. Os aspectos referentes ao Contexto Operacional, Gerenciamento de
Risco e Ouvidoria encontram-se nas Notas Explicativas. Com a finalidade
de preservar e otimizar o valor a longo prazo, a Albatross possui uma ade-
quada estrutura de governança, pautada nos princípios de equidade e
transparência na prestação de contas, buscando, continuamente, a efici-
ência dos modelos de gestão, contribuindo para o bom nível dos proces-

sos, estruturas e mecanismos de monitoramento e de controles. Nesse
sentido, a Diretoria avalia e aperfeiçoa constantemente os instrumentos
que integram o Sistema de Controles Internos, visando à condução ade-
quada dos negócios e o alcance dos objetivos estabelecidos, em confor-
midade com políticas, normas e procedimentos internos, bem como leis e
regulamentações externas. A Diretoria, com o compromisso constante de
prevenir, inibir e combater a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento ao
Terrorismo, a Corrupção e ocorrências que possam caracterizar indícios de
cometimento de fraudes de qualquer natureza, atua continuamente, em
suas operações, atividades e relacionamentos, para assegurar a conformi-
dade às regulamentações editadas pelos Órgãos competentes e, principal-
mente, cooperando, com os esforços das autoridades governamentais de
controle para o enfrentamento dessas práticas. A Administração declara
que não tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em

processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas ope-
rações. Nesse sentido, as demonstrações contábeis foram elaboradas
tendo como premissa que a instituição está em atividade e irá manter-se
em operação por um futuro previsível. A Albatross, no 2º semestre de
2016, informa que não contratou e nem teve serviços prestados pela JPS
Auditores Independentes não relacionados à auditoria externa de suas de-
monstrações financeiras. A política adotada atende aos princípios que pre-
servam a independência do Auditor, quais sejam: o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no âmbito
de seu cliente ou mesmo promover os interesses deste. Nesta oportunida-
de a Diretoria agradece aos clientes e parceiros pela confiança depositada
e aos colaboradores pelo comprometimento na obtenção dos resultados
apresentados.

São Paulo, 30/03/2017. A Diretoria.

Demonstração do Resultado Abrangente - (Valores em R$ Mil)

2º Semestre           Exercícios
          2.016 31/12/16 31/12/15

Resultado do Período           1.528     2.492        145
Resultado Abrangente                (3)         (39)            -
Ajustes que poderão ser
  reclassicados a resultado                (3)         (39)            -
Ajustes de avaliação patrimonial                (3)         (39)            -
Outros ajustes (detalhar)

Resultado Abrangente Total           1.525     2.453        145

1. Contexto Operacional: A Albatross Corretora de Cambio e Valores S/A
é uma Instituição Financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, e tem por objetivo social, comprar e vender títulos e valores mobiliá-
rios por conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de
carteiras e da custodia de títulos e valores mobiliários; intermediar opera-
ções no mercado de câmbio, inclusive por meio de sistemas de negociação
de ativos; praticar operações no mercado de câmbio; prestar serviços de
intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e ativi-
dades nos mercados financeiros e de capitais, e todas as atividades permi-
tidas às Sociedades Corretoras de câmbio e Valores, conforme disposições
legais e regulamentares emanadas principalmente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e do Banco Central do Brasil (BACEN). 2 Apresentação
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram prepa-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e
apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil,
através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu diversos pro-
nunciamentos e orientações visando adequação às normas internacionais
de contabilidade. No entanto, tais pronunciamentos e orientações são aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
somente quando aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Cen-
tral. Os pronunciamentos já referendados foram: CPC 01 - R1 - Redução ao
Valor Recuperável dos Ativos - Resolução nº 3.566/08; CPC 03 - R2 - De-
monstração dos Fluxos de Caixa - Resolução nº 3.604/08; CPC 05 - R1 -
Divulgação sobre Partes Relacionadas - Resolução nº 3.750/09; CPC 10 - R1
- Pagamento Baseado em Ações - Resolução nº 3.989/11; CPC 23 - Políticas
Contábeis - Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - Resolução nº
4.007/11; CPC 24 - Evento Subsequente - Resolução nº 3.973/11; CPC 25 -
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Resolução nº
3.823/09; R1 - Pronunciamento Conceitual Básico - Resolução nº 4.144/12.
Até a presente data, não é possível estimar quando os demais pronuncia-
mentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN e BACEN e se a apli-
cação dos mesmos serão de maneira retrospectiva ou prospectiva. Moeda
funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis e todas as infor-
mações estão expressas em Reais (mil), que é a moeda funcional e de apre-
sentação e corresponde ao ambiente econômico da atuação da Corretora.
Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em
31/01/2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de
resultado: Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de com-
petência. b) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deri-
vativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
“para negociação” são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria “disponíveis para venda”
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria “manti-
dos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido
dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos
classificados na categoria “para negociação” são contabilizados em contra-
partida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de
mercado dos títulos classificados na categoria “disponíveis para venda” são
contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido,
deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajus-
tes são transferidos para as respectivas contas de resultado do período. c)
Imobilizado de Uso: São registrados pelo custo de aquisição e a deprecia-
ção foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em con-
sideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para “Sistema
de Processamento de Dados” e de 10% a.a. para as demais contas. d) Pro-
visão para Imposto de renda e Contribuição social: A provisão para o im-
posto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida
de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a
provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%,

após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. e) Contingên-
cias: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos. f) Caixa e Equivalentes de Caixas: Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 31/12/16 31/12/15
Disponibilidades     1.883        632
Caixa 306 71
Depósitos Bancários 78 4
Disponibilidades em moedas estrangeiras 1.499 557
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez     1.556        951
Notas do Tesouro Nacional 1.556 951
Total Caixa e equivalentes de caixa 3.439 1.583
4. Títulos e Valores Mobiliários: Em 31/12/2016 e 2015, os títulos e valores
mobiliários classificados como disponíveis para venda, estão comparados
entre o valor de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimen-
tos estava assim representado:

                                                     31/12/16
Vinculados à prestação Sem Até Acima
  Garantias vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - - 4.735 4.735 4.730
Letras do Tesouro Nacional - 38 - 38 38
Títulos de Capitalização                2        -          -           2       2
Total 2 38 4.735 4.775 4.770

                                                     31/12/15
Vinculados à prestação Sem Até Acima
  Garantias vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - - 4.162. 4.162 4.161
Fundos de Investimento 330 - - 330 330
Ações de Companhias
  Abertas              81        -          -          81       4
Total 411 - 4.162 4.573 4.495
Em 31/12/2016 e 2015, não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/16 31/12/15
Outros Créditos
Carteira de câmbio     1.701     1.135
Câmbio comprado a liquidar 786 1.135
Direito sobre vendas de câmbio 1.443 1.163
(-) Adiantamentos em moeda nacional (528) (1.163)

Rendas a receber        196        118
Corretagem de câmbio a receber 196 118

Diversos     1.738        301
Adiantamentos e antecipações - 8
Impostos e contribuições a compensar e recuiperar 7 74
Devedores diversos - País 1.731 219

Ativo Não Circulante
Diversos        157        131
Devedores por depósitos em garantia 157 131

Passivo Circulante
Outras obrigações
Carteira de câmbio     2.222     2.346
Câmbio vendido a liquidar 1.438 1.135
Obrigação por compras de câmbio 784 1.161
Obrigação por Venda Realizadas Taxas Flutuantes - 50

Sociais e estatutárias        293        211
Juros sobre capital próprio 293 211

Fiscais e previdenciárias     1.465        176

31/12/16 31/12/15
Provisão Impostos e Contribuições sobre o Lucro 974 -
Impostos e contribuições a recolher 489 141
Impostos e contribuições diferidos 2 35

Diversas     1.130        390
Provisão para pagamentos a efetuar 705 305
Credores diversos - país 425 85

Passivo Não Circulante
Outras obrigações
Diversas        660        660
Provisões para passivos contingentes 660 660

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 2.038 (R$
1.921 em 2015) está representado por 185.275 ações (180.136 em 2015),
sendo 102.139 ordinárias e 83.136 preferenciais (97.000 ordinárias e 83.136
preferenciais em 2015), todas nominativas e sem valor nominal. Em 29/01/
2016, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 1.921 para R$ 2.038,
mediante a emissão de 5.139 novas ações ordinárias, ao preço unitário de
R$22,85 no montante de R$ 117. Este processo foi homologado pelo Banco
Central do Brasil em 29/03/2016. b) Reservas de Lucros: No exercício encer-
rado em 31/12/2016 foram destinados saldos de lucros acumulados para
reservas especiais de lucros o montante de R$ 2.147. E, no exercício encer-
rado em 31/12/2015 foram revertidas das reservas especiais de lucros no
montante de R$ 695, para distribuição aos acionistas. c) Dividendos: No
exercício encerrado em 31/12/2016 não houve distribuição de lucros aos
acionistas (R$ 592 em 2015). 7. Despesas de Juros ao Capital: No exercício
encerrado em 31/12/2016 foram pagos juros sobre capital próprio no montan-
te de R$ 345 (R$ 248 em 2015), conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.
8. Contingências: a) Auto de Infração SRF - A ALBATROSS C.C.V. S.A. ques-
tiona administrativamente o auto de infração emitido pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil - (SRF) por meio do processo nº 16327-720.271/2013-
65 e MPF nº 0846600.2012.00301, quanto à incidência dos impostos avalia-
dos sobre o ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da
Bovespa pela Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualiza-
ção, classificado com base na opinião de seu Jurídico como probabilidade
de perda possível(incerta, porém não remota). Consequentemente, o valor
originário do processo no montante de R$ 7.530 não foi reconhecido
contabilmente, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, conforme
disposto no Cosif. b) Processos Trabalhistas e Fiscais - Nos exercícios en-
cerrados em 31/12/2016 e 2015 haviam processos provisionados na conta-
bilidade, conforme demonstrado abaixo: 31/12/16 31/12/15
Processos Trabalhistas 195 195
Processos Fiscais - Pis e Cofins 465 465
Total 660 660
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Reso-
lução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou
uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de prin-
cípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capi-
tal da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os ris-
cos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos
produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 10. Risco Operacional:
Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de geren-
ciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN
3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e polí-
tica de risco operacional, os procedimentos de documentação e armazena-
mento de informações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional
e o processo de divulgação das informações. 11. Risco de Mercado: O ge-
renciamento de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área
administrativa que mantêm independência com relação à mesa de opera-
ções. A Instituição encontra-se apta a atender as exigências da resolução
CMN 3.464 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado,
nos prazos estabelecidos. 12. Ouvidoria - (0800-2829900).: O componente
organizacional encontra-se em funcionamento, desde 18/02/2011, e a sua
estrutura atende às disposições estabelecidas nas normas concernentes.
Em consonância com a Resolução nº 4.433/2015, vem revisando as diretri-
zes operacionais de Ouvidoria. 13. Eventos Subsequentes: A Administração
informa que não houve fatos relevantes favoráveis ou desfavoráveis entre a
data de aprovação das demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores
Independentes que pudessem modificar a situação patrimonial e/ou financei-
ra da instituição.

A Diretoria
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1SP 110330-O-6

Aos Diretores e Acionistas da Albatross Corretora de Câmbio e Valores
S/A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Albatross
Corretora de Câmbio e Valores S/A que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, inclu-
indo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A em 31/12/2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação à Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Sem modificar
nossa opinião, chamamos a atenção para os fatos consignados na Nota
Explicativa 7, do exercício encerrado em 31/12/2016 que foram pagos juros
sobre capital próprio no montante de R$Mil 345 (R$Mil 248 em 2015), confor-
me faculta o artigo 9º da Lei 9249/95; Conforme Nota Explicativa “8a”, a
Corretora questiona administrativamente o auto de infração emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - (SRF) por meio do processo n.º
16327-720.271/2013-65 e MPF nº 0846600.2012.00301, quanto à incidência
dos impostos avaliados sobre o ganho de capital, por ocasião da incorpora-
ção de ações da Bovespa pela Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo
de desmutualização, classificado com base na opinião de seu Jurídico como
probabilidade de perda possível(incerta, porém não remota). Consequente-
mente, o valor originário do processo no montante de R$ 7.530 não foi reco-
nhecido contabilmente, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, con-
forme disposto no Cosif; e Conforme Nota Explicativa “8b”, a Corretora cons-
tituiu provisões referentes à processos trabalhista e à Pis/COFINS, relacio-
nados à intermediação de seus agentes, na captação de recursos. O proces-
so administrativo fiscal acha-se impugnado pela área jurídica, que, conforme
parecer, concluiu pela possibilidade de haver chance de êxito. De acordo
com as práticas contábeis e com o Cosif(Plano Contábil), a Instituição pro-

videnciou o registro do Passivo Contingencial em questão, impactando o
Patrimônio Líquido no valor de R$ 660.294,20. Outras informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A ad-
ministração da Corretora é responsável por essas outras informações que
compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade
é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse re-
latório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações con-
tábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho rea-
lizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no 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 administra-
ção 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 a não ser que a administração pretenda liquidar a
companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do 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. 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 econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-

leiras, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissio-
nal 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 audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da instituição. • 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 uma
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da instituição. Se concluirmos que existe incerteza significativa
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas 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 nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a instituição
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes 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 identifi-
camos durante nossos trabalhos. Outros Assuntos: Auditoria dos Valores
Correspondentes ao Período Anterior: Os Valores correspondentes ao se-
mestre findo em, 31/12/2015, apresentados para fins de comparação, foram
anteriormente auditados por outros auditores, de acordo com as normas de
auditoria vigente por ocasião da emissão do relatório em 23/03/2016, que
não conteve qualquer modificação. Rio de Janeiro, 06 de março de 2017.

JPS - Auditores & Consultores S/C - CRC-RJ 3503
José Luiz Pereira Alves - Contador -  CRC-RJ 075.091-0

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Individuais

Concorrência nº 002/CELOG/2017
Nº Processo: 67101000122201612. OBJETO: O objeto desta licitação é a 
Aquisição de Itens de Nacionalização e Ressuprimento. Total de Itens Licitados: 
06. Edital: 31/03/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. ENDEREÇO: 
Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas 
a partir de: 31/03/2017. Abertura das Propostas: 02/05/2017 às 09h00 no Centro 
Logístico da Aeronáutica no endereço citado acima.

Brig Ar FREDERICO JOSE MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros/ 
Prejuizos Total

Saldo em 31/12/2013 64.898.765 341.996 387.701 65.628.462
Resultado do Exercicio 14.863
Saldo em 31/12/2014 64.898.765 341.996 402.564 65.643.325
Resultado do Exercicio 905.488
Saldo em 31/12/2015 64.898.765 341.996 1.308.052 66.548.813
Resultado do Exercicio 10.477.952
Distribuição de Dividendos (589.300)
Constituição Reserva Legal 589.300 (589.300)
Saldo em 31/12/2016 64.898.765 931.296 10.607.403 76.437.464

Salamanca Agropecuária e Participações S/A
CNPJ/MF 08.450.409/0001-11

Relatório da Diretoria

Ativo 2016 2015
Circulante 10.498.649 9.031.433
Caixa 6.785 11.329
Bancos 727 1.393
Aplicações Financeiras 10.126.615 8.656.883
Impostos a Recuperar 364.522 361.828
Não Circulante 66.772.717 59.271.813
Realizavel Longo Pazo 19.682.605 12.080.000
Sócios/Coligadas 19.682.605 12.080.000
Permanente
Imobilizado 47.090.112 47.191.813
Terrenos 150.000 150.000
Terra Nua 34.990.002 33.720.228
Benfeitorias 7.264.440 10.484.215
Culturas Permanentes 4.066.628 2.116.628
Máquinas Ferramentas Equipamentos 1.017.000 1.017.000
Veiculos 353.246 552.040
Equipamentos de Processamento Dados 11.560 11.560
(-)Depreciações (762.764) (859.858)
Ativo Total 77.271.366 68.303.246

Margem Operacional 2016 2015
(-)Despesas Operacionais Administrativas (416.528) (218.620)
(+/-)Resiltado Financeiro 16.360.299 1.622.213
Resultado Operacional 15.943.771 1.403.593
(-)Imposto de Renda (4.013.171) (362.018)
(-)Contribuição Social Sobre Lucro Liquido (1.452.648) (136.087)
Resultado do Exercicio 10.477.952 905.488

Passivo 2016 2015
Circulante 591.902 1.356.949
Obrigações Tributárias 2.602 1.791
Dividendos A Pagar 589.300 1.355.158
Não Circulante 242.000 397.484
Exigivel Longo Prazo 242.000 397.484
Financiamentos 242.000 397.484
Patrimônio Líquido 76.437.464 66.548.813
Capital 64.898.765 64.898.765
Reserva Legal 931.296 341.996
Resultado Acumulado 129.451 402.564
Resultado do Exercicio 10.477.952 905.488
Passivo Total 77.271.366 68.303.246

Fluxos de Caixas das 
 Atividades Operacionais

2016 2015

(+) Lucro líquido do exercício  10.477.952  905.488 
(+) Depreciação  101.700  101.700 
(+) Dividendos Distribuidos  (589.300)
 Aumento/Redução nas Contas do Ativo
 Impostos a Recuperar  (2.694)  2.000 
 Conta Corrente (7.458.983)
 Aumento/Redução nas Contas do Passivo
 Pagamento de Dividendos (1.355.158)
 Dividendos a Pagar  589.300 
 Coligadas/Acionistas  (397.484)  261.109 
 Impostos/Tributos a Recolher  (811)  (1.743)
 Caixa Líquido Proveniente  
das Atividades Operacionais 1.364.522

Fluxos de Caixa Atividades de Investimento
(+) Venda de bem do Ativo Imobilizado  100.000 
Caixa Líquido usado nas  
Atividades de Investimento

Aumento Líquido ao Caixa  
e Equivalentes de Caixa  1.464.522  (4.400.422)

Caixa e equivalentes de caixa  
no ínicio do período  8.669.605  13.070.027 

Caixa e equivalentes de  
���������	
����������  10.134.127  8.669.605 

 Variação da Conta 
  Caixa/Bancos/Equivalentes  1.464.522  (4.400.422)

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2.016
Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016. São Paulo, 31 de Dezembro de 2.016.

Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Luiz Aparecido de Andrade – Diretor Presidente
Antonio Franco Varrichio – CRC 1SP 103.307/O-8

Demonstração de Fluxos de Caixa / Método Indireto

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 0012388-43.2011.8.26.0100 - 263/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Wilson Capellari, Cecilia Leite Capellari, Protazio Veiga, 
Maria Froes Veiga, Maria Odete Rossi, Claudio Antonio da Silva, Kelli Cristina Betto, Alberto Savoy, Maria 
Dandini, Cláudio Armando Savoy, Odette Julia Perroud Savoy, Alda Mathilde Savoy de Campos, Sylvio 
Luciano de Campos, Carlos Virgílio Savoy, Maria Elisa Bierrenbach Savoy, Ana Elza Savoy de Brito, 
Rubens Vuono de Brito, Carolina Costa, Manoelina de Souza, Lenira Maria Gali, Adriana Rossi Valente, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Lino Landeira Rivas ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de 
domínio sobre imóvel situado à Rua Angelina Cassaro Palma, 14, Lauzane Paulista, CEP 02435-060, São 
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. 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. 

Brasília - O Ministério 
da Agricultura informou 
ontem (30), que a União 
Europeia decidiu fazer au-
ditorias no sistema de fisca-
lização e controle da carne 
do Brasil. A decisão foi 
discutida entre o secretário 
de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, 
Luis Eduardo Rangel, e o 
diretor da DG Santé, órgão 
de controle sanitário da 
UE, Koen Van Dyck, em 
reunião que contou com 
a presença de técnicos do 
Brasil e UE.

Em nota, a pasta infor-
mou que as auditorias, que 
serão feitas por técnicos do 
bloco econômico, “servirão 
para reafi rmar a solidez e a 
segurança do nosso sistema 
fi scalização e controle”. O 
ministério ainda informou 
que os esclarecimentos fei-

tos pelo governo brasileiro 
em relação à Operação Carne 
Fraca foram bem recebidos 
pelos representantes euro-
peus. 

“Ficou claro que os proble-
mas dizem respeito a falhas 
de conduta de servidores do 
ministério e que o controle 
sanitário e a qualidade dos 
produtos produzidos no 
Brasil estão mantidos”, cita 
a nota.

Ficou acertado na reunião 
que, nas próximas horas, o 
Ministério da Agricultura 
encaminhará à União Euro-
peia documento detalhado 
com todos os esclarecimen-
tos solicitados. Na ocasião, 
os técnicos da UE também 
apresentaram uma agenda 
comercial, que inclui a visita 
de técnicos brasileiros a em-
presas que desejam exportar 
para o Brasil (AE).

As auditorias servirão para reafi rmar

a segurança do sistema fi scalização.

Eraldo Peres/AP

UE: auditorias no 
sistema brasileiro de 

controle da carne



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 31 de março de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – 
fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Causas
técnicas

de desaba-
mentos

Som
emitido

pelo des-
pertador

A sensa-
ção provo-
cada pela
falta de ar

Combustí-
vel, em
inglês

Continente
de origem
do arroz

Choca-se
com o rio
durante a
pororoca

Cirurgia
(?): é feita
a distância
por robôs

A man-
teiga, por
sua con-
sistência

Embate
típico de
filmes de
faroeste

(?) house,
ambiente
de jogado-
res on-line

A Pimenti-
nha da

MPB, ho-
menageada
em 3/2015
pelos 70
anos de

nascimento

Aquele
homem

(?) Nutels,
sanitarista

Produto 
da olaria
O dente

triturador

Conteúdo

Botão de
gravar na
filmadora

Ninho, 
em inglês
(?) Ned,
cantor

Interjeição
gaúcha

Nome da
letra M

Site como o G1
Simbolizam o silêncio
e a palavra, segundo

provérbio chinês 

Conseguir
Dar um (?):
chamar a
atenção

Coluna
vertebral
(Anat.)

Transfor-
mação de
resíduos

orgânicos
em adubo

Selênio
(símbolo)
Servem

como isca
para o se-
questrador

receber
resgate

Acolá
A rua

propícia a
assaltos

Cheio;
completo

Ponte (?), 
construção

sobre o
canal do
Panamá

Épocas
Vulcão
ativo da
Sicília

Dez, em
inglês 
O mês

mais curto

Narrativa
típica dos

irmãos
Grimm

Ui!
O público
de eventos

vips

Instalação como a
Área 51 (EUA)

Espaço fechado de 
um templo

Emulsão que cobre
cápsulas
de medi-
camentos  

Raiz, em
inglês
Errado
(abrev.)

Água de
(?), alternativa à 

atual crise hídrica
sofrida por São Paulo 

Enxerga

Goiás
(sigla)

AB
ELISREGINA
RAQUEERAS
RRFUELVE

COMPOSTAGEM
SECONTOI
DTAAIALI

REFENSNEST
CENTENARIA
AVELEMAR

PLENOTELHAS
CREMOSAREC

DUELOOBTER
LILANEME

PORTALROOT
OUROEPRATA

3/lan — ten. 4/fuel — nest — root. 5/duelo. 6/portal. 11/compostagem.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o quinto dia da lunação. De manhã a Lua vai ficar fora de curso até ingressar em Gêmeos no 
começo da tarde as 13h51. Poderemos aproveitar a parte da manhã para fazer atividades que demandam 
mais calma. De tarde Mercúrio ingressa em Touro e a comunicação vai ficar mais prática e objetiva. A par-
tir de agora as decisões vão precisar de uma aplicação prática. A Lua em harmonia com Vênus favorece as 
relações sociais, as conversas. Será muito positivo aproveitar a sexta para relaxar e fazer contatos sociais 
no final do dia.
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O bom aspecto do Sol em seu signo 
haverá leveza de espírito para conta-
tos, viagens e passeios. Só antes de 
dizer ou fazer qualquer coisa, pense 
bem. Há possibilidade de dúvida a 
respeito do que fazer, por isso se re-
fl etir pode pensar de forma diferente 
depois.88/588 – Amarelo.

Haverá muita disposição no fi nal da 
manhã para papear e tagarelar. Por 
isso a relação sexual fi ca ótima. Faça 
as atividades com empenho e terá os 
resultados esperados em breve. O dia 
é bom para o comercio, mas não para 
assuntos de dinheiro, evite gastos a 
mais.87/887 – Azul.

Aceite as situações e as pessoas e 
evite ver os problemas de forma 
maior e exagerada. A tendência é 
buscar tranquilidade e harmonia. 
Sabendo usar o dia para fazer algo 
que goste e durante a semana não 
consegue, sentar na sombra de uma 
árvore, olhar o céu, relaxar.35/235 
– Verde.

Com a Lua em Touro fora de curso 
pela manhã há a possibilidade de 
dúvida a respeito do que fazer e da 
atitude a tomar. Os sentimentos e 
querer estão agora ligados às bases 
emocionais. Precisa ser fi rme em 
suas atitudes no fi nal de semana 
porque a tendência e mudar de rumo. 
29/329 – Azul.

Começa a melhorar o prestígio e a 
aumentar os ganhos através de uma 
nova atividade no trabalho. Repense 
seu ponto de vista e cuide da saúde 
que pode sofrer pelos excessos neste 
fi nal de semana. O relacionamento 
sexual será pleno de prazer neste 
sábado.36/336 – Amarelo.

A capacidade de captar impres-
sões no ambiente se soma hoje a 
uma forte tendência de eliminar 
o que não tenha mais sentido em 
sua vida e abrir espaço para algo 
novo inédito e importante. Estude, 
faça viagens e passeios, aprenda 
algo novo dentro da realidade das 
coisas.54/654 – Verde.

De manhã com a Lua em Touro é 
melhor aproveitar para fazer ativida-
des que demandam mais calma. De 
tarde Mercúrio ingressa em Touro e a 
comunicação vai fi car mais prática e 
objetiva. Mesmo assim há tendência 
a romper relacionamento desgasta-
do que já esteja superado.87/387 
– Cinza.

É importante recuperar a saúde e 
a boa disposição. O dia benefi cia as 
transações e faz as doenças serem 
de curta duração.  Durante toda a 
tarde podem surgir novidades na 
vida social e no relacionamento se-
xual que tende a ser intenso.45/745 
– Azul.

Precisa encontrar bem-estar no 
convívio familiar e na relação sexual 
com quem o atrai. Repense ponto 
de vista, porque alguém pode neste 
momento pensar diferente. Muita 
coisa que esperava será de outra 
forma no período da manhã, depois 
à tarde tudo melhora com a Lua em 
Gêmeos. 44/544 – Verde.

Poderá estar um pouco mais difícil 
se comunicar, com interrupções, 
dúvidas e problemas sociais. Use a 
capacidade de captar impressões 
no ambiente que se soma hoje a 
uma forte tendência à busca pela 
tranquilidade. Tudo que mexa com 
a imaginação estará favorável.34/634 
– Azul.

Procure reconhecer o que o am-
biente à sua volta tem de bom para 
oferecer neste fi nal de semana. Será 
um ótimo dia para relaxar e fazer 
algo diferente, fora da rotina. Veja 
que isso lhe fará muito bem neste 
período, dando satisfação e ativando 
o desejo sexual. 56/856 – Verde.

De manhã, com a Lua fora de curso 
aumenta a desarmonia e o desequi-
líbrio no pensamento. Equilibre as 
coisas à medida que for avançando 
nos acontecimentos no fi nal da ma-
nhã. Os problemas podem aparecer 
maiores, mas as soluções virão de 
forma inesperada. 03/703 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 31 de Março de 2017. Dia de Santo Amadeu de Sabóia, Santa 
Cornélia, São Benjamin, Santa Balbina, e Dia do Anjo Hahaiah, cuja vir-
tude é a serenidade. Dia da Integração Nacional, e Dia da Saúde e 

da Nutrição. Aniversario do ator Richard Chamberlain que faz 83 anos, 
o ator Christopher Walken que nasceu em 1943, a atriz Paula Lavigne que 
faz 48 anos e o ator Ewan McGregor que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é instintivo, alerta e curioso. Dinâmico e 
ousado, possuidor de vitalidade e autoconfi ança e com tendência a arrogância. 
Em geral têm o dom de acalmar as pessoas nervosas e difi cilmente tenderá 
ao uso de drogas, álcool e tabaco. Dá-se bem com o sexo oposto, sobretudo 
em virtude da magia de seu temperamento.  Tendência a benevolência e 
chance de fartura e riqueza, por ser inventivo e capaz. Conquista tudo o 
que deseja através da genialidade. No lado negativo precisa de atenção e 
afeição para não ser possessivo.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho signifi ca aborrecimentos por di-
nheiro. Cantando: notícias de pessoa de longe. Junto 
com galinhas: aumento de família. Vê-lo com ovos é 
felicidade no jogo durante três dias. Mata-lo, perda de 
emprego. Dar de comer a um: volta de pessoa ausente. 
Números de sorte:  05, 10, 19, 49 e 67.

Simpatias que funcionam
Para família mais unida: Misture um pouco de 
essência de rosas em 1/2 copo com água. Espalhe 
pingos desta mistura pelos cantos dos cômodos de 
sua casa, pedindo muita energia positiva para toda a 
família. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria. Use o copo 
como de costume, depois de lavado. Faça a magia 
todas as vezes que sentir necessidade.
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8 horas 
direto

Em Exposição da Pessoa, 
Residência Expandida, os 
limites da arte e do público 
são repensados por 6 artistas 
que integram o coletivo de 
dança [-MOS] mais 6 artistas 
residentes. A performance 
apresenta a dança em diá-
logo com as artes plásticas 
(ele foi pensado para ser 
apresentado, principalmen-
te, em espaços voltados para 
exposições). No trabalho, 12 
performers (que também são 
chamados de artistas-obra) 
se articulam alternada ou 
simultaneamente no espaço, 
cumprindo 8 horas ininter-
ruptas de trabalho. Uma vez 
nos quadrados destinados 
para a obra, o artista-obra 
deverá mover-se e falar sem 
parar até que sua jornada de 
trabalho fi nde e outra pessoa 
entre em seu lugar. Com, 
Karime Nivoloni, Mariana 
Molinos, Maryah Monteiro, 
Gustavo Saulle, Valeska 
Figueiredo, Telmo Rocha, 
Beatriz Rangel, Felipe Tei-
xeira, José Artur Campos, 
Priscilla Vilas Boas, Rafael 
Lemos e Zi Arrais.

Serviço: Centro Cultural da Juventu-
de, Av. Deputado Emílio Carlos, 3641, 
Vila Nova Cachoerinha, tel. 3343-8999. 
Sábado (01/04) das 11h às 19h. Entrada 
franca.

Nota show
Conceituado pela mídia 

norte-americana como o 
maior festival de cultura de 
praia do planeta, o Festival-
ma chega à 12ª edição, com 
eventos em São Paulo e Rio de 
Janeiro 13 e 15 de abril, res-
pectivamente. Em São Paulo, 
além das apresentações in-
ternacionais - Citizen Cope 
e Pepper, o lineup paulistano 
contará com a banda de surf 
music Salt Water, formada 
pelo fotógrafo Alberto Alves, 
o jornalista Edinho Leite e 
pelo shaper Neco Carbone, 
além de outros convidados. 
O funk groove da banda de 
Edú Marron completa a lista 
de convidados que prometem 
agitar o público.Rio de Janei-
ro, o cantor Rogê, parte da 
nova geração de artistas da 
MPB, abre o show para os 
headliners do XII Festivalma. 
Com um som que refl ete a 
cara do Brasil, o cantor tran-
sita a bossa nova ao samba de 
exaltação, do sambalanço ao 
samba refl exivo e cria uma 
fusão de todos esses ritmos 
de maneira única. O evento 
no Rio de Janeiro acontece 
na Praia do Arpoador dia 15 
de abril.

Serviço: Bosque da Figueira, parque 
do Ibirapuera,  Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/n, Vila Mariana. Segunda (13) e quarta 
(15). Entrada franca.

Arte mecânica

Os rolos são instalados em mecanismos 
de madeira que, quando acionados por 
meio de um timão, enrolam e desen-

rolam o papel. Estes mecanismos chamados 
kinematógrafos, são aparelhos que projetam 
imagens em movimento numa tela por meio 
de uma sequência. Os visitantes poderão 

acompanhar de perto o funcionamento dos 
mecanismos de alguns kinematógrafos, que 
serão acionados ao longo do período expositivo 
por educadadores.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, 
tel. 3321-4400. De terça a domingo das 9h às 19h. Entrada franca.  
Entrada franca. Até 07/05.

A mostra “Kinográfi cos. Mobilidade”. Feres Khoury apresenta cerca de 40 
trabalhos entre eles sete obras móveis de grande porte em pintura sobre 
papel, em formato de rolos, com tamanhos variando entre 70 cm e 150 cm 
de altura por 10 metros de largura, sendo que parte deles é inédita

www.netjen.ccccccooooooooooommm.........b11.11111.111 ll@g@gggggggggggggggmail.com
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Arte do artista plástico, Feres Khoury.

‘O Circo Fubanguinho’, novo espetáculo da Trupe Lona Preta.

O “Circo Fubanguinho”, da 
Trupe Lona Preta estreia no dia 
21 de abril. O novo espetáculo é 
inspirado nas charangas, farsas 
e bufonarias. As músicas pon-
tuam e costuram o enredo, que 
gira em torno de dois palhaços 
que são demitidos, pelo dono 
do circo, e expulsos do pica-
deiro. Motivados por interesses 
diferentes, o dono do circo e os 
funcionários formam uma união 
de contrários. O primeiro polo 
representa a ordem, a produti-
vidade e a efi ciência; já o segun-
do simboliza a marginalidade, a 
inefi ciência e improdutividade. 
Desse sistema de contradições 
são extraídos os elementos mais 
valiosos das cenas.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 
Sábados e domingos às 17h. Entrada franca. 
Até 01/05.

Bufonarias e charangas
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CONHECER-SE: Fácil combater, simples 
vencer, quando se utilizam as armas da astú-
cia, da covardia moral. Suplantar os outros, 
triunfar sobre os outros, vencer os outros são 
cometimentos acessíveis. O invisível punhal da 
calúnia como o poderoso tiro do ódio, o ácido 
transparente da intriga e o veneno da infâmia 
conseguem oferecer vitórias a quantos lhes 
fazem culto de submissão. Entretanto, logram 
aniquilar, logo depois, os que os vitalizam, 

empunham e espalham, por tornarem à fonte 
donde procedem. Há,. também, outros pode-
rosos instrumentos de fácil manuseio: a inveja 
insidiosa, a malquerença sistemática, a cobiça 
exagerada conspirando, e por fi m arruinando os 
que lhes dão guarida. Não te permitas lutas que 
tais. Sê diferente. Sai a campo aberto. Saúda a 
vida e vive. Sê o que almejas, entesourando luz. 
Guerreia o bom combate, submetendo as pai-
xões e inferioridades. Desculpa, ajuda, confi a e 

passa, de mãos limpas e olhos transparentes, 
sem cargas, sem sombras, sem saudades, sem 
prisões... Luta contra ti mesmo - batalha difícil. 
Vence tuas tendências malévolas - vitória legí-
tima. E mergulhando nos recessos do espírito, 
arranca dos abismos íntimos a pérola da paz, 
conhecendo-te a ti mesmo, antes que pretender 
aos  outros conhecer e pensar vencê-los. (De 
"Espelho d'alma", de Divaldo Pereira Franco, 
pelo espírito Ignotus).
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do PSA Finance Arrendamento Mercantil S.A., relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos
auditores independentes. Patrimônio Líquido e Resultado: Em 31 de dezembro de 2016 o patrimônio líquido atingiu o montante de R$372 milhões (31/12/2015 - R$336). O lucro líquido apresentado no exercício de 2016 foi de R$19 milhões (31/12/2015 - R$30 milhões ). Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro
de 2016, os ativos totais atingiram R$390 milhões (31/12/2015 - R$366 milhões). Desse montante, destacamos, R$322 milhões (31/12/2015 - R$292 milhões) são representados por aplicações interfinanceiras de liquidez. Em 31 de dezembro de 2016, o montante de obrigações fiscais e previdênciarias foram de
R$14 milhões (31/12/2015 - R$8 milhões). Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 30 de março de 2017 A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Ativo Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante      329.004      300.213
Disponibilidades 4 1 36
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5      321.700      291.780
Aplicações em depósitos interfinanceiros 321.700 291.780

Títulos e valores mobiliários 6             127             221
Carteira própria 127 221

Operações de arrendamento mercantil 7           (276)           (348)
Setor privado 117 1.905
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (368) (2.073)
Provisão para créditos de arrendamento
  mercantil de liquidação duvidosa (25) (180)

Outros créditos          7.452          8.524
Crédito Tributário 8 4.914 5.453
Diversos 9 2.538 3.071

Realizável a longo prazo        59.804        61.947
Operações de arrendamento mercantil 7             (11)             (25)
Setor privado 5 133
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (15) (145)
Provisão para créditos de arrendamento
  mercantil de liquidação duvidosa (1) (13)

Outros créditos        59.815        61.972
Crédito Tributário 8 40.852 43.024
Diversos 9 18.963 18.768

Permanente             786          4.141
Imobilizado de uso 10                 -                 -
Outras imobilizações de uso 3 3
Depreciações acumuladas (3) (3)

Imobilizado de arrendamento 11             511          3.876
Bens arrendados 22.156 31.106
Depreciações acumuladas (21.645) (27.230)

Diferido             275             265
Gastos de organização e expansão 3.389 3.372
Amortizações acumuladas        (3.114)        (3.107)

Total do ativo 389.594 366.301

Passivo Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante        14.663        26.962
Outras obrigações        14.663        26.962
Sociais e estatutárias - 16.629
Fiscais e previdenciárias 12 13.800 7.852
Diversas 13 863 2.481

Exigível a longo prazo          2.756          3.062
Outras obrigações          2.756          3.062
Fiscais e previdenciárias 12 228 248
Diversas 13 2.528 2.814

Patrimônio líquido      372.175      336.277
Capital 15
De domiciliados no país 210.810 2
De domiciliados no exterior - 194.179

Reservas de lucros 161.365 142.096

Total do passivo e patrimônio líquido 389.594 366.301

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS
E SEMESTRE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS E SEMESTRE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A PSA Finance Arrendamento Mercantil
S.A, (“Companhia”) controlada pela Santander Leasing S.A. Arren-
damento Mercantil (“Santander Leasing”), atua no mercado de ar-
rendamento mercantil, regulamentado pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) e Banco Central do Brasil (Bacen), sendo suas ope-
rações voltadas, principalmente, para o arrendamento de veículos
das marcas Peugeot e Citröen. O Grupo Santander é responsável
pela prestação de serviços relacionados à gestão/controle
operacional das operações de arrendamento mercantil realizadas
através da Companhia. Em 01 de agosto de 2016, foi concluída a
negociação, onde o Banco Santander (Brasil) (“Banco Santander”),
através da sua coligada Santander Leasing, adquiriu ações da Com-
panhia correspondentes a 100% de seu capital. A operação foi apro-
vada pelas autoridades concorrenciais e autoridades regulatórias
bancárias, conforme Ofício BACEN nº 23.224, de 12/12/2016. Ainda
nesta data, em Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberado a
alteração da denominação social da Companhia, passando a ser de-
signada Santander Finance Arrendamento Mercantil S.A., também
aprovado pelo Ofício BACEN mencionado no paragrafo anterior, e
ainda, em tramite na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP, para a ratificação desta alteração. As operações da Com-
panhia são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições
que atuam integradamente no mercado financeiro, l ideradas pelo
Banco Santander. Os benefícios e custos correspondentes dos ser-
viços prestados são absorvidos entre as mesmas, são realizados
no curso normal dos negócios e em condições de comutatividade.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações fi-
nanceiras: As informações financeiras da Companhia, foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às
normas do CMN, do Bacen e modelo do documento previsto no Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF) e da Comissão de Valores Mobiliár ios (CVM), no que não
conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e evidenciam todas
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras,
as quais estão consistentes com as util izadas pela Administração
na sua gestão. A preparação das informações financeiras requer a
adoção de estimativas por parte da Administração, impactando cer-
tos ativos e passivos, divulgações sobre contingências passivas e
receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o
julgamento da Administração envolve estimativas referentes à pro-
babilidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais po-
dem diferir dessas estimativas.
3. Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis
adotadas para a elaboração das Demonstrações Financeiras foram:
a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As informações fi-
nanceiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apre-
sentação da Companhia. b) Apuração do Resultado: O regime
contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os
rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, calcula-
dos a índices ou taxas oficiais, “pro rata” dia, incidentes sobre ativos e
passivos atualizados até a data do balanço. c) Ativos e Passivos
Circulantes e a Longo Prazo: São demonstrados pelos valores de
realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, encargos e
variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorridos até a data
do balanço, calculados “pro rata” dia e, quando aplicável, o efeito dos
ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de
realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são
classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títu-
los classificados como títulos para negociação independentemente da
sua data de vencimento, estão classificados integralmente no curto
prazo, conforme estabelecido pela Circular Bacen 3.068/2001. d) Cai-
xa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de
caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de dis-
ponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversi-
bilidade imediata e com prazo original igual ou inferior a noventa dias.
e) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: São demonstradas pe-
los valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos,
encargos e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorri-
dos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia.f) Títulos e Valo-
res Mobiliários: A carteira de títulos e valores mobiliários está de-
monstrada pelos seguintes critérios de registro e avaliação contábeis:
I - títulos para negociação; II - títulos disponíveis para venda; e III - tí-
tulos mantidos até o vencimento. Na categoria títulos para negociação
estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados e na categoria
títulos mantidos até o vencimento, aqueles para os quais existe inten-
ção e capacidade da Companhia de mantê-los em carteira até o venci-
mento. Na categoria títulos disponíveis para venda, estão registrados
os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias I
e III. Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias I e II
estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajusta-
dos ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalori-
zação decorrente de tal ajuste em contrapartida: 1) da adequada conta
de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do
período, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados
na categoria títulos para negociação; e 2) da conta destacada do
patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a tí-
tulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponí-
veis para venda. Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda
desses títulos são transferidos para o resultado do período. Os títulos
e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o venci-
mento estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados “pro rata”
dia. As perdas de caráter permanente no valor de realização dos títu-
los e valores mobiliários classificados nas categorias títulos dispo-
níveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconheci-
das no resultado do período. g) Requisitos Mínimos no Processo
de Apreçamento de Instrumentos Financeiros: A Resolução do
CMN 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de
junho de 2015), dispõe sobre requisitos mínimos a serem observa-
dos no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avalia-
dos pelo valor de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais
por instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que trata
a Resolução incluem: (a) Títulos e valores mobiliários classificados
nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para
venda”, conforme a Circular Bacen 3.068, de 8 de novembro de 2001;
b) Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular
Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais instrumentos fi-
nanceiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da
sua classificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolu-
ção CMN 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta Resolu-
ção, a Companhia passou a estabelecer procedimentos para a avali-
ação da necessidade de ajustes no valor dos instrumentos financei-
ros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância
e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread
de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumen-
tos. h) Carteira de Arrendamento e Provisão para Perdas: A car-
teira de crédito inclui as operações de arrendamentos a receber e
outros créditos com características de concessão de crédito. É de-
monstrada pelo seu valor presente, considerando os indexadores,
taxa de juros e encargos pactuados, calculados “pro rata” dia até a
data do balanço. Para operações vencidas a partir de 60 dias, o reco-
nhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo recebi-
mento. Os contratos de arrendamento de bens são registrados pelos
correspondentes valores das contraprestações a receber, que indi-
cam os valores das parcelas a vencer dos contratos, em conta de ar-
rendamentos a receber, em contrapartida à conta retificadora de ren-
das a apropriar. As rendas decorrentes dos contratos de arrenda-

mento são apropriadas pelo valor das contraprestações na data dos
vencimentos, conforme determina a Portaria do Ministério da Fazen-
da (MF) 140/1984. A Companhia efetua a baixa de créditos para pre-
juízo quando estes apresentam atraso superior a 360 dias. A opera-
ção de crédito baixado para prejuízo é registrado em conta de com-
pensação pelo prazo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados to-
dos os procedimentos para cobrança. As provisões para operações
de crédito são fundamentadas nas análises das operações de crédito
em aberto (vencidas e vincendas); na experiência passada, expecta-
tivas futuras e riscos específicos das carteiras e na política de avali-
ação de risco da Administração na constituição das provisões, con-
forme estabelecido pela Resolução CMN 2.682/1999. i) Permanen-
te: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à ava-
liação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior
frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a possibili-
dade de perda dos seus valores e sua avaliação considera os seguin-
tes aspectos: i.1) Imobilizado de Uso: A depreciação do imobiliza-
do é feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais:
edificações - 4% e instalações, móveis e equipamentos de uso -
10%. i.2) Imobilizado de Arrendamento: Os bens objeto dos con-
tratos de arrendamento celebrados na vigência das Portarias MF
140/1984 e MF 113/1988 são depreciados segundo os prazos de vida
útil-econômica estabelecidos pela legislação tributária, reduzidos em
30% desde que atendidos os requisitos estabelecidos. i.3) Insufici-
ência/Superveniência de Depreciação: Constituída de acordo com
os parâmetros estabelecidos pela Circular Bacen 1.429/1989, resulta
da diferença entre o valor contábil dos contratos de arrendamento e o
valor presente das respectivas contraprestações, calculada com
base na taxa interna de retorno. De acordo com essa Circular, o va-
lor contábil dos contratos é determinado pela soma das seguintes
contas: arrendamentos a receber, valores residuais a realizar e a ba-
lancear, rendas de arrendamentos a apropriar, imobilizado de arren-
damento, perdas em arrendamentos a amortizar, depreciações e
amortizações acumuladas, bens não de uso próprio e credores por
antecipação de valor residual. A referida Circular não requer a
reclassificação dos saldos do ativo permanente para o ativo
circulante e realizável a longo prazo e receitas e despesas de arren-
damento mercantil. Tais ajustes são apresentados pelo saldo da con-
ta de insuficiência/superveniência de depreciação no permanente. O
imposto de renda correspondente à superveniência ou à insuficiência
é representado pelo saldo da conta de provisão para imposto de ren-
da diferido ou créditos tributários, respectivamente. i.4) Perdas em
Arrendamentos a Amortizar: Correspondem a perdas apuradas na
venda de bens pelo valor residual dos contratos que são amortizadas
pelo respectivo prazo remanescente de vida útil dos bens arrenda-
dos. O saldo correspondente às perdas a amortizar, para efeito das
informações financeiras, está reclassificado para a rubrica “bens ar-
rendados”. j) Provisões, Passivos Contingentes, Ativos Contin-
gentes e Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias: A Com-
panhia é parte em processos judiciais e administrativos de natureza
tributária e cível, decorrentes do curso normal de suas atividades.
As provisões para os processos judiciais e administrativos são reco-
nhecidos contabilmente com base na natureza, complexidade e histó-
rico das ações e na opinião dos assessores jurídicos internos e ex-
ternos. As provisões são constituídas quando o risco de perda da
ação judicial ou administrativa for avaliado como provável e os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, com
base nas melhores informações disponíveis. As provisões incluem
as obrigações legais, processos judiciais e administrativos relacio-
nados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de con-
testação é sua legalidade ou constitucionalidade, que independente-
mente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus
montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financei-
ras. São total ou parcialmente revertidas quando as obrigações dei-
xam de existir ou são reduzidas. Passivos contingentes são obriga-
ções possíveis que se originem de eventos passados e cuja existên-
cia somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou não ocorrên-
cia de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob o
controle da Companhia. De acordo com as normas contábeis, passi-
vos contingentes classificados como perdas possíveis não são reco-
nhecidos, mas sim divulgados nas notas explicativas das demonstra-
ções financeiras (Nota 14.c). Os ativos contingentes não são reco-
nhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou deci-
sões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contin-
gentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados
nas demonstrações financeiras (Nota 14.a). k) Programa de
Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a Cofins (4,00%) são
calculados sob determinadas receitas e despesas brutas. As institui-
ções financeiras podem deduzir despesas financeiras na determina-
ção da referida base de cálculo. As despesas de PIS e da Cofins são
registradas em despesas tributárias. l) Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acres-
cido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após efetuados
os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é calculada
pela alíquota de 20% para as instituições financeiras (15% até
agosto de 2015), incidente sobre o lucro, após considerados os
ajustes determinados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL
para as instituições financeiras foi elevada de 15% para 20% para o
período-base compreendido entre 1 de setembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2018, nos termos da Lei 13.169/2015 (resultado da
conversão em Lei da Medida Provisória (MP) 675/2015). Os crédi-
tos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente,
sobre as diferenças temporárias entre o resultado contábil e o fis-
cal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado de tí-
tulos e valores mobiliários. O reconhecimento dos créditos tributá-
rios e passivos diferidos é efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao
período em que se estima a realização do ativo e a liquidação do
passivo. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os
créditos tributários são registrados na medida em que se considera
provável sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis
futuros. A expectativa de realização dos créditos tributários, confor-
me demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de resul-
tados futuros e fundamentada em estudo técnico. m) Redução ao
Valor Recuperável de Ativos: Os ativos financeiros e não finan-
ceiros são avaliados ao fim de cada período de reporte, com o obje-
tivo de identificar evidências de desvalorização em seu valor
contábil. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o va-
lor recuperável do ativo e tal perda deve ser reconhecida imediata-
mente na demonstração do resultado. O valor recuperável de um
ativo é definido como o maior montante entre o seu valor justo lí-
quido de despesa de venda e o seu valor em uso. n) Estimativas
Contábeis: As estimativas contábeis e premissas util izadas pela
Administração para a preparação das demonstrações financeiras
são revisadas pelo menos trimestralmente, sendo apresentadas a
seguir as principais estimativas que podem levar a ajustes signifi-
cativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo
exercício quando comparados com os montantes reais, tais como:
provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para con-
tingências, valorização a mercado de títulos e valores mobiliários e
a realização dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das re-
visões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos de forma
prospectiva.
4. Caixa e equivalente de caixa 30/06/2016 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilidades 289 1 36
Aplicações interfinanceiras de liquidez 294.098 321.700 280.939
Títulos e valores mobiliários             263             127             221

Total de caixa e equivalentes de caixa 294.650 321.828 281.196

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS E SEMESTRE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

                                                                                      Reservas de lucros
Nota          Reserva de capital             Reserva  legal          Reserva  estatutária      Lucros acumulados                         Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 181.437 9.730 121.848 - 313.015
Aumento de capital 15a 12.744 - - - 12.744
Lucro líquido do exercício - - - 30.081 30.081
Reserva legal 15b - 1.504 - (1.504) -
Reserva especial 15c - - 9.014 (9.014) -
Juros sobre o capital próprio 15d                                         -                                    -                                             -                              (19.563)                     (19.563)

Saldos em 31 de dezembro de 2015                              194.181                           11.234                                 130.862                                         -                    336.277
Mutações do exercício 12.744 1.504 9.014 - 23.262
Saldos em 31 de dezembro de 2015 194.181 11.234 130.862 - 336.277
Aumento de capital 15a 16.629 - - - 16.629
Lucro líquido do exercício - - - 19.269 19.269
Reserva legal 15b - 963 - (963) -
Reserva especial 15c                                          -                                    -                                   18.306                              (18.306)                                -

Saldos em 31 de dezembro de 2016                              210.810                           12.197                                 149.168                                         -                    372.175
Mutações do exercício 16.629 963 18.306 - 35.898
Saldos em 30 de junho de 2016 210.810 11.889 135.094 - 357.793
Lucro líquido do semestre - - - 14.382 14.382
Reserva legal 15b - 308 - (308) -
Reserva especial 15c                                          -                                     -                                   14.074                              (14.074)                                -

Saldos em 31 de dezembro de 2016                              210.810                           12.197                                 149.168                                         -                    372.175
Mutações do semestre - 308 14.074 - 14.382

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Em 31 de dezembro 2016 e de
2015, o saldo esta composto por Aplicações em operações compromissadas
vinculadas a títulos públicos federais em Letras do Tesouro Nacional.
6. Títulos e valores mobiliários 31/12/2016 31/12/2015

Valor Valor
Títulos para Negociação   Contábil   Contábil
Santander FIC FI empresas R.Fixa CP 127 221
Total 127 221
b) Abertura por Vencimento                           31/12/2016

Sem
Títulos para Negociação Vencimento Total
Santander FIC FI empresas R.Fixa CP 127 127
Total 127 127
As cotas de fundo de investimento são atualizadas com base na cotação
divulgada pelos administradores dos fundos diariamente.
7. Carteira de Arrendamento e Provisão para Perdas
a) Composição da Carteira ao Valor Presente
Descrição           2016           2015
Operações de Arrendamento Mercantil (1)             142          1.902

142 1.902
Circulante 137 1.778
Longo prazo 5 124
(1) Os contratos de arrendamento têm cláusulas de não cancelamento e de op-
ção de compra e são pactuados a taxas pré ou pós-fixadas.
b) Carteira de Arrendamento
Descrição         2016         2015
Arrendamentos a receber 122 2.037
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (383) (2.218)
Bens arrendados 22.156 31.106
Superveniência de depreciação 461 3.200
Depreciação acumulada (22.106) (30.430)
Credores por antecipação
  de valores residuais (Nota 13a) (383) (2.058)
Diferido             275             265

142 1.902
Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, não existiam
acordos ou compromissos de arrendamento mercantil que individual-
mente sejam considerados relevantes. c) Carteira por Vencimento ao
Valor Presente
Descrição           2016           2015
A vencer               98          1.698
Até 3 meses 28 183
De 3 meses a 1 ano 65 1.391
Acima de 1 ano 5 124

Vencidas               44             204
De 1 a 14 dias 1 29
Acima de 14 dias               43             175

Total 142 1.902
d) Concentração do risco de crédito: No exercício findo em 31/12/2016, a
concentração do risco da carteira de crédito, está composta de R$ 15 (R$ 30
para 2015) para o principal devedor e R$ 97 (R$ 295 par 2015), para os 20
maiores devedores. e) Composição da carteira de arrendamentos a re-
ceber e correspondente provisão para devedores duvidosos nos pra-
zos e níveis de risco estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do Ban-
co Central do Brasil em 31 de dezembro de 2016 e 2015
                                                        2016                                         2015

Total das Provisão Total das Provisão
Nível de risco operações constituída operações constituída
A 85 - 1.438 7
B 15 - 139 1
C 5 - 81 2
D 4 1 38 4
E 3 1 13 5
F 12 6 34 17
G - - 8 6
H                18                  18              151                151
Total 142 26 1.902 193
f) Movimentação da provisão para        2016        2015
  créditos de liquidação duvidosa Carteira Carteira

 própria  própria
Saldo No início do exercício 193 488
Constituições 217 445
Reversões (172) (313)
Créditos baixados para prejuízo         (212)         (427)

Saldo no final do exercício 26 193
Circulante 25 180
Longo prazo 1 13
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram recuperados créditos bai-
xados para prejuízos, no montante de R$ 93 (R$ 347 no exercício findo em 31
de dezembro de 2015). g) Resultado com operações de arrendamento
mercantil: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o resultado com
operações de arrendamento mercantil totalizou R$  166 (R$ 899 no exercício
findo em 31 de dezembro de 2015).
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários

Reversão/
Crédito tributário ativo      2015 Constituição (realização)      2016
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 1.353 1.328 (1.520) 1.161
Provisão riscos contingentes 643 585 (572) 656
Outros 871 869 (775) 965
Prejuízos fiscais   45.790                        -           (2.806)   42.984
Total 48.657 2.782 (5.673) 45.766
Total - 2015   50.701                2.867           (4.911)   48.657
Circulante 10.318 - - 4.914
Longo prazo 38.339 - - 40.852
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários: Projeção de reali-
zação e valor presente dos créditos sobre diferenças temporárias e prejuízos
fiscais na Companhia:

2016    2015
Imposto Contribuição Valor

de Renda              Social    Total presente(*)    Total
12 meses 3.931 983 4.914 4.424 5.453
24 meses 2.905 119 3.024 2.451 3.282
36 meses 3.248 135 3.383 2.470 3.363
De 4 a 10 anos (**)        34.445                        - 34.445          16.095 36.559
Total 44.529 1.237 45.766 25.440 48.657
(*) Em 31 de dezembro de 2016, o valor presente dos créditos tributários foi
calculado considerando a taxa média de captação (0,878% a.m.)
(**) O montante classificado em 4 a 10 anos refere-se a créditos tributários,
originados de prejuízos fiscais, ocasionados pela exclusão das receitas de
superveniências de depreciação de bens objeto de operações de arrendamento
mercantil.
9. Outros Créditos - Diversos           2016           2015
Antecipações de IR e CS 2.538 2.985
Valores a ressarcir 18.059 18.768
Outros créditos             904               86
Total 21.501 21.839
Curto prazo 2.538 3.071
Longo prazo 18.963 18.768
10. Imobilizado de Uso: Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de
2015, está composto, principalmente, por móveis e utensílios.
11. Imobilizado de arrendamento           2016           2015
Veículos e afins (taxa de depreciação - 20% a.a.) 22.156 31.106
Superveniência de depreciação 461 3.200
Depreciação acumulada       (22.106)       (30.430)
Total 511 3.876
Os bens estão compromissados para venda aos arrendatários, confor-
me opção destes, quando da liquidação dos respectivos contratos de
arrendamento. O seguro dos bens arrendados é efetuado pelo arrenda-
tário, com cláusula de benefício em favor da Santander Leasing. No

exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi registrada uma insufi-
ciência de depreciação no valor de R$2.739 (2015 - R$6.437), equiva-
lente ao ajuste do efetivo valor presente dos fluxos futuros das opera-
ções de arrendamento, determinado de acordo com as taxas de retor-
no de cada operação, em conformidade com a Instrução CVM 58/1986
e Circular Bacen 1.429/1989.
12. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciári-
as compreendem os impostos e contribuições a recolher e valores
questionados em processos judiciais e administrativos.

        2016         2015
Imposto de Renda 6.524 3.706
Imposto de renda diferido 146 800
Contribuição social 6.961 2.597
Impostos sobre serviços 1 6
Impostos sobre serviços -
  passivos contingentes (nota 14b) 228 248
Outros           168           743
Total 14.028 8.100
Curto prazo 13.800 7.852
Longo prazo 228 248
13. Outras Obrigações - Diversas: a) Diversas         2016         2015
Credores por antecipação de VRG (nota 7b) 382 2.058
Passivos contingentes (nota 14b) 2.513 2.679
Outras obrigações            496            558
Total 3.391 5.295
Curto prazo 863 2.481
Longo prazo 2.528 2.814
14. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias: a) Ativos contingentes: Em 31 de dezembro de 2016,
não existem processos classificados pela Administração como realiza-
ção praticamente certa. b) Passivos contingentes classificados como
perdas prováveis e obrigações legais: b.1. Provisões fiscais e previden-
ciárias: As provisões para processos fiscais e previdenciários são re-
presentados por processos judiciais e administrativos. As movimenta-
ções das provisões para contingências e obrigações legais, ocorridas
no exercício, estão assim apresentadas.

Dezembro Dezembro
           2015 Constituição Reversão            2016

ISS (nota 12) 248 - (20) 228
Cíveis (nota 13) 1.181 - (108) 1.073
IPVA (nota 13)           1.498                     77           (135)           1.440
Total 2.927 77 (263) 2.741
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis: Em 31
de dezembro de 2016, as contingências passivas classificadas como
perdas possíveis de natureza cível e fiscal que somam, com base nos
valores atribuídos aos respectivos processos pelas partes reclamantes
(que não representam, necessariamente, o valor de uma possível per-
da), R$ 212 (R$ 284 em 31 de dezembro de 2015) e estão representa-
dos, substancialmente, pelos seguintes processos: • Ações revisionais
de cláusulas de contratos de leasing; • Ações indenizatórias, decorren-
tes da realização de operações financeiras; • Ações fiscais. d) Órgãos
reguladores: Não existem processos administrativos em curso, por par-
te do Sistema Financeiro Nacional, que possam impactar representati-
vamente o resultado e as operações da Companhia.
15. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2016,
o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 210.810,
representado por 181.651 ações, divididas ordinárias nominativas
(R$ 194.181 representado por 173.092 ações, ordinárias nominativas
em 31 de dezembro de 2015). Em 30 de abril de 2016, em Assembléia
Geral Extraordinária foi deliberado o aumento de capital no montante de
R$ 16.629 (R$ 12.744 - 2015), mediante a emissão de 8.559 (6.772 -
2015) novas ações ordinárias e nominativas, por meio da capitalização
de juros sobre capital próprio destinados e provisionados ao término do
exercício findo em 31 de dezembro de 2015. b) Reserva legal: O Banco
deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reser-
va legal, que não poderá exceder a 20% do capital integralizado. c) Lu-
cros acumulados: Conforme Resolução nº 3.605/08, o lucro apurado e
não distribuído no exercício deverá ser destinado. Em 31 de dezembro
de 2016, o lucro remanescente de R$ 18.306 (R$ 9.014 em 31 de de-
zembro de 2015) foi destinado para a rubrica de reserva de lucros. d)
Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: O estatuto so-
cial estabelece dividendo obrigatório de 5% sobre o lucro líquido do
exercício ajustado consoante à legislação em vigor. Em conformidade
com a Lei nº 9.249/1995, a Administração do Banco em 31/12/2016, de-
cidiu pelo não provisionamento de juros sobre capital próprio, limitado
na forma da legislação vigente. No exercício findo em 31 de dezembro
de 2015, o valor deliberado foi de R$ 19.563.
16. Despesas administrativas         2016         2015
Serviços prestados - Santander (Nota 1) 1.477 1.597
Despesas de serviços do sistema financeiro 188 93
Despesas de serviços técnicos especializados 936 882
Despesas com liquidações judiciais 893 1.106
Outras           487           583
Total 3.981 4.261
17. Outras receitas operacionais         2016         2015
Recuperação de encargos e despesas         1.270         1.158
Total 1.270 1.158
18. Outras despesas operacionais         2016         2015
Outras           346         1.762
Total 346 1.762
19. Imposto de renda e contribuição social: a) Os encargos com imposto
de renda e contribuição social incidentes sobre as operações do exercício es-
tão demonstrados a seguir:
                                                                                 2016                         2015

      IRPJ    CSLL      IRPJ     CSLL
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações     34.991    34.991   36.820    36.820
(-) Juros sobre capital próprio              -             -  (19.563)  (19.563)
Resultado antes da
  tributação sobre o lucro 34.991 34.991 17.257 17.257
Adições temporárias      2.624            7      6.570         133
Insuficiência de depreciação 2.617 - 6.437 -
Outras provisões 7 7 133 133
Adições permanentes              -             -        128         128
Outras adições permanentes - - 128 128
Exclusões temporárias        (196)       (196)    (1.907)    (1.907)
Provisão para contingências (128) (128) (173) (173)
Provisões para crédito
  de liquidação duvidosa (55) (55) (232) (232)
Outras provisões (13) (13) (1.502) (1.502)
Base de cálculo antes da
  compensação de prejuízo fiscal
   e base negativa da CSLL     37.419    34.802    22.048    15.611
(-) Compensação 30% - prejuízo
  fiscal e base negativa da CSLL (11.226) - (6.614) -
Base de cálculo do imposto de
  renda e contribuição social     26.193    34.802    15.434    15.611
(-) Incentivos fiscais - Lei Rouanet              -             -       (128)             -
Despesa com imposto de
  renda e contribuição social 6.524 6.961 3.707 2.597
20. Gerenciamento de riscos: As instituições integrantes do Con-
glomerado Financeiro Santander optaram pela constituição de es-
trutura única de gerenciamento de risco de crédito, que opera de
acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas interna-
cionais, visando proteger o capital e garantir a rentabilidade dos ne-
gócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da
descrição da estrutura de Gerenciamento do risco de crédito foram
divulgados e publicados em conjunto com as demonstrações finan-
ceiras do Banco Santander, disponível no endereço eletrônico
www.santander.com.br/ri.

continua...

2º semestre                      Exercícios
01/07 a 01/01 a 01/01 a

Nota    31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
Receitas da
  intermediação financeira           21.771        43.823        54.949
Operações de
  arrendamento mercantil 1.526 3.987 11.834
Resultado com títulos e valores
  mobiliários e aplicações
   interfinanceiras de liquidez 20.245 39.836 43.115

Despesas da
  intermediação financeira           (1.539)        (3.866)      (11.078)
Operações de captação no mercado - - (11)
Operações de
  arrendamento mercantil 7.f (1.528) (3.821) (10.935)
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 7.g                 (11)             (45)           (132)

Resultado bruto da
  intermediação financeira           20.232        39.957        43.871
Outras receitas
  (despesas) operacionais             4.414         (4.966)        (7.051)
Despesas administrativas 17 (1.912) (3.981) (4.261)
Despesas tributárias (960) (1.909) (2.186)
Outras receitas operacionais 18 761 1.270 1.158
Outras despesas operacionais 19 6.525 (346) (1.762)

Resultado operacional           24.646        34.991        36.820
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações           24.646        34.991        36.820
Imposto de renda
  e contribuição social         (10.264)      (15.722)        (6.739)
Provisão para imposto de
  renda e contribuição social 20 (5.448) (13.485) (6.304)
Passivo fiscal diferido 20           (4.816)        (2.237)           (435)

Lucro líquido do semestre/exercícios           14.382        19.269        30.081
Lucro líquido por lote
  de mil ações - em R$ 79,17 106,08 173,78

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º semestre                      Exercícios
01/07 a 01/01 a 01/01 a

Nota    31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
Fluxo de caixa das
  atividades operacionais
Lucro líquido ajustado
  do semestre/exercícios           15.685        22.436        39.854
Lucro líquido do
  semestre/exercício 14.382 19.269 30.081

Ajustes ao lucro líquido             1.303          3.167          9.773
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 11 45 132
Depreciações e amortizações 110 505 3.204
Superveniência de depreciação 1.182 2.617 6.437

Variação de ativos e obrigações           11.299          1.334      247.669
Redução/(Aumento) em
  aplicações Interfinanceiras
   de liquidez e Títulos e
     Valores Mobiliários 10.197 10.841 247.300
(Aumento) em operações de
  arrendamento mercantil (32) (131) (294)
Redução em outros créditos 3.577 3.229 5.574
(Redução) em depósitos
  interfinanceiros - - (50)
Redução em outras obrigações            (2.443)      (12.605)        (4.861)

Caixa líquido gerado em
  atividades operacionais 26.984 23.770 287.523
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento

Alienação de imobilizado
  de arrendamento 198 243 373
(Aumento) no diferido                  (4)             (10)               22

Caixa líquido gerado em
  atividades de investimento 194 233 395
Fluxo de caixa das
  atividades de financiamento

Juros sobre o capital próprio - - (19.563)
Aumento de capital                    -        16.629        12.744

Caixa líquido gerado de /
  (aplicado em) atividades
   de financiamento                    -        16.629        (6.819)
Aumento de caixa
  e equivalentes de caixa 27.178 40.632 281.099
Caixa e equivalentes de caixa 4

Caixa e equivalentes no início
   do semestre/exercícios 294.650 281.196 97
Caixa e equivalentes no fim
  do semestre/exercícios         321.828      321.828      281.196

Aumento/(Redução) de caixa
  e equivalentes de caixa 27.178 40.632 281.099

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Aos Administradores e Acionistas
PSA Finance Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras da PSA Finance Arrendamento
Mercantil S.A. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício
findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da PSA Finance Arrendamento Mercantil S.A.
em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o semestre e exercício findos 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 com ressalva
A Instituição registra as suas operações e elabora suas informações financei-
ras com a observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Cen-
tral do Brasil – BACEN, que requerem que o ajuste a valor presente da carteira
de arrendamento mercantil seja classificado no ativo permanente como
superveniência/insuficiência de depreciação (Notas Explicativas 3h e 7). Essas
diretrizes não requerem a reclassificação das operações, que permanecem
registradas de acordo com a Lei nº 6.099/74, para as rubricas de ativos
circulante e realizável a longo prazo e receitas/despesas de intermediação fi-
nanceira – operações de arrendamento mercantil, mas resultam na apresenta-
ção do lucro líquido e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação a Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos

no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com
ressalva.
Auditoria das cifras comparativas
As demonstrações financeiras mencionadas no primeiro parágrafo incluem,
para fins de comparação, informações contábeis correspondentes ao balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2015, ao resultado, mutações do patrimônio
líquido e fluxos de caixa do exercício findo nessa data, obtidas das demonstra-
ções financeiras daquele exercício. O exame dessas demonstrações financei-
ras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi conduzido sob a respon-
sabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de audito-
ria com data de 23 de março de 2016, com ressalva quanto ao mesmo assunto
mencionado na seção intitulada “Base para opinião com ressalva”.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A administração da PSA Finance Arrendamento Mercantil S.A. é responsável
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras individuais, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções financeiras 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 Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse
respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabili-
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financei-
ras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi-
nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras 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 financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos 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

Maria José De Mula Cury
Contadora

CRC 1S192785/O-4

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 representa-
ções 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 in-
ternos da Instituição.
• 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 le-
vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se
manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras re-
presentam 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 ou-
tros 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, 30 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Diretoria                                                                                                           Contador:   Robinson Tiengo Caruzzo - CRC 1SP 292.640/O-0

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 07 de abril de 2017, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º 
Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de deliberarem sobre as seguintes 
matérias: 01. Eleição de membro para assumir o cargo vago de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade; 
02. Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade; 03. Reforma parcial do Estatuto Social da 
Sociedade, com alteração dos artigos 14 e 15 e incisos, para (i) alteração do quórum para instalação das reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia; (ii) prever que as reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas 
por meio de teleconferência ou videoconferência; e (iii) incluir regras aplicáveis aos casos de ausência temporária do 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que o impeça de participar das reuniões; 04. Consolidar o 
Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas; 05. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 28 de março de 2017.
BANCO BMG S.A. - Conselho de Administração

BANCO

CSA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS
CNPJ nº 05.889.284/0001-32
Relatório da Administração

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
Ativo  Notas 2016 2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa   578 544
Tributos a recuperar  6 - 3.761
Adiantamento à funcionários   - 2.742
Créditos diversos  8 484 484

  1.062 7.531
Ativo não circulante
Cédulas de Crédito Imobiliária (CCIs)  4 18.115.206 16.997.233
Depósitos judiciais   40.790 40.790

  18.155.996 17.038.023
Total do ativo   18.157.058 17.045.554

Passivo e patrimônio líquido  Notas 2016 2015
Passivo circulante
Cédulas de Crédito Imobiliária (CCIs)  5 13.096.100 12.321.336
Obrigações trabalhistas e tributárias   45.772 42.195
Adiantamento de clientes   419.019 419.019
Partes relacionadas  7 13.216.278 10.849.029
Dividendos a pagar   1.045 1.045
   26.778.214 23.632.624
Patrimônio líquido
Capital social  8 2.270.172 2.270.172
Prejuízos acumulados   (10.891.328) (8.857.242)
   (8.621.156) (6.587.070)
Total do passivo e patrimônio líquido   18.157.058 17.045.554

 Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Receitas/(despesas) operacionais:  2016 2015
Administrativas  (86.586) (478.693)
Comunicações  (7.967) (6.694)
Tributárias  (30.294) (14.418)
Pessoal  (273.431) (222.279)
Receitas financeiras  1.117.973 1.714.611
Despesas financeiras  (2.753.781) (3.063.577)
Prejuízo do exercício  (2.034.086) (2.071.050)
Prejuízo por ação  (0,89601) (0,91229)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  2016 2015
Prejuízo liquido do exercício  (2.034.086) (2.071.050)
Resultado abrangente do exercício  (2.034.086) (2.071.050)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  2016 2015
Das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício  (2.034.086) (2.071.050)
Ajustes para conciliar o resultado às disponi-
 bilidades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações  - 28
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Tributos a recuperar  3.761 11.629
Créditos diversos  - (66)
Adiantamento à funcionários  2.742 (2.742)
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias  3.577 (15.007)
Obrigações tributárias parceladas  - -
Contas a pagar  - (248)
Caixa líquido aplicado nas operações  (2.024.006) (2.077.456)
Fluxo de caixa nas atividades de investimento
Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs)  (343.209) (526.372)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento  (343.209) (526.372)
Das atividades de financiamento com acionistas
Partes relacionadas  2.367.249 2.603.607
Caixa líquido proveniente de financiamento 
 com acionistas  2.367.249 2.603.607
Redução líquida de caixa 
 e equivalentes de caixa  34 (221)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período  544 765
No final do período  578 544
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  34 (221)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  Capital Reserva  Prejuízos
  social de lucros acumulados Total
Saldos em 31/12/2014  2.270.172 - (6.786.192) (4.516.020)
Prejuízo do exercício  - - (2.071.050) (2.071.050)
Saldos em 31/12/2015  2.270.172 - (8.857.242) (6.587.070)
Mutação do exercício  - - (2.071.050) (2.071.050)
Saldos em 31/12/2015  2.270.172 - (8.857.242) (6.587.070)
Prejuízo do exercício  - - (2.034.086) (2.034.086)
Saldos em 31/12/2016  2.270.172 - (10.891.328) (8.621.156)
Mutação do exercício  - - (2.034.086) (2.034.086)

Notas explicativas da Administração às demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2016 (Em Reais)

1. Contexto operacional: A CSA -Companhia Securitizadora de Ativos 
(“Securitizadora”) é uma sociedade por ações com sede na cidade de São 
Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466. Foi constituída em 25 de abril de 2003 
e, a partir de 1º de novembro de 2003, deixou de ser pré-operacional, tendo 
como objeto social a: a) Securitização de créditos oriundos de operações 
praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário, Securitizadoras hipotecárias, associações de poupança e emprés-
timo pela Caixa Econômica Federal, bem como a securitização imobiliária, 
assim compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos 
imobiliários; b) Prestação de serviços relacionados às operações no mercado 
secundário de créditos oriundos de suas operações; c) Emissão e colocação no 
mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários e de outros títulos 
de crédito; d) Realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com 
as suas atividades; e) Realização de operações de hedge em mercados de 
derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos. A Secu-
ritizadora possui controladores que atuam também em outros segmentos que 
não o de securitização, que garantem o suporte financeiro para manutenção 
de suas atividades. 2. Base de apresentação e elaboração das informa-
ções contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Autorização: A 
autorização para a conclusão e apresentação destas demonstrações contábeis 
foi concedida pela Diretoria em 24 de março de 2017. 2.2. Base de apre-
sentação: As informações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional da Securitizadora. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas informações contábeis. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo 
valor justo e pelo método de ajuste a valor presente e análise do risco de 
crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como 
da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para litígios e riscos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
informações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao pro-
cesso de estimativa. A Securitizadora revisa suas estimativas e premissa perio-
dicamente, não superior a um ano. As demonstrações contábeis foram prepa-
radas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização 
de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são men-
surados pelo valor justo. 2.3. Apuração do resultado: A receita pela pres-
tação de serviços é reconhecida quando da execução dos mesmos, e quando 
os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador, na 
extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para 
a Securitizadora e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita 
é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos. 2.4. Caixa e equivalentes 
de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Securitizadora considera equivalentes de caixa uma aplicação financei-
ra de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estan-
do sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando 
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação. 2.5. Recebíveis imobiliários - Cédula de Crédi-
to Imobiliários (CCIs) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs): 
São registrados pelos seus valores de aquisição e captação, respectivamente, 
atualizados até a data do balanço. 2.6. Imobilizado: Está demonstrado pelo 
seu custo histórico que contempla todos os gastos necessários incorridos na 
aquisição dos bens. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas 
variáveis, levando-se em conta a vida útil estimada dos bens. Um item de 
imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econô-
mico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda re-
sultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor 
líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração 
do resultado no exercício em que o ativo for baixado. 2.7. Redução ao valor 
recuperável de ativos (impairment): A Administração da Securitizadora 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais, que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidên-
cias são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é 
constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao 
valor recuperável. 2.8. Outros ativos e passivos (circulantes e não cir-
culantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for prová-
vel que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Secu-
ritizadora e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Securitizadora possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 
que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes. 2.9. Ativos e passivos contingentes: As práticas contábeis 
para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes são as seguintes: 
a) Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contin-
gentes com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa; b) 

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são 
apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados 
como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados. 2.10. Ins-
trumentos financeiros: Instrumentos financeiros não derivativos incluem os 
CCIs, e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, bem como contas a 
pagar e outras dívidas. Ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a fina-
lidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. É designado pela Se-
curitizadora, no reconhecimento inicial, como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimen-
to: Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos finan-
ceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimen-
tos definidos e para os quais a Securitizadora tem intenção positiva e capaci-
dade de manter até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do perío-
do. Empréstimos e recebíveis: São classificados como empréstimos e rece-
bíveis os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determi-
náveis que não são cotados em mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis 
da Securitizadora compreendem os CCIs, as demais contas a receber e o caixa 
e equivalentes de caixa. Hierarquia de valor justo: A Securitizadora usa a 
seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos 
financeiros pela técnica de avaliação: • Nível 1: preços cotados (sem ajustes) 
nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; • Nível 2: outras 
técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o 
valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente; • Nível 3: 
técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo regis-
trado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. Caixa e 
equivalente de caixa são classificados dentro do nível 2 e o valor justo é esti-
mado com base nos extratos dos bancos que fazem uso de preços de mercado 
cotados para instrumentos similares. A Securitizadora não possui ativos ou 
passivos classificados nos níveis 1 e 3, conforme acima mencionados. 2.11. 
Prejuízo por ação: O prejuízo por ação é calculado com base na quantidade 
de ações existentes na data dos balanços. 2.12. Julgamentos, estimativas 
e premissas contábeis significativas: Julgamentos: A preparação das 
demonstrações contábeis da Securitizadora requer que a sua Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações 
de passivos contingentes na data-base das informações contábeis. Contudo, 
a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo 
afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas: As principais pre-
missas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras impor-
tantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo 
risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos 
e passivos no próximo exercício financeiro são discutidas a seguir. Perda por 
redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda 
por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo 
ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor 
justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de 
transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos 
adicionais para descartar o ativo. Tributos: Existem diversas interpretações de 
regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis 
futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a 
natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais 
existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas ou 
futuras mudanças nessas premissas poderiam exigir ajustes futuros na receita 
e despesa de tributos já registrada. A Securitizadora constitui provisões, com 
base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por 
parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor 
dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias 
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela 
entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de 
interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo 
das condições vigentes no respectivo domicílio da Securitizadora. Valor justo 
de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos fi-
nanceiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mer-
cados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o mé-
todo de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam 
naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não 
for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o 
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, 
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas 
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos 
instrumentos financeiros 3. Novos pronunciamentos emitidos pelo IASB: 
Não existem normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que 
possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado do 
período ou no patrimônio líquido divulgado pela Securitizadora. 
4. Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs)  2016 2015
CCI - BCSA A001 (I)  18.897.479 17.779.506
Provisão para perdas (BCSA A001)  (782.273) (782.273)
  18.115.206 16.997.233
Características das CCIs
CCI(b)   Data  Prazo(Meses)  Taxa  Valor
   Venci-   Amor- Juros Carên-  emissão
  Emissão mento Total tização (a.a.) cia (a) (milhões R$)
1ªsérie(c)  02/01/04 02/01/16 144 120 8% 24 6.000.000
(a) Carência em meses para pagamento de juros e amortização a partir da 
data de emissão; (b) As parcelas de pagamento de juros e amortização são 
atualizadas de 12 em 12 meses pelo IGP - M, acumulado no período de 12 
meses anteriores ao pagamento da parcela; (c) Este ativo passou a ser atualizado 

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos submetem à apreciação 
de seus acionistas as demonstrações financeiras, o relatório de administração e o parecer dos auditores independentes. A presente demonstração abrange o balanço patrimonial, 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa e as demonstrações de valor agregado. Todos relativos ao exercício do ano 
fiscal de 2016. Contexto Operacional: A CSA foi constituída em abril de 2003 atendendo às exigências da Lei 9.514/97, com o objetivo de atuar no mercado de securitização 

de créditos imobiliários, atuando como intermediária entre agentes emissores de títulos de créditos e os investidores de capital. Até esse momento, a CSA viabilizou a emissão de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI’s no valor total de R$ 31,4 milhões. No exercício de 2016 não foi emitida nenhuma série de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
Relacionamento com Auditores Independentes: Com o objetivo de atender às suas premissas de boa governança e evitar conflitos de interesses, a CSA não contratou, 
durante o exercício de 2016, junto à empresa BDO RCS Auditores Independentes SS, qualquer outra prestação de serviços, que não o de auditoria externa.

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

  2016 2015
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviço de terceiros 
 e outros operacionais  (94.553) (485.359)
Valor adicionado bruto  (94.553) (485.359)
Depreciações e amortizações  - (28)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela Companhia  (94.553) (485.387)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras  1.117.973 1.714.611
  1.117.973 1.714.611
  1.023.420 1.229.224
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Salários e encargos  273.431 222.279
Impostos, taxas e contribuições
Federais  30.294 14.418
Remuneração de capitais de terceiros
Juros  2.753.781 3.063.577
Prejuízo do exercício  (2.034.086) (2.071.050)
  1.023.420 1.229.224

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
Aos Acionistas e Administradores da CSA - Companhia Securitizadora de 
Ativos - São Paulo - SP - Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis 
da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos (“Securitizadora”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e para a demonstração do valor adicio-
nado para o exercício 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 adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
CSA - Companhia Securitizadora de Ativos. em 31 de dezembro de 2016, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, 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 a Securitizadora, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, 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. Principais assuntos de audi-
toria ou (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses assuntos Certificados de recebíveis imobiliários: No contex-
to de suas operações normais, a Companhia estrutura operações de securitiza-
ção vinculando recebíveis imobiliários (“Recebíveis imobiliários”) aos certifica-
dos de recebíveis imobiliários (“CRI”). Como resultado destas operações, seus 
registros contábeis contemplam os referidos recebíveis imobiliários e os CRIs 
correspondentes, que são veiculados com regime fiduciário e sem coobrigação. 
Não obstante, a Companhia também efetua o gerenciamento do recebimento 

destes ativos, bem como o pagamento dos CRIs em observância às sua obriga-
ções junto ao agente fiduciário. Neste sentido, considerando a atividade fim da 
Companhia e os reflexões contábeis provenientes destas movimentações finan-
ceira, entendemos que é um tema de risco significativo em nossa abordagem 
de auditoria. Resposta da auditoria ao assunto: Em resposta ao risco 
significativo de auditoria identificado, mapeamos os processos e as atividades 
de controles implementados pela Companhia, e efetuamos procedimentos 
específicos de auditoria, que incluem, mas não se limitam na: Leitura dos termos 
de securitização, analisando se as condições determinadas nos termos foram 
refletidas nas demonstrações contábeis; Verificação da custódia dos CRI emiti-
dos; Recálculo dos juros e confronto com os montantes registrados durante o 
exercício; e Avaliação da adequação das divulgações realizadas nas demons-
trações contábeis Ênfase: Conforme descrito Nota Explicativa nº 4, a Securiti-
zadora possui valores a receber e a pagar referentes a uma operação de 
aquisição de Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) junto à empresa Gestão Ar-
quitetura e Gerenciamento Ltda., o qual tratou como um único objeto jurídico 
a demanda judicial que move contra a mesma e que, segundo os seus asses-
sores jurídicos, o êxito da lide é provável à Securitizadora. Em 31 de dezembro 
de 2016 a Securitizadora apresenta passivo a descoberto em R$8.621.156 e 
capital circulante negativo de R$26.777.152. Uma parcela substancial de suas 
obrigações é devida à parte relacionada, Indian Participações Ltda. no montan-
te de R$12.916.044, com a qual possui um contrato de mútuo para a manu-
tenção das operações. Assim, as demonstrações contábeis foram preparadas 
no pressuposto de continuidade normal dos negócios, considerando a geração 
de caixa operacional ou a manutenção do suporte financeiro da parte relacio-
nada credora da Securitizadora e não incluem quaisquer ajustes relativos à 
realização e classificação dos valores de ativos e passivos, que seriam requeri-
dos no caso de descontinuidade de suas operações. Outros assuntos - De-
monstração do valor adicionados: Revisamos também a Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2016, elaboradas sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação 
é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de 
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente 
apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstra-
ções contábeis tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração 
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades autorizadas a 
funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários 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 Securitizadora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Securitizadora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, 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 conjun-
to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, 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 da Securitizadora. 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 Admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacida-
de de continuidade operacional da Securitizadora. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Secu-
ritizadora 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 cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais re-
lacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa in-
dependência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos 
assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela gover-
nança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, dessa 
maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comuni-
cação para o interesse público. São Paulo, 24 de março de 2017. 
  BDO RCS Auditores Independentes SS
  CRC 2 SP 013846/O-1
  Alfredo Ferreira Marques Filho
  Contador CRC 1 SP 154954/O-3

monetariamente pelo IPCA a partir de 1º de janeiro de 2008, portanto, não sendo 
mais incidida a taxa de juros anual de 8%. (I) Este crédito (CCI) encontra-se 
inadimplente pela empresa Gestão Arquitetura e Gerenciamento Ltda. desde 
seu primeiro vencimento ocorrido em fevereiro de 2006. A Securitizadora 
moveu uma ação judicial contra a mencionada empresa e existe expectativa 
provável de êxito nesta demanda de acordo com nossos assessores jurídicos. 
Outrossim, foi obtido êxito do juízo por meio de medida cautelar incidental 
de protesto contra a alienação do imóvel objeto de garantia fiduciária, de tal 
forma que no registro deste imóvel consta averbação proveniente da medida 
cautelar de protesto movida pela Securitizadora. O valor de mercado do imóvel 
conforme laudo emitido em 17 de janeiro de 2017 por empresa especializada 
é de R$9.716.000.
Valor a receber - CCI  18.897.479
(-) Valor referente CCI (Nota Explicativa nº 5)  (13.096.100)
(-) Provisão para perdas na realização da CCI  (782.273)
(=) Valor líquido a receber da CCI  5.019.016
Valor de mercado do imóvel  9.716.000
As atualizações monetárias relativas aos CCIs foram registradas no resultado 
do período nos montantes de R$1.117.973 sobre o ativo e R$774.764 sobre 
o passivo.
5. Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs)  2016 2015
Curto prazo - CCI - BCSA A001  13.096.100 12.321.336
Essa rubrica refere-se às Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), adquirida pela Se-
curitizadora, que serviu de lastro para a emissão da 1ª série de CRIs. Desde o dia 1º 
de janeiro de 2008, este título passou a ser atualizado monetariamente pelo IPCA.
6. Tributos a recuperar  2016 2015
IRRF  - 3.761
Pis/Cofins//CSLL  - -
Total  - 3.761
7. Transações com partes relacionadas: a. Mútuo: a) Indian Participa-
ções Ltda.: as transações com a Indian Participações Ltda. estão restritas ao 
contrato de mútuo. Os empréstimos foram corrigidos monetariamente a partir 
de janeiro de 2004 até o dia 31 de dezembro de 2016. O valor é atualizado 
pelo IGP - M mais a incidência de juros de 0,8355% ao mês. O montante 
registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 é de R$12.916.044 
(R$10.548.795 em 2015), a atualização monetária e de juros registrada no 
período foi de R$1.978.950. b) Miguel Ethel Sobrinho: O montante registrado 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 é de R$300.234 (R$300.234 
em 2015). b. Remuneração dos Administradores da Securitizadora: Os 
montantes registrados na Rubrica “Despesas gerais e administrativas” referentes 
à remuneração dos membros da Administração e Diretores Estatutários montam 
à R$273.431 em 31 de dezembro de 2016. 8. Informações acerca da re-
compra de certificados de recebíveis imobiliários - CRIs: Código Cetip 
BCSA A001: No dia 15 de setembro de 2004, a CVM, por meio do Ofício/CVM/
SER/GER nº 1.466/04, aprovou a desistência do pedido do registro definitivo 
da Distribuição Pública da 1ª série da emissão de 12 CRIs, que foram emitidos 
em 5 de janeiro de 2004, com valor unitário de R$500.000, perfazendo um 
total de R$6.000.000, cujo vencimento dar-se-ia em 5 de janeiro de 2016. O 
saldo dos CRI seriam corrigidos anualmente (provisionado mensalmente pela 
contabilidade), a partir da data de emissão, pelo Índice Geral de Preços - IGPM, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado no período de doze 
meses anteriores ao pagamento da parcela. O prazo de amortização era de 120 
meses, e a taxa de juros era de 8% ao ano. No dia 21 de setembro de 2004 
ficou suspensa a negociação com os referidos certificados, e a Securitizadora 
providenciou as condições de resgate e inutilização dos CRI nessa mesma 
data. A operação foi efetuada por meio de um registro provisório, junto à 
CVM, aguardando até conceder o registro definitivo da operação. Portanto, os 
recebimentos financeiros oriundos da cessão de créditos no valor de R$419.019, 
foram registrados na rubrica de “adiantamento de clientes” até a obtenção do 
registro definitivo da operação, ou, especificamente nesse caso, até a liquidação 
financeira após a desistência do pedido de registro definitivo. O saldo atualizado 
dos CRI, a pagar na data do encerramento da operação, era de R$6.961.799, 
todavia, não foi recebido e integralizado o montante de R$1.740.450 (valor 
atualizado até 20 de setembro de 2004), o que resulta em um montante de 
R$5.221.348 a restituir ao investidor. Os CRI foram atualizados até a data de 
encerramento da operação. A Securitizadora recomprou os CRI do investidor, 
no montante de R$5.221.348, os valores passíveis de atualização monetária 
calculados pela variação mensal do IGP-M, apurados e publicados pela FGV 
com um deságio de R$15.430, resultando no valor de R$5.205.918. Do total 
recomprado, R$3.349.000 foram pagos em 9 de novembro de 2004 e o restante, 
R$1.856.918, pagos em 20 (vinte) parcelas de R$92.846, (noventa e dois mil 
oitocentos e quarenta e seis reais), vencidas mensalmente a partir de 5 de abril 
de 2006 e assim sucessivamente no 5º dia dos meses subsequentes. Saldos estes 
passíveis de atualização monetária calculados pela variação mensal do IGP-M, 
apurados e publicados pela FGV. A última parcela foi paga em novembro de 
2007. 9. Patrimônio líquido: O capital social está representado por 2.270.172 
ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.250.172 ações ordinárias e 
20.000 ações preferenciais. Cada ação ordinária terá direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais terão igual prioridade 
no reembolso do capital social, limitado ao valor integralizado e atualizado 
pelo mesmo índice aplicado às informações contábeis da Securitizadora, sem 
prêmio. As ações ordinárias e preferenciais participarão em quaisquer dividendos 
ou bonificações em dinheiro, distribuídos na forma do artigo 31 do Estatuto 
Social, de acordo com a respectiva participação de cada uma delas no capital 
social. Conforme o artigo 31 do Estatuto Social da Securitizadora, firmado 
em 25 de abril de 2003, dos lucros líquidos apurados no balanço anual serão 
deduzidos: a. 5% antes de qualquer outra destinação para constituição de fundo 
de reserva legal, até atingir 20% do capital social; b. Importância necessária 
ao pagamento aos acionistas do dividendo obrigatório de, no mínimo, 5% do 
lucro líquido ajustado nos termos do artigo 02 da Lei nº 6.404/76. Os lucros 
remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de 
acordo com a proposta formulada pela Diretoria e devidamente aprovada pelo 

conselho da Administração. Conforme parágrafo 1º, do artigo 31, do Estatuto 
Social da Securitizadora, firmado em 25 de abril de 2003, a Securitizadora 
não distribuirá dividendos intermediários, declarando o dividendo mínimo 
obrigatório anual na data da Assembleia Geral Ordinária. 10. Instrumentos
financeiros e políticas para gestão de risco financeiro: Os instrumentos 
financeiros ativamente utilizados pela Securitizadora estão substancialmente 
representados por caixa, aplicações financeiras, CCIs e transações com partes 
relacionadas, todos realizados em condições usuais de mercado, estando
reconhecidos integralmente nas informações contábeis considerando-se os
critérios descritos na nota explicativa nº 2. Estes instrumentos são adminis-
trados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade 
e minimização de riscos. Pagamento condicionado e descontinuidade:
A capacidade da Securitizadora em honrar suas obrigações decorrentes dos 
CRIs depende do pagamento dos créditos pelas devedoras dos recebíveis. Os 
CRIs são lastreados em créditos pelas devedoras dos recebíveis. Os CRIs são 
lastreados em créditos representados pelas CCIs, tendo sido vinculados aos 
CRIs por meio do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo patrimônio 
separado do patrimônio da emissora. O patrimônio separado constituído em 
favor dos titulares dos CRIs não contam com qualquer garantia flutuante ou 
coobrigação da Securitizadora. Assim, o recebimento integral e tempestivo 
pelos titulares dos CRIs do montante devido depende do cumprimento total, 
pelas devedoras, de suas obrigações assumidas nos contratos que dão origem 
aos créditos, em tempo hábil para o pagamento, pela Securitizadora, dos
valores decorrentes dos CRIs. Considerando a não existência de instrumentos 
financeiros derivativos e pelas características dos outros instrumentos financeiros 
possuídos (basicamente caixa e equivalentes de caixa), não houve necessidade 
de apresentar demonstrativos de análise de sensibilidade. Valorização dos
instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e 
passivos em 31 de dezembro de 2016, bem como os critérios para sua valori-
zação, são descritos a seguir: • Caixa e equivalentes de caixa: os saldos 
mantidos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez 
imediata possuem valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • CCIs
(Nota Explicativa no 5): excetuando-se as operações em discussão judicial, 
os saldos estão apresentados aos valores de aquisição e captação acrescidos 
das correções negociadas contratualmente; • Partes relacionadas (Nota
Explicativa nº 7): são adotados valores similares aos de mercado. 11. Eventos
subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data 
de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 12. Relação
com auditores: A Empresa de auditoria independente por nos contratada, não
realizou nenhum outro serviço durante o período além da auditoria externa.

A Diretoria
Dalva Regina de Melo - CRC1SP136.518/O-7

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 10/4/2017, às 11h, à Avenida 
São Gabriel, 333, 18º andar – Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas Notas Explicativas e do Relatório da 
Administração relativos ao exercício social findo em 31/12/16; (ii) Destinação do Resultado do Exercício; (iii) Correção Mone-
tária do Capital Social; (iv) Eleição da Diretoria para o período 2017-2020; (v) Aprovação da verba anual e global destinada a 
remuneração da Diretoria; e (vi) Outros assuntos de interesse social. SP, 24/03/17. A Diretoria. (30, 31/03/2017 e 01/04/2017)

Cragea – Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ-MF n.º 44.411.353/0001-50

Edital de Convocação – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O.E., no dia 17/04/2017, às 10 horas, na sede social à Rodovia
Índio Tibiriça, n.º 12.000, KM 58, Suzano/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação do Balanço
Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016; b) Destinação do lucro apurado
no exercício 2016; c) Alteração do Estatuto Social; e d) Outros assuntos de interesse social. Aviso aos Acionistas:
Igualmente, comunica que se encontram a disposição na sede da empresa os documentos a que se refere o Artigo 133
da Lei n.º 6.404/76, e ainda que os mesmos foram publicados no Jornal Empresas & Negócios e no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, ambos na edição de 16/03/17. A Diretoria.

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A.
CNPJ 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária a ser realizada no dia 02 de maio de 2017, às 10:00 horas em sua sede social a
avenida São José, nº 450, Osasco/SP, afim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
Ordinária: a) Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2016. Extraordinária: a) Aumento do Capital Social por meio da integralização de
dividendos e de juros sobre o capital próprio; b) Alteração parcial dos estatutos quanto ao
aumento do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos
que encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos
a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76 com alterações da Lei 10303/2001, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Osasco, 30 de março de 2017.
José Barbieri - Presidente do Conselho de Administração.                (31/03, 01 e 04/04)

Psoríase e 
erisipela não 
são contagiosas 
e o tratamento 
é simples

Quem sofre com doenças de 
pele, como a psoríase e a erisipela, 
lida diariamente com coceiras e in-
sistentes incômodos. No entanto, 
o que mais atormenta é ter que 
lidar com o receio das pessoas em 
relação a um possível contágio. 
“É fundamental entender que as 
causas desses problemas de pele 
são bacterianas ou autoimunes, 
portanto, não são contagiosas”, 
esclarece a dermatologista do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Marcia Grieco.

Atualmente, cerca de 3% da 
população mundial sofre com a 
psoríase, de acordo com dados 
recentes da ONG Psoríase Brasil. A 
doença pode se manifestar em dois 
períodos da vida. O tipo I, entre os 
10 e 20 anos, com forte infl uência 
familiar, ocorre em áreas maiores 
do corpo. O tipo II inicia entre 40 e 
60 anos, geralmente com quadros 
mais leves e sem outros familiares 
acometidos.

A dermatologista ressalta que 
a psoríase ainda envolve fatores 
ambientais e psicológicos, po-
dendo piorar quando há pouca 
exposição solar, grande estresse 
físico e psicológico, consumo 
de medicamentos para pressão, 
anti-infl amatórios e antidepressi-
vos, além da ingestão de álcool e 
tabaco. Para controlar a irritação, 
Marcia Grieco recomenda o uso 
de hidratantes, pomadas com 
coaltar (também conhecido como 
alcatrão, que auxilia no controle 
da coceira), corticóides, ácido 
salicílico e imunomoduladores 
(para aumentar a defesa do or-
ganismo).

Diferente da psoríase, a erisi-
pela acomete pessoas de todas 
as faixas etárias e com maior 
predominância em mulheres. Esta 
infecção também tem incidência 
em pessoas com a saúde debili-
tada, como desnutrição, além de 
portadores de doenças crônicas, 
varizes e até mesmo frieiras nos 
dedos dos pés. “A porta de entrada 
da bactéria pode ser uma ferida, 
fi ssuras, arranhões ou traumas na 
pele. É comum atingir inicialmente 
as pernas, mas ocorre também no 
rosto, orelha e braço”, destaca. 
Após a incubação de até cinco 
dias, o paciente pode sentir febre, 
calafrios, fadiga e mal-estar; a pele 
apresenta calor local, vermelhi-
dão, inchaço, dor e até bolhas 
com pus. 

Apesar dos sintomas serem mais 
intensos, o tratamento da erisipela 
também é simples e pode ser feito 
em casa com antibióticos, via oral 
e/ou injetáveis, anti-infl amatórios 
e antitérmicos, além de muita 
hidratação. A especialista frisa 
que, apenas em casos extremos, 
a hospitalização é necessária, 
principalmente em crianças, 
idosos ou pacientes com doenças 
crônicas descompensadas. Ambas 
as doenças são passíveis de con-
trole e, desta forma, levar uma 
vida normal.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015

(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da CSILatina Arrendamento Mercantil 
S.A., relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, acompanhadas 
das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Patrimônio Líquido e 
Resultado: O patrimônio líquido atingiu o montante de R$ 34,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2016 (R$ 31,5 milhões, em 2015). O lucro líquido apresentado no 
acumulado do exercício foi de R$ 2,9 milhões (R$ 5,2 milhões em 2015). Ativos e 

PASSIVO Nota Explicativa 31/12/2016 31/12/2015
Circulante   125.292   160.422 
 Obrigações por Empréstimos e Repasses 13  95.842   128.403 
  Empréstimos no País   36.921   44.141 
  Empréstimos no Exterior    58.921   84.262 
 Instrumentos Financeiros Derivativos 6  6.215   - 
  Instrumentos Financeiros Derivativos   6.215   - 
 Outras Obrigações   23.235   32.019 
  Fiscais e Previdenciárias 16  961   1.120 
  Diversas 14  18.835   30.899 
  Dívidas Subordinadas 22  3.439   - 
Não Circulante   70.692   116.065 
 Obrigações por Empréstimos e Repasses 13  46.083   76.020 
  Empréstimos no País   18.545   17.372 
  Empréstimos no Exterior   27.538   58.648 
 Instrumentos Financeiros Derivativos 6  6.492   - 
  Instrumentos Financeiros Derivativos   6.492   - 
 Outras Obrigações   18.117   40.045 
  Fiscais e Previdenciárias 16  10.944   18.705 
  Diversas 14  2.874   11.471 
  Dívidas Subordinadas 22  4.299   9.170 
  Provisões para Passivos Contingentes 15  -   700 
 Resultado de Exercícios Futuros   2.282   3.769 
  Resultado de Exercicíos Futuros 19  2.282   3.769 
 Patrimônio Líquido   34.514   31.524 
  Capital Social - De Domiciliados no Exterior 20  15.779   14.648 
  Reserva de Lucros   18.735   16.876 

Total do Passivo   232.780   311.780 

ATIVO Nota Explicativa 31/12/2016 31/12/2015
Circulante   35.225   62.554 
 Disponibilidades 5  9.163   16.061 
 Instrumentos Financeiros Derivativos 6  2.754   21.352 
  Instrumentos Financeiros Derivativos   2.742   19.661 
  Derivativos Embutidos   12   1.691 
 Operações de Arrendamento Mercantil 7  18.393   18.802 
  Arrendamentos e Subarrendamentos
   a Receber - Setor Privado 7  92.110   103.413 
  Adiantamento/Fornecedor para conta de arrendatária   17.425   16.857 
  (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7  (89.880)  (101.253)
  (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8  (1.262)  (215)
 Outros Créditos 9  4.647   6.134 
  Rendas a Receber   1.011   269 
  Diversos   3.636   5.865 
 Outros Valores e Bens 10  268   205 
  Bens não de Uso Próprio   213   163 
  Despesas Antecipadas   55   42 
Não Circulante - Realizável a Longo Prazo   197.555   249.226 
 Instrumentos Financeiros 6  140   13.363 
  Instrumentos Financeiros Derivativos   140   11.384 
  Derivativos Embutidos   -   1.979 
 Operações de Arrendamento Mercantil   (734)  (307)
  Arrendamentos e Subarrendamentos
   a Receber - Setor Privado 7  74.081   86.291 
  (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7  (74.081)  (86.291)
  (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8  (734)  (307)
 Outros Créditos 9  10.760   11.416 
  Diversos   10.760   11.416 
 Permanente   187.389   224.754 
  Investimentos - Outros Investimentos
  Imobilizado de Uso 12  238   303 
   Outras Imobilizações de Uso   1.617   1.549 
   (-) Depreciação Acumulada   (1.379)  (1.246)
  Imobilizado de Arrendamento 11  186.578   223.838 
  Bens Arrendados   410.382   430.827 
  (-) Depreciação Acumulada   (245.718)  (263.647)
  Superveniencia de depreciações   21.914   56.658 
 Intangível 12  573   613 
  Ativos Intangíveis   753   699 
  (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis   (180)  (86)
Total do Ativo   232.780   311.780 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

co
nt
in
ua

...

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 10 de junho de 2003, com sede a Alameda Rio Negro, 585 – 13º andar – 
Bloco A – Alphaville - Barueri, e tem por objeto social principal a prática das operações de 
arrendamento mercantil de bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e 
internacional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. É uma sociedade por 
ações de capital fechado de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, sendo 
equiparada às instituições fi nanceiras e estando, portanto, sujeita às normas e aos controles 
do Banco Central do Brasil – BACEN.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei 
das Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e apresentado em conformidade com o 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). A fi m de adequar-se às 
normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu 
pronunciamentos contábeis, e suas respectivas interpretações. Os pronunciamentos contábeis 
já aprovados pelo BACEN estão relacionados abaixo e foram considerados na preparação das 
informações contábeis inseridas nessas demonstrações fi nanceiras: Resolução CMN nº 
3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos; Resolução CMN nº 3.604/08 
– CPC 03 (R2) - Demonstração do fl uxo de caixa; Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - 
Divulgação sobre partes relacionadas; Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – Pagamento 
baseado em ações; Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de 
estimativa e retifi cação de erro Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 – Eventos subsequentes; 
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 
Resolução CMN nº 4.144/12 (R1) – Pronunciamento conceitual básico.; Resolução CMN nº 
4.424/15 – CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. Novos pronunciamentos aprovados pelo 
Bacen, que passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017: Em 17 de dezembro de 2015, 
foi emitida a Resolução CMN nº 4.455 que dispõe sobre os procedimentos contábeis relativos 
ao reconhecimento dos efeitos das variações cambiais na conversão de demonstrações 
fi nanceiras de dependência e de entidade coligada ou controlada no exterior e a operações de 
hedge de variação cambial de dependências ou de investimentos em coligada ou controlada 
no exterior. Referida Resolução entraria em vigor em 1º de julho de 2016. Entretanto sua 
vigência foi postergada para 1º de janeiro de 2017 pela Resolução CMN nº 4.491, de 31 de 
maio de 2016. Na presente data, não é possível estimar quando os demais pronunciamentos 
contábeis do CPC serão aprovados pelo BACEN. A administração da Companhia concluiu que, 
na presente data, não são esperados efeitos decorrentes da entrada em vigor desses novos 
pronunciamentos. Estas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela diretoria e 
autorizadas a serem divulgadas em 21 de março de 2017.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis de avaliação dos 
elementos patrimoniais são as seguintes: a) Apuração do resultado: As receitas e despesas 
são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para 
aquelas de natureza fi nanceira. As receitas e despesas de natureza fi nanceira são calculadas 
com base no método exponencial, exceto aquelas relacionadas a operações com o exterior, as 
quais são calculadas com base no método linear. As operações com taxas prefi xadas são 
registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro 
são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas 
pós-fi xadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. b) 
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moedas nacional e estrangeira de acordo com a Resolução CMN nº 
3.604/08, que incluem: saldos em bancos, caixa e aplicações fi nanceiras cujo prazo de 
vencimento na data de aplicação for inferior a 90 dias e não estão sujeitos a risco de mercado 
signifi cante. c) Instrumentos fi nanceiros derivativos: Os instrumentos fi nanceiros 
derivativos destinados a “hedge” são avaliados ao valor justo e estão classifi cados como 
“hedge” de risco de mercado tendo a valorização ou desvalorização reconhecida em 
contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. d) Instrumentos 
fi nanceiros derivativos embutidos em contratos de compra de bens objeto de 
arrendamento mercantil e empréstimos no exterior, troca de índices de 
atualização: A instituição reconhece segregadamente do contrato principal como um 
instrumento fi nanceiro derivativo embutido as seguintes operações: i. Garantia contratual de 
revenda do equipamento objeto de arrendamento mercantil existente em algumas operações 
de arrendamento. Tal garantia pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for 
inferior ao valor garantido que consta no contrato de aquisição dos bens objeto de 
arrendamento. ii. Os empréstimos no exterior realizados com a Matriz possuem cláusula que 
limita sua correção à variação do CDI. A Administração entende que tais garantias têm o 
comportamento de uma Opção devendo ser contabilizada como derivativo embutido nos 
termos do que preconiza as Circulares BACEN nº 3.068/01 e nº 3.082/02. e) Operações de 
arrendamento mercantil e provisão para créditos de liquidação duvidosa: i. 
Operações de arrendamento mercantil fi nanceiro - estão registradas pelo valor atualizado, 
quando aplicável, pelas rendas incorridas até a data do balanço, segundo o critério “pro rata” 
dia quando aplicável, deduzidas das rendas a apropriar que são mensalmente apropriadas ao 
resultado pelo regime de competência. ii. Operações de arrendamento mercantil operacional - 
estão registradas pelo valor de aquisição dos bens objeto de arrendamento, deduzidos das 
depreciações apropriadas ao resultado pelo regime de competência. iii. As operações de 
arrendamento mercantil fi nanceiro e operacional são compostas por operações de 
arrendamento de equipamentos de informática, comunicação e outros bens para pessoas 
jurídicas. iv. Provisão para créditos de liquidação duvidosa - foi constituída nos termos das 
Resoluções BACEN nº 2.682/99 e nº 2.697/00, em montante julgado sufi ciente para cobrir 
eventuais perdas na realização de créditos a receber, levando-se em consideração a análise das 
operações em atraso e dos riscos específi cos apresentados por cliente. O critério de arrasto da 
classifi cação de risco de um mesmo cliente ou grupo econômico e efetuado para a carteira de 
arrendamento, exceto para as operações que apresentem vinculação de crédito com outra 
instituição fi nanceira, nos termos da Resolução BACEN 2.921/02, conforme previsto no artigo 
3º da Resolução BACEN. Para essas operações é considerada a posição de atraso da operação 
na data base. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a 
experiência passada e os riscos específi cos em relação à operação, aos devedores e 
garantidores, períodos de atraso e grupo econômico observando os parâmetros estabelecidos 
pelo CMN, que requer a análise da carteira e sua classifi cação em nove níveis, sendo AA (risco 
mínimo) e H (risco máximo). O resultado das operações de arrendamento mercantil vencidas 
há mais de 60 (sessenta) dias, independentemente de seu nível de risco, somente são 
reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. v. As operações classifi cadas como 
nível H permanecem nessa classifi cação por 180 (cento e oitenta) dias, quando então são 
baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação. As operações 
renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas, 
conforme as regras da Resolução nº 2.682/99 do BACEN, exceto quando houver amortização 
signifi cativa das operações ou quando fatos novos relevantes justifi carem a mudança do nível 
de risco. As renegociações de operações de arrendamento que já haviam sido baixadas contra 
a provisão e que estavam registradas em contas de compensação são classifi cadas como nível 
H, os eventuais ganhos provenientes da renegociação são reconhecidos como receita quando 
efetivamente recebidos. vi. A carteira de arrendamento mercantil é constituída por contratos 
celebrados ao amparo da Portaria nº 140/84, do Ministério da Fazenda, contabilizados de 
acordo com as normas estabelecidas pelo BACEN, conforme descrito a seguir: I - Arrendamentos 
a receber: Refl etem o saldo das contraprestações a receber, atualizadas de acordo com índices 
e critérios estabelecidos contratualmente. II - Rendas a apropriar de arrendamento mercantil: 
Representam a contrapartida do valor das contraprestações a receber e são atualizadas na 
forma dos arrendamentos a receber, sendo apropriadas ao resultado quando dos vencimentos 
das parcelas contratuais. III - Imobilizado de arrendamento: É registrado pelo custo de 
aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método 
linear, quando necessário e desejado, com os benefícios de redução de 30% na vida útil normal 
do bem para as operações de arrendamento realizadas com pessoas jurídicas, previstos na 
legislação vigente. IV - Perdas em arrendamentos: Os prejuízos apurados na venda de bens 
arrendados quando efetuadas aos próprios arrendatários são diferidos e amortizados pelo 
prazo de vida útil remanescente dos bens e sendo demonstrados juntamente com o imobilizado 
de arrendamento. Os prejuízos apurados na venda de bens a terceiros (não arrendatários) são 
reconhecidos no resultado não operacional. V - Superveniência (insufi ciência) de depreciação: 
Os registros contábeis da Sociedade são mantidos conforme exigências legais, específi cas para 
sociedades de arrendamento mercantil. Os procedimentos adotados e sumariados nos itens 
“II” a “IV” acima diferem das práticas contábeis adotadas no Brasil, principalmente no que 
concerne ao regime de apropriação das receitas e despesas relacionadas aos contratos de 
arrendamento mercantil fi nanceiro. Em consequência, de acordo com a Circular BACEN nº 
1.429/89, é calculado o valor atual das contraprestações em aberto, utilizando-se a taxa interna 
de retorno de cada contrato, registrando-se o valor do ajuste apurado em receita ou despesa 
de arrendamento mercantil, em contrapartida às rubricas de superveniência ou insufi ciência de 
depreciação, respectivamente, no imobilizado de arrendamento, com o objetivo de adequar a 
apropriação das receitas e despesas das operações de arrendamento mercantil fi nanceiro às 
práticas contábeis adotadas no Brasil. f) Bens Não de Uso Próprio: São registrados quando 
há o retorno do equipamento por ocasião do fi m do contrato de arrendamento sem que o 
arrendatário tenha exercido a opção de compra prevista no contrato. São registrados pelo valor 
de aquisição deduzido das depreciações acumuladas. Anualmente é realizado inventário físico 
e apuração de seu valor de mercado. g) Redução do valor recuperável de ativos não 
fi nanceiros (“impairment”): É reconhecida uma perda por “impairment” se o valor de 
contabilização de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa exceder seu valor 
recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identifi cável de ativos que gera 
fl uxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por 
“impairment” são reconhecidas no resultado. Os valores dos ativos não fi nanceiros são 
revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por 
“impairment”. h) Obrigações por empréstimos: São demonstradas pelos valores das 
exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até as datas dos balanços reconhecidos em 
base “pro rata” dia. i) Atualização monetária de direitos e obrigações: Os direitos e 
as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos a índices de atualização, são atualizados até 
as datas dos balanços. As contrapartidas dessas atualizações são refl etidas no resultado. j) 
Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fi scais e 
previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e 
passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com as determinações estabelecidas no 
pronunciamento técnico CPC 25, aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/09. • Ativos 
contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem 
mais recursos. • Provisões - são reconhecidas nas demonstrações fi nanceiras quando, baseado 
na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a 
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
sufi ciente segurança. • Os passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis pelos 
nossos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles 
classifi cados como perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais, 
fi scais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas 
a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes 

Passivos: Em 31 de dezembro de 2016, os ativos totais atingiram R$ 232,8 milhões (R$ 
311,8 em 2015). Desse montante, R$ 9,2 milhões (R$ 16,1 milhões em 2015) são 
representados por caixa e equivalentes de caixa, R$ 2,9 milhões (R$ 34,7 milhões em 
2015) por derivativos e R$ 166,2 milhões (R$ 189,7 milhões em 2015) pela carteira de 
arrendamento. Os passivos circulante e não-circulante somavam R$ 195,9 milhões (R$ 
276,5 em 2015) e são representados por empréstimos R$ 141,9 (R$ 204,4 milhões em 
2015), instrumentos fi nanceiros derivativos R$ 12,7 (R$ 0 em 2015) e outras obrigações 

R$ 41,3 (R$ 72,1 milhões em 2015). Outras Informações: Em 22 de fevereiro de 2016, 
a empresa Tokyo Century Corporation, (antiga CTL) em reunião do seu Conselho de 
Administração, decidiu adquirir as ações remanescentes da CSI Leasing Inc., proprietária 
da CSI Financial Inc., acionista majoritária da CSI Latina Arrendamento Mercantil S.A. A 
Tokyo Century já possuía 34,6% das ações da CSI Leasing Inc., que foram adquiridas em 
março de 2015. A transação foi concluída em maio de 2016, quando a CSI Leasing Inc. se 
tornou uma subsidiária integral da Tokyo Century. Salientamos que tal operação não 

afeta a controladora direta da Companhia. A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A., não 
contratou e nem teve serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes não relacionados à auditoria externa, que pudessem caracterizar a perda 
de independência do Auditor.  Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confi ança e aos 
nossos funcionários e colaboradores a dedicação ao trabalho.

Barueri - SP, 21 de março de 2017.
A Diretoria

discutidos são integralmente registrados nas demonstrações fi nanceiras e atualizados de 
acordo com a legislação fi scal. k) Imposto de renda e contribuição social: A provisão 
para imposto de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240 no exercício. A provisão 
para contribuição social foi constituída à alíquota de 15% até 31 de agosto de 2015 e 
majorada à alíquota de 20% a partir de 01 de setembro de 2015, permanecendo até 31 de 
dezembro de 2018. Os impostos diferidos foram constituídos, sobre as diferenças temporárias, 
com base na alíquota para o imposto de renda de 25% e para a contribuição social 20%. O 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o resultado tributável do 
período às taxas dos impostos em vigor na data de apresentação das demonstrações 
fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido sobre prejuízos fi scais, bases negativas de contribuição social e 
sobre as diferenças temporárias entre os saldos contábeis de ativos, passivos e resultados e os 
correspondentes valores reconhecidos para fi ns de tributação. O imposto diferido é mensurado 
pelas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações fi nanceiras. l) Partes 
relacionadas: A divulgação de informações sobre as partes relacionadas é efetuada em 
consonância a Resolução CMN nº 3.750/09, que determinou a adoção do pronunciamento 
técnico CPC 05, referente à divulgação de informações sobre as partes relacionadas. m) 
Mensuração a valor de mercado: A metodologia aplicada para mensuração do valor de 
mercado (valor provável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos 
fi nanceiros derivativos é baseada no cenário econômico e nos modelos de precifi cação 
desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços médios praticados no 
mercado, aplicáveis para a data-base das demonstrações fi nanceiras. Assim, quando da efetiva 
liquidação fi nanceira destes itens, os resultados poderão eventualmente vir a ser diferentes dos 
estimados. n) Uso de estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi nanceiras 
exige que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu 
julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passivos, fi nanceiros ou não, receitas 
e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor de mercado de determinados ativos e 
passivos fi nanceiros; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo imobilizado; (iii) 
amortizações de ativos intangíveis; (iv) provisões necessárias para absorver eventuais riscos 
decorrentes de operações de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa e dos passivos 
contingentes; (v) ajuste de superveniência de depreciação e valor justo de revenda dos bens 
objeto de arrendamento mercantil estimado na contratação do “leasing”; e (vi) derivativos 
embutidos - opção de revenda de bens arrendados em contratos de aquisição de bens. Os 
valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, fi nanceiros ou não, podem vir a ser 
diferentes dos valores apresentados com base nessas estimativas.
4. Gerenciamento de Risco: A gestão de riscos da Companhia está confi gurada em 
conformidade com a complexidade de suas operações e de forma a atender às disposições da 
regulamentação em vigor. A Diretoria Executiva é responsável por determinar os parâmetros de 
risco que julga compatível com o modelo de negócio da CSILatina. A exposição a tais riscos é 
sistematicamente monitorada por equipes especializadas e independentes das unidades de 
negócio. Os resultados de tais aferições são submetidos à apreciação da Diretoria Executiva, que 
desempenha suas atribuições relacionadas à formulação e adoção de diretrizes, estratégias, 
políticas e medidas voltadas à identifi cação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos em 
conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis à CSILatina. A tomada de decisão na 
companhia sempre leva em conta os possíveis impactos de tais decisões no tocante aos riscos 
controlados. • Risco de Crédito: decorre do risco da contraparte de não honrar compromisso 
contratado, da degradação de garantias e da concentração de cliente ou setor. A decisão de 
crédito baseia-se nas evidências sobre a capacidade de pagamento dos arrendatários e demais 
contrapartes avaliadas com base em metodologia própria. O comitê de crédito da casa matriz, 
quando aplicável, participa de todas as escolhas feitas pela companhia, garantindo independência 
e isenção. • Risco de Mercado: é a exposição criada por potenciais fl utuações nas taxas de juros, 
taxas de câmbio, preços cotados em mercado e outros valores, e em função do tipo de produto, 
do volume de operações, prazo e condições do contrato e da volatilidade subjacente. 
Colaboradores especialistas, capacitados à identifi cação e controle dos riscos de mercado a que 
se expõe a sociedade incluindo risco cambial, são os responsáveis por manter a Diretoria 
Executiva informada para que medidas de proteção adicionais possam ser tomadas quando for o 
caso. São observados tanto os aspectos recomendados pelo órgão regulador como as próprias 
políticas internas da companhia que limitam a exposição ao mínimo necessário para a condução 
dos seus negócios. • Risco de Liquidez: este tipo de risco assume duas formas: (i) o risco de 
liquidez de mercado e (ii) risco de liquidez de fl uxo de caixa (“funding”). O primeiro é a 
possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável 
e sem perda signifi cativa de valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos 
para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos. 
O gerenciamento dos descasamentos de prazo entre a liquidação de direitos e obrigações é parte 
das atividades diárias de grupo de colaboradores com dedicação exclusiva ao assunto. Relatórios 
frequentes mantém a Diretoria Executiva informada sobre tais descasamentos, bem como sugere 
medidas de contingência para os cenários de estresse. • Risco Operacional: é defi nido como o 
risco de perda resultante de falha, defi ciência ou inadequação de processos internos, pessoas e 
sistemas. Os princípios básicos observados pela Companhia na gestão e controle do risco 
operacional estão em conformidade com a Resolução nº 3.380/06 do BACEN. A companhia possui 
ferramenta e metodologia de monitoramento dos riscos operacionais e com base em um modelo 
de Matriz de Riscos é possível à Diretoria Executiva identifi car e corrigir falhas priorizando os 
aspectos de maior relevância econômica e regulatória. O quadro abaixo apresenta os saldos de 
Risco de Crédito, Risco de Mercado, Exposição a Risco Cambial e Exposição a Taxas de Juros nos 
fi ns de período já ponderados para cálculo do Índice de Basiléia:
 31/12/2016 31/12/2015
Risco de Crédito (RWAcpad)  3.677 10.702
Risco Operacional (RWAopad)  4.687 4.793
Risco de Mercado (RWAjur1+ RWAjur2)  5.085  3.593
Risco Cambial (RWAcam) 280 1.990
Total  13.729 21.078
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: De acordo com a política da companhia os 
equivalentes de caixa são mantidos com a única fi nalidade de atender a compromissos de 
curto prazo, e não para outros fi ns. Dessa forma, a companhia mantém suas disponibilidades 
de caixa exclusivamente depositadas em conta corrente com bancos de primeira linha.
A posição de caixa e equivalentes de caixa, abaixo relacionada é:
  31/12/2016  31/12/2015
Caixa e equivalentes de caixa 9.163 16.061
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: A 
Companhia não possuía em 2016 e em 2015 nenhuma posição em títulos e valores 
mobiliários no seu ativo. Os instrumentos fi nanceiros derivativos utilizados são destinados a 
“hedge” e são avaliados ao valor de mercado através de ajustes diários das posições ativas 
e passivas. A seguir, demonstramos a relação dos derivativos, por indexador, em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015. Composição dos instrumentos fi nanceiros derivativos:
Quadro A - Notional
 Fator de risco Moeda 31/12/2016 31/12/2015
   Ativo Ativo
NDF Dólar e Juros R$ 90.591 123.077
Derivativo embutido - Preço venda
 residual (a)  do equipamento R$ 12 1.771
Quadro B - Saldos 
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
 Posição Ativa Posição Ativa Posição Passiva Posição Passiva
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo
NDF  2.742   140   19.961   11.384   6.215   6.492   -   - 
Derivativos embutidos -
 residual (a)  12   -   1.691   1.979   -   -   -   - 
Total  2.754   140   21.352   13.363   6.215   6.492   -   - 
(a) Refere-se à garantia contratual de preço mínimo para revenda do equipamento objeto de 
arrendamento mercantil existente em algumas operações de arrendamento. Tal garantia 
pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor da garantia 
tendo, portanto, o comportamento de uma opção de venda; As posições de curto prazo são 
aquelas com vencimento em até 1 ano e as de longo prazo apresentam data de vencimento 
superiores a 1 e com vencimentos até 4 anos, após 31 de dezembro de 2016.
Quadro C – Resultado
 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
NDF (a)  (4.390)  (33.771) 36.591
Derivativo embutido   (180)  (3.657) 962
Total (4.570) (37.428) 37.553 
(a) Refere-se principalmente aos resultados auferidos com 56 (63 em 2015) contratos com o 
objetivo de minimizar perdas cambiais decorrentes dos contratos de captação e empréstimos 
fi xados em dólar (US$).
7. Operações de Arrendamento Mercantil: a) Ajustes nas operações de 
arrendamento mercantil: Os registros contábeis da Companhia são mantidos conforme 
exigências legais. Os procedimentos adotados diferem das práticas contábeis adotadas no Brasil, 
principalmente pela não reclassifi cação do imobilizado e dos ajustes de superveniência para o 
ativo circulante e não circulante nas operações de arrendamento fi nanceiro e não apurar o 
resultado com base na taxa de retorno do arrendamento fi nanceiro. No sentido de considerar 
esses efeitos, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, foi calculado o valor atual das 
contraprestações em aberto utilizando-se a taxa interna de retorno de cada contrato, registrando 
um ajuste contábil no resultado e o consequente aumento ou redução no ativo permanente 
(superveniência ou insufi ciência de depreciação). Em decorrência do registro contábil desse 
ajuste, o resultado e o patrimônio líquido estão apresentados de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, porém as rubricas que abrigam os valores das operações de arrendamento 
mercantil permanecem com os seus saldos apurados por procedimentos não uniformes com as 
referidas práticas contábeis, mas de acordo com as normas do BACEN. b) Valor presente das 
operações de arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil 
fi nanceiro são representados pelos seus respectivos valores presentes, apurados com base na 
taxa interna de retorno de cada contrato. Esse valor é apresentado em diversas rubricas 
patrimoniais, atendendo desta forma, às normas do BACEN, as quais são resumidas a seguir:
 Arrendamento Arrendamento
 mercantil mercantil
 fi nanceiro operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2016 2015 2016 2015
Operações de arrendamento
 mercantil no ativo - curto prazo 55.983 53.860 36.127 49.553
Rendas a apropriar de arrendamento
 mercantil - curto prazo (54.759) (52.307) (35.121) (48.946)
Operações de arrendamento
 mercantil no ativo - longo prazo 57.032 57.017 17.049 29.274
Rendas a apropriar de arrendamento
 mercantil - longo prazo (57.032) (57.017) (17.049) (29.274)

 Arrendamento Arrendamento
 mercantil mercantil
 fi nanceiro operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2016 2015 2016 2015
Valor residual garantido a realizar 16.938 28.152 -  - 
Valor residual garantido a balancear (16.938) (28.152) -  - 
Bens arrendados - ativo permanente (i) 214.173 212.571 186.076 203.002
Depreciações acumuladas (i) (115.324) (137.543) (124.365) (116.166)
Superveniência de depreciação (ii) 7.448 45.968 -  - 
Perdas de arrendamento a diferir no ativo 2.378 1.385 -  - 
Amortização acumulada de perdas a diferir (1.276) (865) -  - 
Valor total da carteira 108.623 123.069 62.717 87.443
Credores por antecipação de valores residuais (3.499) (25.537) - -
Valor presente do arrendamento fi nanceiro/
 Contratos de arrendamento operacional
 registrado no balanço 105.124 97.532 62.717 87.443
(i) Não inclui o montante de imobilizado de bens arrendados, cujo fl uxo de vencimento das 
operações de arrendamento foi cedido a terceiros R$ 7.755 (R$ 11.060 em 2015). (ii) Não 
inclui o valor de R$ 14.466 (R$ 10.800 em 2015), contabilizado como ajuste de 
superveniência de depreciação que corresponde ao valor de revenda dos bens objeto de 
arrendamento mercantil estimado na contratação do “leasing”.
c) Segregação do valor presente por tipo de atividade econômica
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Atividade Econômica 2016 2015 2016 2015
Setor Privado - Indústria 39.075 30.220 20.622 37.875
Setor Privado - Comércio 14.699 10.983 5.684 2.829
Setor Privado - Intermediários Financeiros 51 1.471 422 1.152
Setor Privado - Outros Serviços  51.299  54.858 35.989  45.587
Total 105.124 97.532 62.717 87.443
d) Distribuição do valor presente por faixa de vencimento
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Vencimento 2016 2015 2016 2015
Vencidos 757 1.036 443 884
A vencer até 90 dias 16.844 16.459 10.877 15.229
A vencer de 91 a 360 dias 39.215 36.146 21.712 31.295
A vencer acima de 360 dias  48.308  43.891  29.685  40.035
Total 105.124 97.532  62.717 87.443
e) Resultado de operações de arrendamento mercantil
Receitas de Operação de Arrendamento Mercantil
 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
Rendas de Arrendamento Financeiro 25.240  63.871   70.188 
Rendas de Arrendamento Operacional 32.389  68.474   73.695 
Lucro na Alienação de Bens Arrendados  16.647  30.890   27.730 
Total  74.276  163.235   171.613 
Despesas de Operação de Arrendamento Mercantil
 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
(-) Despesas de Arrendamento Financeiro (29.315)  (68.938)  (73.011) 
(-) Despesas de Arrendamento Operacional (21.644)  (42.982)  (40.761) 
(-) Prejuízo da Alienação de Bens Arrendados  (575)   (1.517)  (3.815) 
Total (51.534)  (113.437)  (117.587) 
8. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Em 31 de dezembro de 2016 o saldo 
de provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa é de R$ 1.996, 
sendo R$ 1.134 para Arrendamento Financeiro e R$ 862 para Arrendamento Operacional. Em 31 
de dezembro de 2015 o saldo total era de R$ 522, sendo R$ 305 para Arrendamento Financeiro e 
R$ 217 para Arrendamento Operacional. O risco da carteira de arrendamento mercantil a valor 
presente e a provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa são 
calculados conforme estabelecido na Resolução BACEN nº 2.682/99, estavam assim distribuídos:
Arrendamento fi nanceiro
 31/12/2016 31/12/2015
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A Valor Pro- Ven- A Valor Pro-
 Risco requerida cido vencer presente visão cido vencer presente visão
AA 0% -  16.606  16.606  - 489 85.307 85.796  - 
A 0,5%  -   67.919   67.919   340  14 2.135 2.146 11
B 1%  20   17.324   17.344   173  - - - -
C 3%  123  1.508  1.631   49  519 9.022 9.541 286
D 10%  216   953   1.169   117  10 32 42 4
E 30%  -   -   -   -  - - - -
F 50%  -   -   -   -  - - - -
G 70%  -   -   -   -  - - - -
H 100%  398   57   455   455  4 - 4 4
  757 104.367 105.124 1.134 1.036 96.496 97.532 305
Arrendamento Operacional
 31/12/2016 31/12/2015
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A Valor Pro- Ven- A Valor Pro-
 Risco requerida cido vencer presente visão cido vencer presente visão
AA 0% -  21.559  21.559  -  436  78.035  78.471   - 
A 0,5%  -  33.603   33.603   168   34   7.402   7.436   37 
B 1%  -   4.744   4.744   47   14   382   396   4 
C 3%  28  1.580   1.608   48   130   501   631   20 
D 10%  337  334   671   67   136   183   319   32 
E 30%  -   -   -   -   13   8   21   6 
F 50%  -   -   -   -   57   27   84   42 
G 70%  -   -   -   -   29   -   29   20 
H 100%  77  454   532   532   35   21   56   56 
   443  62.274   62.717   862   884   86.559   87.443   217 
Movimentação da provisão para crédito liquidação duvidosa
 Arrendamento  Arrendamento
 Financeiro Operacional
Saldos no Exercício de 31/12/2015 305 217
(Reversões)/Constituições 804 612
Baixas para prejuízo - -
Saldos no Semestre de 31/06/2016 1.109 829
(Reversões)/Constituições 25 3
Baixas para prejuízo - -
Saldos no Semestre de 31/12/2016 1.134 862
No referido exercício não existem contratos em renegociação, bem como não ocorreram 
reintegrações de posse, nem ações judiciais para recuperação de créditos.
9. Outros Créditos: Rendas a receber
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Rendas a receber (a) 1.011 269
(a) Saldo refere-se ao valor proporcional de bens que já estão em uso pelos clientes, antes do 
início do contrato de Arrendamento, ocorrendo o pagamento em até 30 dias.
Diversos
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Curto prazo 3.636 5.865
Adiantamento salarial  42   - 
Devedores diversos (a) 1.685 1.012
Devedores por Depósito em Garantia  8   - 
Impostos e contribuições (b)  382   8 
Imposto de renda a recuperar  -   204 
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c)  407   2.531 
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d)  -   142 
Crédito tributário sobre adições temporárias (e)  1.112   1.968 
Longo prazo 10.760 11.416
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 8.982 9.543
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d)  664  586
Crédito tributário sobre adições temporárias (e) 1.114 1.287
Total 14.396 17.281

(a) Devedores Diversos refere-se substancialmente a valores a receber originados pelo 
encerramento de contratos junto aos clientes que exerceram a opção de compra dos bens.
(b) Impostos e contribuições referem-se aos recolhimentos de IRPJ e CSLL. (c) O prejuízo 
fi scal é originado pela Superveniência de Depreciação, conforme nota explicativa nº 17(a). 
(d) A base negativa de CSLL é calculada levando-se em conta as adições temporárias de 
variação cambial, provisões, ajustes a mercado de títulos e instrumentos fi nanceiros 
derivativos e derivativos embutidos, tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa 
nº 17(a). (e) O crédito tributário sobre adições temporárias foi constituído sobre Variação 
Cambial, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa da Carteira de “Leasing”, Marcação 
a Mercado de Derivativos e Valor Residual Garantido (Derivativo Embutido), tendo sua 
movimentação detalhada na nota explicativa nº 17(a).
10. Outros Valores e Bens
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Curto prazo
Bens não de uso próprio (BNDU) (a) 681 180
Provisão para desvalorização de outros valores e bens (b) (468) (17)
Prêmio de Seguros Antecipados 34 28
Outros (c)  21 14
Total 268 205
(a) A rubrica “Bens Não de Uso Próprio (BNDU)” refere-se basicamente a valores registrados 
como máquinas e equipamentos retornados ao fi nal das operações de “leasing”. Os bens 
recebidos foram registrados pelo seu custo de aquisição líquido de depreciação. Anualmente é 
realizado inventário físico e apuração de seu valor de mercado.  (b) A legislação em vigor, em 
cumprimento ao estabelecido no CPC 01 (R1), prevê a realização de Teste de “Impairment” (ou 
Teste de Recuperabilidade de Ativos) a cada exercício social. A essência do teste de 
recuperabilidade é evitar que um ativo esteja registrado por um valor maior que seu valor 
recuperável. A Companhia realizou teste detalhando a metodologia, premissas utilizadas e o 
resultado da avaliação dos ativos em relatório específi co. Foram submetidos ao teste de 
recuperabilidade 100% do estoque de equipamentos retornados das operações de “leasing”, 
contabilizados como bens não de uso próprio (BNDU). Foi registrada provisão para perda por 
“impairment” no valor de R$ 468 (R$ 17 em 2015), valor que representa na estimativa da 
Administração a diferença entre expectativa de valor a receber pela venda dos equipamentos e 
valor contábil dos bens. (c) O saldo refere-se à despesa com garantia sobre equipamentos de uso.
11. Imobilizado de Arrendamento 
 31/12/2016 31/12/2015
Bens arrendados (a) 410.382 430.827
Financeiro 218.578 219.856
 Máquinas e equipamentos 138.047 148.807
 Móveis 3.726 4.261
 Veículos e afi ns  23.808  11.730
 Outros arrendamentos 52.997 55.058
Operacional 189.426 209.586
 Máquinas e equipamentos 150.765 162.431
 Veículos e afi ns 82 82
 Outros arrendamentos 38.579 47.073
(+) Perdas de arrendamento 2.378 1.385
(-) Depreciação acumulada(a)  (245.718)  (263.647)
Financeiro  (117.821)  (142.474)
 Máquinas e equipamentos  (88.452)  (103.946)
 Móveis  (840)  (2.036)
 Veículos e afi ns  (5.054)  (461)
 Outros arrendamentos  (23.475)  (36.031)
Operacional  (126.621)  (120.308)
 Máquinas e equipamentos  (95.915)  (90.423)
 Veículos e afi ns  (37)  (21)
 Outros arrendamentos  (30.669)  (29.864)
(-) Amortização de perdas a diferir  (1.276)  (865)
(+) Superveniência de depreciação  21.914   56.658 
Total  186.578   223.838 
(a) Inclui o montante de R$ 7.755 (R$ 11.060 em 2015), referente ao imobilizado de 
arrendamento e R$ 4.753 (R$ 6.375 em 2015) de depreciação acumulada de operações 
cedidas, cuja propriedade dos bens continua com a CSILatina. 
Taxa média de depreciação
Máquinas e equipamentos 0,83% a 1,19% ao mês
Móveis 0,83% a 1,19% ao mês
Outros arrendamentos 1,66% a 2,38% ao mês
Para bens arrendados com vida útil média estimada em 42 meses, é considerada a taxa de 
depreciação 2,38% ao mês e para bens arrendados com vida útil média estimada em 60 
meses, é considerada a taxa de depreciação de 1,66% ao mês.
12. Bens de Uso Próprio e Ativo Intangível
 31/12/2016 31/12/2015
Imobilizado de Uso 238 303
Intangível (a) 573 613
(a) O saldo refere-se, substancialmente, ao custo de implantação de sistema integrado ERP 
que entrou em produção durante o exercício de 2014 e que será amortizado pelo prazo de 
10 anos.
13. Obrigações por Empréstimos e Repasses
 31/12/2016 31/12/2015
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Empréstimos no País
 Resolução nº 2.921/02 (a) R$ 28.927 18.545 26.405 17.372
Capital de Giro no País (c) R$ 7.994 -  17.736   - 
Empréstimos no Exterior
 Resolução nº 2.921/02 (a) US$ 45.518 27.538 79.778 50.498
“Intercompany” (b) US$ 6.879 -  -  8.150
Capital de Giro no exterior (c) US$ 6.524 - 4.484 -
Total  95.842 46.083 128.403 76.020
(a) A Companhia possui a maior parte de suas obrigações por empréstimos no país e exterior 
na modalidade “sem retenção substancial de risco” que foram estruturadas através da 
vinculação de recebíveis de operações de arrendamento mercantil, contratadas segundo 
determina a Resolução n° 2.921/02 do BACEN a preços de mercado para a modalidade. (b) 
A Companhia possui empréstimos denominados em moeda estrangeira e moeda nacional, 
captados junto a bancos de primeira linha e à matriz do grupo (“Intercompany Loans”). Os 
contratos de empréstimos no exterior realizados com a matriz possuem cláusula que limita 
sua correção à variação do CDI, esse valor, quando aplicável, é classifi cado como derivativo 
embutido e detalhado na nota explicativa nº 6. (c) O capital de giro necessário para atender 
a necessidades momentâneas de caixa é contratado a taxas de mercado através da 
modalidade Conta Garantida e Capital de Giro de curto prazo com instituições de primeira 
linha no Brasil e no exterior.
Resultado de obrigações de empréstimos e repasses
 2º Semestre de 2016 31/12/2016 31/12/2015
Operações de empréstimos e repasses (6.495) (14.175) (16.327)
Outras rendas operacionais
 (variação cambial ativa) 15.377 64.259  35.466 
Outras despesas operacionais
 (variação cambial passiva) (17.478) (42.976) (86.216) 
Total (8.596) 7.108 (67.077) 
A variação de obrigações de empréstimos e repasses foi em função da variação cambial 
passiva (despesa) no montante de R$ 42.976 (R$ 86.216 em 2015) e variação cambial ativa 
(receita) R$ 64.259 em dezembro de 2016 (R$ 35.466 em 2015).
14. Outras Obrigações – Diversas 
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Credores por antecipação de residual (a) 659 14.066
Despesas de pessoal (b) 1.306 1.286
Outras despesas administrativas 239 55
Outros pagamentos (c) 15.707 14.006
Credores diversos - País (d) 924 1.486
Total curto prazo 18.835 30.899
Credores por antecipação de residual (a) 2.841 11.471
Despesa de Pessoal (b) 33 -
Total longo prazo  2.874 11.471

  2º Se-
 Nota mestre  
 explicativa de 2016 31/12/2016 31/12/2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Semestre/Exercício    2.263   2.990   5.281 
Ajustes que Não Afetam o Fluxo de Caixa   63.166   127.260   110.835 
 Depreciações e Amortizações   39.869   78.257   80.999 
 Insufi ciência (Superveniência) de Depreciação   19.785   34.744   22.128 
 Imposto de Renda e CSLL Diferido   (1.406)  (3.824)  (1.430)
 Variação Cambial de Derivativos   (299)  27.628   (43.423)
 Variação Cambial de Empréstimos   1.883   (18.408)  48.492 
 Imposto de Renda e CSLL Corrente   3.280   6.316   4.709 
 Provisão para Contingências 26  (25)  114   238 
 Provisão para Pagamentos a Realizar   615   1.598   797 
 Provisões Revertidas no Período   -   -   (1.141)
 Provisão não Operacional   89   468   - 
 Provisão de Juros - Dívida Subordinada   (263)  (172)  163 
 Provisão de Juros - Conta Garantida   12   76   - 
 (Reversão)/ Provisão para
  Operações de Arrendamento
   Mercantil de Liquidação Duvidosa 8  58   1.474   (697)
 VPC Stub Faturado e não Recebido   (432)  (1.011)  - 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Semestre/Exercício Ajustado  65.429   130.250   116.116 
Impostos Pagos   4.802   8.235   6.113 
Variação de Ativos e Obrigações   (30.422)  (65.787)  (41.567)
 Redução/(Aumento) em
  Instrumentos Financeiros Derivativos   3.824   16.900   24.277 
 (Redução)/Aumento em Operações
  de Arrendamento Mercantil   (7.464)  (638)  (9.051)
 (Redução)/Aumento em Outros Créditos   1.696   (1.257)  3.853 
 Redução/(Aumento) em Outros Valores e Bens   1.187   3.429   1.806 
 Aumento/(Redução) em Obrigações
  por Empréstimos e Repasses   (12.304)  (44.166)  (38.353)
 Aumento/(Redução) em
  Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias   (8.553)  (14.236)  (14.910)
Aumento/(Redução) em Outras
 Obrigações - Diversas   (7.988)  (24.332)  (5.447)
 Aumento/(Redução) em
  Resultado de Exercícios Futuros   (820)  (1.487)  (3.742)
Caixa Líquido Oriundo das Atividades Operacionais   39.809   72.698   80.662 
 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Alienação/(Aquisição) de
  Imobilizado de Arrendamento   (40.072)  (79.474)  (75.507)
 Aquisição de Móveis e Equipamentos - Financeiro   (32.315)  (62.918)  (51.684)
 Alienação de Móveis e Equipamentos - Financeiro   238   3.126   1.608 
 Aquisição de Móveis e Equipamentos - Operacional   (8.478)  (20.791)  (29.152)
 Alienação de Móveis e Equipamentos - Operacional   483   1.109   3.721 
 Aquisição/(Alienação) de Imobilizado de Uso   (60)  (68)  (47)
 Móveis e Equipamentos de Uso   (60)  (68)  (47)
 Aplicação do Intangível   -   (54)  - 
  Sistema de Processamento de Dados   -   (54)  - 
 Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento  (40.132)  (79.596)  (75.554)
(Redução)/Aumento Líquido de
 Caixa e Equivalentes de Caixa   (323)  (6.898)  5.107 
Caixa e Equivalentes de Caixa no
 Início do Semestre/Exercício   9.486   16.061   11.018 
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Fim do Semestre/Exercício   9.163   9.163   16.061 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  2º Se-
 Nota mestre
 explicativa  2016  31/12/2016 31/12/2015
Receitas da Intermediação Financeira   69.773   125.876   209.193 
 Operações de Arrendamento Mercantil  7  74.276   163.235   171.613 
 Resultado com Instrumentos
  Financeiros Derivativos (+/-)  6  (4.570)  (37.428)  37.553 
 Resultado com Títulos de Renda Fixa (+/-)    67   69   27 

Despesas da Intermediação Financeira    (60.189)  (107.803)  (183.967)
 Operações de Empréstimos e Repasses  13  (8.596)  7.108   (67.077)
 Operações de Arrendamento Mercantil  7  (51.534)  (113.437)  (117.587)
 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  8  (58)  (1.474)  697 

Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira    9.584   18.073   25.226 

Outras Receitas/Despesas Operacionais    (6.459)  (13.593)  (17.433)
 Despesas de Pessoal    (7.300)  (13.683)  (12.439)
 Outras Despesas Administrativas  24  (2.587)  (5.496)  (6.842)
 Despesas Tributárias    (827)  (1.794)  (1.889)
 Outras Receitas Operacionais  25  4.256   7.544   4.464 
 Outras Despesas Operacionais  26  (1)  (164)  (728)

Resultado Operacional    3.126   4.480   7.793 

Resultado não Operacional  27  1.011   1.002   767 

Resultado antes da
 Tributação sobre Lucro    4.137   5.482   8.560 
 Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Corrente  17  (3.280)  (6.316)  (4.709)
 Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Diferido  17  1.406   3.824   1.430 

Lucro do Semestre/Exercício    2.263   2.990   5.281 
 Lucro por Ação (Em R$ 1,00)    0,15   0,20   0,36 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota  Capital Social                             Reservas de Lucros  Lucros (Prejuízos)
 Explicativa Realizado Reserva Legal Reserva de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014   14.648   833   10.762   -   26.243 
Lucro Líquido do Exercício   -   -   -   5.281   5.281 
 Destinação de Lucros:
  Constituição de Reserva de Lucros   -   265   5.016   (5.281)  - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2015   14.648   1.098   15.778   -   31.524 
Aumento de Capital 20  1.131   -   (1.131)  -   - 
Lucro Líquido do Exercício   -   -   -   2.990   2.990 
 Destinação de Lucros:
  Constituição de Reserva de Lucros   -   149   2.841   (2.990)  - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016   15.779   1.247   17.488   -   34.514 
Saldos em 30 de Junho de 2016   15.779   1.134   15.338   -   32.251 
Aumento de Capital   -   -   -   -   - 
Lucro Líquido do Semestre   -   -   -   2.263   2.263 
 Destinação de Lucros:
  Constituição de Reserva de Lucros   -   113   2.150   (2.263)  - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 20  15.779   1.247   17.488   -   34.514 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF n° 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ALPHAVILLE URBANISMO S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 
17 de abril de 2017, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) as contas dos administradores, 
o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016; (ii) a destinação do resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a eleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia; (iv) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2016; (v) exclusão do cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Companhia, alteração das regras de 
representação da Companhia, bem como de alçadas da Diretoria da Companhia; e (vi) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com 
as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 28 de março de 2017.

RICARDO LEONEL SCAVAZZA - Membro do Conselho de Administração

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020764-
93.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Simone Paula Miranda, OAB/SP Nº 224.351, CPF 162.584.948-62, que Riccardo 
Faresin e Suzi Faresin Jesus lhe ajuizaram uma ação de Procedimento Sumário objetivando seja 
a mesma julgada procedente com a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos 
danos causados aos requerentes no valor de R$ 37.966,66 (Nov/2014), e ainda, a condenação da 
requerida ao pagamento custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a requerida 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, que fluirá após os 20 dias supra, 
apresente resposta. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro e 2016. 

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017328-
46.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Eventuais interessados desconhecidos, que lhe foi proposta uma ação de Tutela Antecipada 
Antecedente por parte de Marcos Eduardo Francisco, alegando em síntese: A Associação indicada 
acima foi fundada em 15/12/2005, oportunidade em que os presentes deliberaram e aprovaram o 
Estatuto Social, bem como a eleição e a posse de sua primeira Diretoria e Conselho Fiscal, para o 
triênio 15/12/2005 a 15/15/2007, conforme ata de fundação lavrada na referida data. Após a 
deliberação e aprovação do estatuto social e após a eleição da única chapa que se apresentou para 
concorrer ao pleito, a Diretoria da Associação foi constituída da seguinte forma: Presidente Marcos 
Eduardo Francisco, Vice José Eduardo Medeiros de Carvalho, 1º Secretário Osvaldo Olinto Júnior, 2º 
Secretário Marco António Magalhães, 1º Tesoureiro Adriana Aparecida Gomes, 2º Tesoureiro José 
Bernardo da Silva Filho, Diretor Social Alice Aparecida Soares, Conselho Fiscal, Osvaldo Luis 
Alexandre, José Bernardo da Silva Filho e Marilda Francisca de Faria. Não foram eleitos suplentes 
para a Diretoria e conselho Fiscal. Tendo o autor requerido a antecipação da tutela para a nomeação 
do requerente interessado como administrador provisório da Associação denominada Associação 
Popular Fraternidade Cristã, com a procedência total da ação. Dando-se à causa o valor de 
R$1.000,00. 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. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000265-
71.2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA 
KOWALISKI, Avenida Santa Catarina, 2323, Vila Mascote - CEP 04378- 400, São Paulo-SP, CPF 
246.895.718-05, RG 28.348.831-1, Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.712,10 (Dez/2013), acrescidos 
de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para sua 
filha, firmado entre as partes e não pago no período de abril/2012 a janeiro/2013. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir 
os 20 dias úteis supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios correspondentes à 5% 
(cinco por cento do valor da causa (ficando isento das custas processuais) ou ofereça embargos, sob 
pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo, (art. 700 do NCPC), presumindo-se como 
verdadeiros os fatos. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010833-23.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Hernandez Rodrigues Transporte de Cargas Ltda, São Paulo-SP, CNPJ 
07.962.032/0001-17, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de G & G Auto Posto 
Ltda, alegando em síntese: a ré abastecia seus veículos de transporte no posto de combustível do 
autor e acumulou um débito atualizado de R$ 20.451,86 de cujo valor tornou-se inadimplente. 
Encontrando-se a ré 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, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044477-97.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sang Duk Kim, na forma da lei, etc. FAZ SABER a GEORGIA ANDREIA FORNACIARI, CPF. 
319.906.468-08, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, para 
o recebimento de R$ 16.490,47 (Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA 
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, III do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - Barueri - SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILatina Arrenda-
mento Mercantil S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto quanto à não reclassifi cação mencionada no parágrafo “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras referidas acima apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da CSILatina Ar-
rendamento Mercantil S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações 
e os seus fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de arrenda-
mento e elabora as suas demonstrações fi nanceiras com a observância das diretrizes contá-
beis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da 
carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insufi ciência de 
depreciação, classifi cada no ativo permanente, conforme mencionado na nota explicativa nº 
3e. Essas diretrizes não requerem a reclassifi cação das operações de arrendamento, que 
permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas 
do ativo circulante e realizável a longo prazo, e rendas e despesas de arrendamento, embora 
resultem na apresentação do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.
Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa n° 17a, em 31 de dezembro de 2016 a 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Companhia apresenta créditos tributários ativos no montante de R$12.279 mil, substancial-
mente representados por prejuízos fi scais oriundos da exclusão dos ajustes de superveniên-
cia de depreciação na base de cálculo do imposto de renda, tendo sido constituída provisão 
para imposto de renda diferido (passivo) relativo ao referido ajuste no montante de R$5.479 
mil. A realização desses créditos tributários está condicionada à geração de lucros tributáveis 
futuros. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações  nanceiras e o rela-
tório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações fi nanceiras, 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 de-
monstrações fi nanceiras ou com o 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 nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações  nanceiras: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações  nanceiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, toma-
das 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 dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e 
mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 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, falsifi cação, 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 ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras 
ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi cien-
te referente às informações fi nanceiras das entidades ou atividade de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras consolidadas. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião da auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles in-
ternos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2017

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Marcelo Luis Teixeira Santos
Contador - CRC nº 1 PR 050377/O-6

A DIRETORIA                                                                                                                                                          ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

A rubrica “Outras Obrigações - Diversas” apresenta a seguinte composição: (a) Refere-se a 
valores de VRG pagos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com base nos 
mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a que estão 
vinculados. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de R$ 204 (R$ 150 em 2015) para 
pagamento de comissão de vendas, R$ 270 para pagamento da PLR (R$ 382 em 2015) e R$ 
142 (R$ 216 em 2015) a serem pagos para administração a título de remuneração. (c) Outros 
pagamentos referem-se substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e 
serviços relacionados com a aquisição de bens relativos às operações de arrendamento 
mercantil no valor de R$ 11.139 (R$ 11.783 em 2015) e R$ 4.568 (R$ 2.223 em 2015) 
relacionados a fornecedores diversos não relacionados à operação de “leasing”. (d) Credores 
diversos referem-se substancialmente a recebimentos antecipados de parcelas de 
arrendamento mercantil e créditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 31 de dezembro de 2016 e 2015 são relacionados a ações 
trabalhistas e de acordo com a avaliação dos advogados é assim sumarizado:
  Valor estimado
  pelos advogados/ Provisão
 Quantidade de ações Valor das Causas contábil
 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Provável (i) - 2 -  13 - 700
Possível (ii) 3 2 3.017 6.139  -  -
Total geral 3 4 3.017 6.152  -  700
(i) Os processos trabalhistas classificados como de perda provável no montante total 
de R$ 0 (R$ 700 em 2015) referiam-se a processos trabalhistas em que ex-prestadores 
de serviços contratados pela Companhia pleiteiam reconhecimento de vínculo 
trabalhista, esses casos foram encerrados em 2016 virtude de acordo judicial 
homologado no valor de R$ 814. (ii) Os processos trabalhistas no valor de R$ 3.017 
(R$ 6.139 em 2015), classificados como de perda possível, referem-se a ações judiciais 
movidas por ex-empregados ou ex-prestadores de serviços buscando pretensos 
direitos trabalhistas. É importante salientar que tal montante corresponde aos valores 
das causas arbitrados pelos ex-empregados ou prestadores de serviços, e que todas as 
referidas ações trabalhistas encontram-se em seu estágio inicial, ou em fase de 
recursos, motivo pelo qual a Administração considera que, mesmo em caso de 
deferimento integral ou parcial dessas ações, eventuais valores a pagar seriam 
substancialmente reduzidos. A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. não possuía 
contingências tributárias ou cíveis com probabilidade de perda “possível” ou 
“provável” em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 31 de dezembro de 2015  700
Constituições/Reestimativas 138
Pagamentos  -
Saldos em 30 de junho de 2016  838
Constituições/Reestimativas (24)
Pagamentos  (814)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  -

16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
IRPJ Refi s (a)  55   38 
IRPJ a pagar corrente  204  346
CSLL Refi s (a)  74   51 
Impostos sobre salários a recolher  293   236 
PIS Refi s (a)  5   4 
PIS a pagar corrente  24   18 
COFINS Refi s (a)  28   19 
COFINS a pagar corrente  148   113 
Outros impostos a recolher  130   295 
Total do Curto Prazo 961   1.120 
IRPJ Refi s (a) 777   831 
CSLL Refi s (a)  1.032   1.104 
PIS Refi s (a) 72  77 
COFINS Refi s (a) 385   412 
Provisão para imposto de renda diferido (b) 5.479   14.165 
Crédito tributário (IR e CSLL Diferidos)
 sobre exclusões temporárias (b) 3.199  2.116 
Total do Longo Prazo 10.944   18.705 
Total  11.905   19.825 
(a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR 
Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de 
Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários da 
Marcação a Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) 
totalizando o valor de R$ 8.678 (R$ 16.280 em 2015), detalhado na nota 17(a).
17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL) 
Conciliação do Imposto de 2º semestre
 renda e Contribuição Social de 2016 31/12/2016 31/12/2015
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de
 renda e Contribuição Social 4.137 5.481 8.560
Alíquota Vigente 45% 45% 40%
Expectativa de despesa (crédito) de Imposto
 IRPJ e CSLL de acordo com a alíquota vigente  (1.862) (2.467) (3.424)
Efeito do IRPJ e da CSLL
 sobre as diferenças permanentes  (63)  (123) (210)
Efeito de majoração da alíquota da CSLL sobre
 Base Negativa e Adições Temporárias - - 309
Outros  51  98  46
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (1.874) (2.492) (3.279)

transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos 
ponderados pelo risco, sendo que este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme as 
condições macroeconômicas da época. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar a 
partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmente até 
sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas 
a apuração das exigibilidades de patrimônio de referência e o índice de Basileia:
 31/12/2016 31/12/2015
Patrimônio de referência para comparação
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 33.408 34.132
Patrimônio de referência Nível I 32.548 31.279
 Patrimônio líquido 34.514 31.524
 Ajustes prudenciais (Resolução 4.192/13) (1.966) (245)
Patrimônio de referência Nível II 860 2.853
Ativos ponderados pelo Risco (a)
 RWAcpad (anteriormente Pepr) 3.677 10.702
 RWAcam (anteriormente Pcam) 280 1.990
 RWAjur1 + RWAjur2 (anteriormente Pjur1+Pjur2) 5.085 3.593
 RWAopad (Risco operacional)  4.687  4.793
Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 9,875%) 13.729 21.078
Adicional de Conservação de Capital Principal  869  -
Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 9,875%) 14.598 21.078
Índice de Basiléia 24,03% 17,81%
 Saldo Utilizados para cálculo do RWA  139.029   191.623 
 Exposição ao risco de crédito –
  RWAcpad (anteriormente Pepr)  37.235   97.290 
 Ativos de câmbio – RWAcam (anteriormente Pcam)  2.839   18.094 
 Ativos indexados a juros pré –
  RWAjur1 (anteriormente Pjur1)  17.276   12.800 
 Ativos indexados a cupom
  cambial – RWAjur2 (anteriormente Pjur2)  34.218   19.864 
 Exposição ao risco operacional - RWAopad (Anteriomente Popr)  47.461   43.575 
Em 31 de dezembro de 2016, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 
18.810 (R$ 13.053 em 2015), respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido 
pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
Despesas Administrativas 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
Despesas de comunicação  (92)  (179)  (183)
Despesas de água energia e gás  (11)  (27)  (23)
Despesas de aluguéis   (94)  (193)  (220)
Despesas de manutenção
 e conservação de bens  (7)  (10)  (16)
Despesas de material  (6)  (10)  (15)
Despesas de processamento de dados  (541)  (1.210)  (1.078)
Despesas de promoções e relações públicas   (97)  (156)  (139)
Despesas de publicações   (70)  (136)  (66)
Despesas de seguros  (34)  (68)  (69)
Despesas de serviços de terceiros   (385)  (899)  (787)
Despesas de serviço técnico especializado  (225)  (503)  (447)
Despesas de transporte  (2)  (2)  (2)
Despesas de viagem ao exterior  (79)  (113)  (68)
Despesas de viagem ao País   (36)  (63)  (70)
Outras despesas administrativas (a)  (804)  (1.590)  (59)
Despesas com amortização do intangível  (44)  (95)  (1.853)
Depreciação de bens de uso próprio  (60)  (242)  (1.747)
Total  (2.587)  (5.496)  (6.842)
(a) A rubrica Outras despesas administrativas refere-se a diversos itens, sendo os mais 
relevantes, despesas bancárias R$ 125 (R$ 168), juros R$ 411 (R$ 400) e armazenamento 
R$ 212 (R$ 535).
25. Outras Receitas Operacionais
 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
Valor proporcional de contraprestação (a)  3.356  6.437  3.813 
Blind-Discount- Descontos obtidos  64   188   - 
Juros ativos  8   22   63 
Encargos  13   69   29 
Reversão de contingências jurídicas (b)  814  814   490 
Outras  1   14   69 
Total  4.256   7.544   4.464 
(a) Valor proporcional de bens refere-se a equipamentos que já estão em uso pelos clientes, 
antes do início do contrato de Arrendamento. (b) A reversão foi devido a pagamento de 
contingência trabalhista ocorrido no período. 
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais 
Outras Despesas Operacionais 2º Semestre de 2016 31/12/2016 31/12/2015
Descontos Concedidos  (25)  (47) -
Taxas diversas  -   (3) -
Provisão para passivos
 contingentes (nota 15)  24   (114) 728
Total  (1)  (164)  (728) 
27. Resultado não Operacional 
Descrição 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
Receitas de Danos e Reparos  332   439  298 
Lucro decorrente da
 venda de bens a terceiros (a)  1.429   2.167  807 
Prejuízo decorrente da
 venda de bens a terceiros (a)  (674)  (1.166)  (1.490)
Reversão de Provisão não Operacional -  -  1.158 
Outras Receitas não Operacionais  13   14  12 
Outras Despesas não Operacionais (b)  (89)  (451)  (18)
Total  1.011   1.003   767 
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na venda 
de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de “leasing” e são 
alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição de provisão para redução ao valor 
recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10 – Outros Valores e Bens).

20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, 
caput e parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no 
Artigo 25, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 
30 de abril de 2016, o aumento de capital social, mediante capitalização da reserva de 
lucros, no valor de R$ 1.130.315, passando este de R$ 14.648.278, para R$ 15.778.594, sem 
emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei das S/A.  O capital social é 
representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor nominal, apresentando 
a seguinte composição:
 31/12/2016 31/12/2015
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 99,99999% 14.648.277 15.779 99,99999%  14.648.277   14.648 
Executive Personal
 Computer EUA 0,00001% 1 0,001 0,00001% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 15.779 100%  14.648.278   14.648 
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao fi nal do 
exercício no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas são 
assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido ajustado, 
de acordo com a legislação societária. Em 31 de dezembro de 2016, os acionistas optaram 
por utilizar os dividendos para constituição de reserva para fortalecimento do patrimônio 
líquido da companhia, que será ratifi cado em assembleia geral ordinária, assim como foi 
feito em 2015.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são empréstimos contratados de sua Matriz e coligada nos Estados Unidos da 
América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, contendo valores, prazos e 
taxas usuais, e seus saldos estão a seguir enumerados:
 Saldo em Saldo em
 31/12/2016 31/12/2015
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda prazo prazo prazo prazo
Empréstimo no exterior
 (“Intercompany”) (a) US$ - 6.879 - 8.150
Empréstimos TCC (b) US$ 6.806 4.092 16.394 5.887
Dívida Subordinada (nota 22) US$ 4.299 3.439 - 9.170
(a) A Companhia possui empréstimos denominados em moeda estrangeira, captados junto 
à matriz do grupo (“Intercompany Loans”). Os contratos de empréstimos no exterior 
realizados com a matriz possuem cláusula que limita sua correção à variação do CDI. (b) 
Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto a Tokyo Century 
Corporation, acionista da controladora da CSILatina Arrendamento Mercantil. Durante o 
exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 a remuneração dos administradores totalizou 
R$ 1.725 (R$ 1.723 em 2015) e inclui provisão de R$ 142 (R$ 216 em 2015) a ser paga 
integralmente até agosto de 2019.  A companhia não possui benefícios de longo prazo, de 
rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave 
da administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo 
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível II, 
para apuração dos limites operacionais.
 31/12/2016 31/12/2015
  Venci-  Juros Curto Longo Curto Longo
Título Emissão mento  Principal  (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida
 Subordinada (i) 22/02/2012 22/02/2018 2.142 1,12% - 4.299 - 5.095
Dívida
 Subordinada (i) 05/04/2012 06/04/2017 1.830 1,15% 3.439 - - 4.075
Total     3.439 4.299 - 9.170
(i) Em 2016 houve redução dos saldos devido à variação cambial negativa.
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de 
março de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de 
normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à 
estrutura de capital das instituições fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas 
regras buscam aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de 
eventuais crises, fortalecendo a estabilidade fi nanceira e aumentando a quantidade e a 
qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam dos seguintes assuntos: 
• Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência - 
PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II. (Resolução 4.193/13) • Nova 
metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando 
requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do 
Adicional de Capital Principal. (Resolução 4.192/13). As regras de Basileia III buscam 
melhorar a qualidade do capital das instituições fi nanceiras, restringindo a utilização de 
instrumentos fi nanceiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela 
dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa 
liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou difi culdade de mensuração do 
seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos 
intangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente aquelas 
que atuam no ramo segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos 
de capital estabelecem porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e 
constituem requerimentos de capital a serem observados pelas instituições fi nanceiras, 
e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital principal (a)   5,125 a 5,75 a 6,375 a 7,0 a
 (mínimo + adicional) 4,5% 4,5% 5,75% 7,0% 8,28% 9,5%
Nível I (b) (mínimo   6,625 a 7,25 a 7,875 a 8,5 a
 + adicional) 5,5% 5,5% 7,25% 8,5% 9,75% 11,0%
PR (c) (mínimo   10,5 a 10,5 a 10,5 a 10,5 a
 + adicional) 11,0% 11,0% 11,125% 11,75% 12,375% 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - 
composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a 
instituição em funcionamento; e c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e 
por outros instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento 
da instituição. Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital 
suplementar de conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de 

a) Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação: 
Descrição 31/12/2014 Constituição Reversão 31/12/2015 Constituição Reversão 31/12/2016
Imposto de renda e contribuição social  - Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 4.869 - (1.614) 3.255 - (1.029) 2.226
Crédito Tributário - Base da CSLL 688 40 - 728 - (64) 664
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 13.970 - (1.896) 12.074 - (2.685) 9.389
Total 19.527 40 (3.510) 16.057 - (3.778) 12.279
Imposto de renda e Contribuição social -  Passivo
IR Diferidos sobre diferenças temporárias (1.482) (634) - (2.116) (1.083) - (3.199)
Provisão para IR sobre superveniência (19.697) - 5.533 (14.164) - 8.685 (5.479)
Total (21.179) (634) 5.533 (16.280) (1.083) 8.685 (8.678)
Impostos diferidos líquidos (1.652) (594) 2.023 (223) (1.083) 4.907 3.601
b) Projeção de realização de impostos diferidos 
  2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   TOTAL 
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal  407   -  1.215  947  808  2.480   1.807  1.710  15  9.389 
Diferenças Temporárias  618   294   206   119   -   -   -   -   -   1.237 
Total do IR Diferido Ativo 1.025   294  1.421  1.066  808  2.480   1.807  1.710  15 10.626 
Créditos Tributários de Contribuição Social
Bases Negativas de Contribuição Social  -  -  353  311  -  -   -   -  -   664 
Diferenças Temporárias  494  235  165  95  -  -   -   -  -   989 
Total da CSLL Diferida Ativa  494  235  518   406   -  -   -   -   -   1.653 
Total          12.279 
Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depreciação de 
bens e operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento diferenciado de forma a 
não produzirem efeitos no momento das verifi cações para constituição e manutenção do 
registro contábil do crédito tributário. A probabilidade de realização do crédito tributário, 
portanto, deve desconsiderar o prejuízo gerado pela superveniência de depreciação, 
conforme parágrafo 5º do artigo 1º da Resolução nº 3.059, de 20 de dezembro de 2002 (com 
redação dada pela Resolução nº 3.355, de 31 de março de 2006). Ao dispensar a verifi cação 
do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos fi scais ocasionados pela 
receita de superveniência entende-se que tal ajuste possui condição especial somente 
aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de realização dos 
créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de Superveniência de Depreciação, 
contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, 
a CSILatina Arrendamento Mercantil, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de 
Tributos Federais, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. O programa Federal 
incluiu débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional vencidos até 30 de novembro de 2008. O efeito bruto no resultado, em 
decorrência da redução de juros e multa, foi de R$ 378. As principais teses inseridas no 
programa foram PIS/COFINS sobre recebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em 
operações de clientes. A opção pelo parcelamento dos débitos fi scais e previdenciários foi 
efetivada em novembro de 2009, com o valor total de R$ 2.864, dividido em 180 parcelas de 
R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa de juros Selic. O presente acordo encontra-se em 
dia e até o término do exercício de 2016 foram pagas 86 parcelas, restando um saldo 
remanescente de R$ 2.428 (R$ 2.536 em 2015), conforme quadro abaixo:

 31/12/2016 31/12/2015
IRPJ  832 869
CSLL  1.106 1.155
PIS  77 81
COFINS   413  431
Total REFIS 2.428 2.536
Imposto Valor bruto Juros Amortização Saldo Devedor
IRPJ 990 520 (678) 832
CSLL 1.277 686 (857) 1.106
PIS 94 64 (81) 77
COFINS 503 260 (350) 413
Total  2.864  1.530 (1.966)  2.428
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil 
recebidas antecipadamente no valor R$ 525 (R$ 0 em 2015) e a cessão de parcelas de 
arrendamento realizada com instituição fi nanceira sem retenção de riscos e benefícios, o 
resultado apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 2016 foi de R$ 3.250 (R$ 
3.742 em 2015) restando saldo a apropriar de R$ 1.757 (R$ 3.769 em 2015), conforme 
quadro abaixo:  Nova 
  Cessão/ Apropriação
Rendas Antecipadas 31/12/2015 Recebimentos ao Resultado 31/12/2016
Cessão de Parcelas de
 Arrendamento Mercantil 3.769 1.238 (3.250) 1.757
Recebimentos Antecipados 
 de Contraprestações - 525 - 525
Total 3.769 1.763 (3.250) 2.282

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 – NIRE: 35.300.19050-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 02 de março de 2017
Data, hora e local: 02/03/2017, às 14 horas, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Convoca-
ção: Dispensada a publicação de editais, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, 
por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presença: Totalidade dos 
acionistas. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do Dia: (1) Renúncia 
e Eleição de membros da Diretoria. (2) Consolidação da Diretoria. O Sr. presidente informou aos presentes que estava em 
discussão as seguintes Deliberações: (1) Renúncia e Eleição de membros da Diretoria. Foi aceita por unanimidade de 
votos, a renúncia do diretor Eduardo Minoru Nagao, conforme correspondência datada de 01/03/2017, arquivada na sede 
da Companhia; Ato contínuo, foram eleitos para integrar a Diretoria da Companhia: Fernando da Silva Schmidt, portador do 
RG nº 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; e, Diego David Baptista de Souza, portador do RG 
6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; (2) Consolidação da Diretoria. O Sr.  presidente sugeriu 
consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, composta pelos senhores: Wilson Vieira, Fernando da Silva Schmidt 
e Diego David Baptista de Souza, todos denominados diretores, para um mandato unificado de 02 anos, a contar da presente 
data, devendo, contudo, permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os diretores prestaram o compromisso 
de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse, arquivados 
na sede da Companhia, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de 
exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou 
o senhor presidente da mesa, que os diretores ora eleitos/reconduzidos, estavam desde já empossados em seus respectivos 
cargos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário e pelo Sr. presidente da mesa, a quem incumbe levá-la a 
registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (assinaturas) 
José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; p/ Fundo de Investimento em Participações 
Cevix (Edson Hydalgo Junior) e p/Nova Engevix Participações S.A. (José Antunes Sobrinho e Piercarlo Blando). Barueri/SP, 
02/03/2017. José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 122.007/17-7 em 13/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Imobiliária Santa Therezinha S/A
CNPJ/MF nº 61.530.200/0001-40

Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2016. Ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. São Paulo, 28 de março de 2017. A Administração.

                Reservas de lucros 
    Capital Reservas Reserva Retenção Lucros/Prejuízos Patrimônio
       social          de capital          legal          de lucros          acumulados          líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2014 5.082.360          2.166.000     294.435          444.461          –          7.987.256
Lucro líquido do período – – – – (1.191.515) (1.191.515)
Absorção das reservas de lucros pelo
prejuízo do exercício de 2015 –         –         (294.435)         (444.461)         738.896         –
Saldo em 31 de dezembro de 2015 5.082.360          2.166.000          –          –          (452.619)        6.795.741
Prejuízo líquido do período – – – – (3.238.504) (3.238.504)
Absorção das reservas de capital pelo
prejuízo do exercício de 2016     –          (2.166.000)          –          –          2.166.000         –
Em 31 de dezembro de 2016 5.082.360          –          –          –          (1.525.123)        3.557.237

       2016     2015
Receita operacional líquida 6.017.396 6.842.015
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (6.532.070) (5.661.954)
Despesas com imóveis (3.429.155) (3.313.408)
Depreciações e amortizações (339.913) (342.065)
Outras receitas operacionais    1.556.793     1.694.814
Prejuízo (lucro) operacional (2.726.949)    (780.598)
Receitas financeiras 706.610 803.084
Despesas financeiras     (317.026)    (187.015)
Prejuízo (lucro) antes do IRPJ 
 e Contribuição Social (2.337.365)    (164.529)
Imposto de renda e contribuição social     (901.139)    (1.026.986)
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (3.238.504)    (1.191.515)
Prejuízo (lucro) líquido por ação (3,1350) (1,1535)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais    2016   2015
Lucro líquido do período
Lucro líquido do período (3.238.504)  (1.191.515)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 período com o caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais:
Depreciação e amortização 339.913 342.065
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 24.653 46.439
Provisão para contingências 52.896 24.030
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 46.974 (63.040)
Adiantamentos a fornecedores (9.075) (862)
Adiantamentos a empregados (16.357) 30.783
Créditos diversos 140.778 2.584
Impostos a recuperar 7.854 3.437
Despesas antecipadas (7.763) 10.914
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores 26.381 26.354
Obrigações trabalhistas 77.550 32.893
Obrigações tributárias (24.840) 3.014
Débitos diversos 59.458 (8.231)
Débitos com partes relacionadas    (138.385)  61.649
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais (2.658.467)  (679.486)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento
Títulos e valores mobiliários 2.768.463 87.346
Aquisição de ativos imobilizado e intangível     (110.919)  (251.416)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento   2.657.544   (164.070)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 financiamento      –   –
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa      (923)  (843.556)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período 3.750.685 4.594.241
No fim do período   3.749.762   3.750.685
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa      (923)  (843.556)

1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. (Compa-
nhia) é uma sociedade por ações de capital fechado e foi constituída em 
05 de junho de 1951, tendo por objetivo principal: a) administração de bens 
imóveis urbanos e rurais, próprios ou de terceiros; b) compra e venda de 
imóveis em geral; c) loteamento e vendas de terrenos e construções por 
conta própria ou de terceiros; d) corretagens, comissões, ou representações 
por conta própria ou de terceiros; e e) participações em outras empresas, 
outros negócios subsidiários ou afins, que interessem à sociedade, a critério 
da Diretoria e da Assembleia Geral. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia findas em 31 de 
dezembro de 2016 e de 2015 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, 
conforme pronunciamento NBC TG 1.000, emitido pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram preparadas com 
base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 3. Principais 
práticas contábeis: O resumo das principais políticas contábeis adotadas 
pelo grupo é como segue: a) Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, 
saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez 
imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As 
aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas 
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. b) 
Contas a receber de clientes são apresentadas aos valores de realização, o 
qual é representado pelo valor da prestação no momento inicial, acrescidos 
de juros, multas e variações monetárias decorrentes do atraso no paga-
mento pelos clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa tem 
sido constituída pela Administração, em montantes suficientes para acober-
tar as perdas previstas com contas a receber. c) Imobilizado Registrado ao 
custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais 
encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento 
de projetos quando aplicável. A depreciação dos bens é calculada pelo 
método linear. d) Intangível Ativos intangíveis adquiridos separadamente 
são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, poste-

riormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recupe-
rável, quando aplicável. e) Reconhecimento da receita As receitas de alu-
guéis de imóveis próprios são computadas no resultado do exercício, pelo 
regime de competência, no período da vigência dos contratos de locação. 
As receitas da administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa 
de 5%, com base nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, 
também pelo regime de competência. f) Apuração do resultado O resultado 
das operações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência dos exercícios. 4. Patrimônio líquido: a) 
Capital social: Em 31 de dezembro de 2016 o capital social da Companhia 
monta R$ 5.082.360, representado por 1.033.000 ações ordinárias nomina-
tivas. b) Reserva legal: a reserva legal é constituída mediante a apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de 20% do capital 
social. c) Reservas de lucros: corresponde ao lucro remanescente, após a 
destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e a distribuição 
dos dividendos. d) Prejuízos acumulados: conforme determina o artigo 189 
da Lei 6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido 
pelos lucros acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O prejuízo 
apurado no exercício foi de R$ 3.238.504, sendo absorvido parcialmente 
pelo saldo total das reservas de capital. 5. Instrumentos financeiros: A 
Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, 
todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às 
suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito. 
6. Outras informações A Companhia adota política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados sufi-
cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ati-
vidade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de uma auditoria das demonstrações, consequentemente 
não foram analisadas pelos auditores independentes. As demonstrações 
financeiras na íntegra, auditadas e com parecer sem ressalva, estão arqui-
vadas na sede social.

Dilermando Cigagna Junior – Diretor Vice-Presidente
Therezinha Maluf Chamma – Diretora Presidente

Marcos Roberto Soares Pinto
Contador CRC 1SP 205.559/O-7

Relatório da Administração

Ativo     2016     2015
Circulante    4.326.815     7.151.920
Caixa e equivalentes de caixa 3.749.762 3.750.685
Títulos e valores mobiliários – 2.768.463
Contas a receber de clientes 512.736 584.363
Adiantamentos a fornecedores 9.937 862
Adiantamentos a empregados 25.325 8.968
Créditos diversos 6.278 15.711
Impostos a recuperar 9.656 17.510
Despesas antecipadas     13.121     5.358
Não Circulante    5.051.420     5.411.759
Créditos diversos 248.588 379.933
Imobilizado líquido 4.785.336 5.003.296
Intangível líquido     17.496     28.530

Total do Ativo    9.378.235     12.563.679

Passivo e Patrimônio Líquido     2016     2015
Circulante    2.291.130     2.191.959
Fornecedores 200.124 173.743
Obrigações trabalhistas 672.271 594.721
Obrigações tributárias 285.882 310.722
Débitos diversos 130.046 –
Débitos com partes relacionadas    1.002.807     1.112.773
Não Circulante    3.529.868     3.575.979
Débitos diversos 487.004 557.592
Débitos com partes relacionadas 2.866.782 2.895.201
Provisão para contingências    176.082     123.186
Patrimônio Líquido    3.557.237     6.795.741
Capital social 5.082.360 5.082.360
Reservas de capital – 2.166.000
Prejuízos acumulados (1.525.123)    (452.619)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido    9.378.235     12.563.679

Demonstrações dos Resultados (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Diretoria

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
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A tradicional arte japonesa 
de fazer arranjos fl orais vai 
ganhar uma data comemo-

rativa: o dia 23 de setembro. Foi 
aprovado pelo Plenário do Senado  
substitutivo ao projeto da Câmara, 
que cria o ‘Dia Nacional da Ikebana’, 
com objetivo de difundir e celebrar 
a cultura dos arranjos fl orais, como 
elementos de harmonização e 
embelezamento dos ambientes e 
da convivência.

A data escolhida para homenage-
ar a arte é o dia que marca o início da 
primavera e em que se comemora o 
Dia da Juventude. lkebana, que sig-
nifi ca Ka-dô, o caminho da fl or (Ka 
= fl or; Dô = caminho), teve origem 
no Japão e traz na arte caracterís-
ticas naturais da cultura japonesa 
como a valorização da natureza e 
o hábito de oferecer fl ores a Buda. 
Assim como outras artes tradicio-
nais japonesas, a lkebana é hoje 

No Brasil, existem atualmente 14 escolas fi liadas

à Associação de lkebana do Brasil.

Arte da Ikebana terá data comemorativa
largamente praticada em países 
com culturas e costumes diversos. 
No Brasil, existem atualmente 14 
escolas fi liadas à Associação de 
lkebana do Brasil.

O texto original, do deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), previa a 
data comemorativa como Dia Na-
cional da lkebana-Sanguetsu, um 
dos estilos da arte, que revitaliza 
as energias gastas pelos cidadãos 
para que alcancem paz e equilíbrio. 
No Senado, todavia, a ex-senadora 
Fátima Cleide apresentou substi-
tutivo aprovado na Comissão de 
Educação, criando o Dia Nacional 
da Ikebana, ampliando a homena-
gem a toda a arte de harmonização 
por meio dos arranjos fl orais. Em 
decorrência da alteração, o projeto 
ainda terá de passar por turno su-
plementar de votação no Plenário 
para depois seguir para sanção 
presidencial (Ag.Senado).. 
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Um dos históricos 

dilemas do profi ssional 

de marketing reside 

na forma de auferir o 

desempenho da área 

para as lideranças da 

empresa

Como mostrar para seu 
chefe/diretor/dono que 
o orçamento defendido 

e as ações desenvolvidas trou-
xeram incremento de receitas 
e reconhecimento da marca? 
O que não é mensurado não 
tem como ser avaliado. Aos 
olhos de quem vê, se a área 
de marketing e comunicação 
não apresentar os dados de 
forma sólida e coerente, fi ca 
complicado de defender como 
o investimento em tempos 
de restrição orçamentária é 
importante e necessário para 
obter novas receitas. Mas 
como metrifi car a atividade 
de marketing? 

Seguem algumas dicas para 
formatar parâmetros visando 
a defesa e a infl uência da 
atividade como primordial no 
sucesso de uma organização:
 1. Obtenhas todos os 

dados possíveis: não 
existe métrica se não 
existe dados. Ou seja, 
a primeira coisa que 
você tem de fazer para 
construir um sistema de 
métricas de marketing é 
conhecer as fontes de 
informações da empre-
sa. Comece mapeando 
tudo o que acontece fora 
dela e que infl uencia 
suas atividades - o que 
chamamos de macroam-
biente, como economia, 
mudanças culturais, 
naturais, ou demográ-
fi cas. Mas também e, 
principalmente, tenha 
controle dos dados fi -
nanceiros e de vendas 
da sua empresa: recei-
tas, custos, volumes, 
itens vendidos, pessoas 
abordadas, contratos fe-
chados, etc. Se possível, 
corra atrás dos dados 
dos seus concorren-
tes também, até para 
verifi car o seu posicio-
namento em relação 
ao segmento como um 
todo;

 2. Pesquise as métricas 

mais adequadas ao 

seu negócio: se o seu 
negócio é uma loja, a 
receita por m² é uma 
premissa importante. 
Caso seja uma locação 
de veículos, o tempo de 
ocupação é fundamen-
tal porque a ferramenta 
está gerando receita. 
Taxa de ocupação das 
mesas e curva ABC de 
vendas é interessante 
para priorizar os pratos 
de um restaurante que 
vendem mais, e pode 
otimizar sua matriz de 

custos. Cada organi-
zação possui métricas 
que são mais relevantes 
que outras, cabe a você 
defi ni-las e mapeá-las. 
Caso não saiba, procure 
em negócios concorren-
tes ou da mesma cadeia 
de suprimentos;

 3. Pactue as premissas 

com as lideranças: não 
adianta nada você ter os 
melhores dados disponí-
veis para auferir a sua 
área e ter o descrédito 
da empresa em relação 
a isso. Tão ou mais im-
portante que deter os 
dados e transformá-lo 
em métricas, é apre-
sentá-las e mostrar a 
sua importância para as 
lideranças da empresa. 
Uma organização que 
almeja o crescimento 
sólido das suas ativida-
des precisa ter dados 
visíveis para auferir sua 
efi ciência. Achar que o 
crescimento em vendas 
é o sufi ciente para o su-
cesso engana boa parte 
dos empreendedores 
no país. Construa neste 
processo de mensu-
ração uma cultura de 
planejamento e resulta-
dos para a sua empresa. 
Caso haja movimento 
refratário, talvez seja a 
hora de mudanças;

 4. Métricas são feitas 

para medir sempre: 
a grande beleza das 
métricas, independente 
da área de atuação, é 
você ter o controle da 
sua evolução em prazos 
curtos, corrigindo rotas 
erradas e otimizando os 
trunfos de uma empre-
sa. No marketing não 
será diferente: revisões 
em espaços de tempo 
sazonais são muito im-
portantes para otimizar 
os esforços e investi-
mentos. Com isso, cada 
vez mais a atividade 
se mostra atraente e 
necessária para a cons-
trução de um negócio/
marca de sucesso.

Assim como toda pessoa que 
emagrece tem um objetivo 
pela frente e se pesa sema-
nalmente para ver sua evolu-
ção, toda a empresa precisa 
controlar suas atividades para 
garantir que seus processos 
sejam enxutos e adequados 
para a trajetória que almeja. 
Rapidamente você perceberá 
e poderá provar a todos que, 
com controle e resultados de 
marketing e comunicação, 
ela é tão importante quanto 
vendas e matérias-primas para 
o sucesso.

(*) - Formado em Administração 
na ESPM, com especialização em 

Modelagem de Negócios e Gestão 
de Marcas (branding) pela FGV. 

Possui onze anos de experiência em 
marketing, e é fundador da Chebante 

Brand Strategy.

4 passos para
implementar métricas de 

marketing na sua empresa
João Gabriel Chebante (*)
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RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO -  EXERCICIO 2016

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V, Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2.016 bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração:  O ano de 2016 continuou tendo repressão na economia brasileira, todavia
a implantação do novo sistema de gestão de custos otimizou os processos e sistemas que contribuíram para ganho de eficiência operacional, sem impactar negativamente o nível de atendimento para os beneficiários
e fornecedores. Esses sistemas juntamente com lançamento de novos produtos fizeram com que a entidade, apesar do cenário politico econômico, obtivesse um lucro de R$ 14.979 milhões, um aumento de 28,78%.
Agradecimentos:  Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo emprenho e dedicação, e o apoio dos Órgãos
Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2016.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
ATIVO Notas    2.016     2.015
ATIVO CIRCULANTE .......................................  99.337  84.971
Disponível ......................................................  464  1.720
Realizável ......................................................  98.873  83.251
Aplicações Financeiras .................................. 2.2.4  49.978 23.795
Aplicações Garantidoras de Provisões
 Técnicas ........................................................  49.978  23.795
Créditos de Operações com Planos de
 Assistência à Saúde ..................................... 45.936  55.290
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 45.936 55.290
Créditos Tributários e Previdenciários ............  806  806
Bens e Títulos a Receber ............................... 4  2.031  3.249
Despesas Antecipadas ..................................  122  111

ATIVO NÃO CIRCULANTE .............................. 134.671  140.158
Realizável a Longo Prazo ............................. 18.855  4.446
Depósitos Judiciais e Fiscais .........................  6.376  4.446
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo .... 12.479 -
Investimentos ................................................  99.760  118.924
Participações Societárias pelo Método
 de Equivalência Patrimonial ..........................  99.760 118.924
Participações Societárias em Rede
 Assistencial Não Hospitalar .......................... 100  100
Participações Societárias em
  Rede Hospitalar ............................................ 7a  99.660  118.823
Imobilizado .................................................... 8  15.678  16.580
Imóveis de Uso Próprio .................................. 13.713 14.118
Imóveis - Não Hospitalares ............................  13.713  14.118
Imobilizado de Uso Próprio ............................. 1.965  2.308
Não Hospitalares ............................................  1.965  2.308
Outras Imobilizações ......................................  -  154
Intangível .......................................................  378  208

TOTAL DO ATIVO ...........................................  234.008  225.129

PASSIVO Notas      2.016     2.015
PASSIVO CIRCULANTE ..................................  89.854 65.258
Provisões Técnicas de Operações de
  Assistência à Saúde ....................................  75.085 51.935
Provisões de Prêmios / Contraprestações ..... 14.021  11.900
Provisão de Prêmio / Contraprestação
  Não Ganha - PPNG ...................................... 9 14.021  11.900
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
  para SUS ...................................................... 9 11.593  6.684
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros
 Prest. de Serviços ......................................... 9 34.531  26.882
Provisão para Eventos Ocorridos e
  Não Avisados (PEONA) ............................... 9 14.940  6.469
Outros Débitos de Operações com Planos
  de Saúde ......................................................  2.910  1.283
Outros Débitos de Operações com Planos
  de Assistência à Saúde ............................... 2.910 1.283
Tributos e Encargos Sociais a Recolher ......... 4.667 4.874
Empréstimos e Financiamentos a Pagar ........ 11  874 3.595
Débitos Diversos ............................................ 6.318 3.571
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ......................... 9.760 14.256
Provisões Técnicas de Operações
   de Assistência à Saúde .............................. 7.531 9.460
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar
  para o SUS ................................................... 7.531 9.460
Tributos e Encargos Sociais a Recolher .........  625  -
Parcelamento de Tributos e Contribuições ..... 625  -
Empréstimos e Financiamentos a Pagar ........ 11  146 1.024
Débitos Diversos ............................................ 1.459 3.772
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................... 134.394 145.615
Patrimônio Social ............................................ 119.415 127.139
Reservas ........................................................  - 6.845
Reservas de Reavaliação ...............................  - 6.845
Superávit ou Déficit Acumulados ................... 14.979 11.631
TOTAL DO PASSIVO ...................................... 234.008  225.129

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

    2.016     2.015
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de
  Plano de Assistência à Saúde ................................. 416.341 350.891
Receitas com Operações de Assistência à Saúde ..... 416.341 350.891
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos ............ 416.341 350.891
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos ..  (325.071) (266.268)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados ............. (316.591) (266.778)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros
  Ocorridos e Não Avisados ........................................  (8.480)  510
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
  DE ASSIST. À SAÚDE ............................................... 91.270 84.623
Outras Receitas Operacionais de Planos de
  Assistência à Saúde ................................................. 571  198
Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas
 c/Planos de Saúde da Operadora .............................. 2.332 -
Outras Receitas Operacionais .................................... 2.332 -
Outras Despesas Operacionais com Plano de
  Assistência à Saúde .................................................  (15.111)  (6.259)
Outras Despesas de Operações de Planos
de Assistência à Saúde ..............................................  (2.716)  (3.449)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção
 de Riscos e Doenças .................................................  (3.486)  (2.811)
Provisão para Perdas Sobre Créditos .........................  (8.910) -
RESULTADO BRUTO .................................................... 79.062 78.562
Despesas de Comercialização ....................................  (22.052)  (15.423)
Despesas Administrativas ...........................................  (51.703)  (45.773)
Resultado Financeiro Líquido .................................... 1.278  (368)
Receitas Financeiras ................................................... 3.617 2.769
Despesas Financeiras .................................................  (2.338)  (3.137)
Resultado Patrimonial ............................................... 8.393  (5.368)
Receitas Patrimoniais .................................................. 8.393 639
Despesas Patrimoniais ................................................ -  (6.007)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 14.979 11.631
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ....................... 14.979 11.631

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC - EXERCICIOS
FINDUS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

Eventos      2016      2015
Atividades Operacionais 
(+) Recebimentos de Plano de Saúde ......................... 390.842 334.561
(+) Outros Recebimentos Operacionais ...................... 2.413 973
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores
  de Serviços de Saúde ............................................... 322.483 280.952
(-) Pagamentos de Comissões .................................... 14.312 8.658
(-) Pagamentos de Pessoal ......................................... 12.220 9.380
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros ................... 11.952 9.742
(-) Pagamentos de Tributos ......................................... 17.302 11.003
(-) Pagamentos de Contingências
   (Cíveis/Trabalhista/Tributárias) ................................. 2.977 3.673
(-) Pagamentos de Aluguel .......................................... 2.301 1.937
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade ................... 15 91
(-) Outros Pagamentos Operacionais .......................... 2.703 3.724
Caixa Liquido Atividades Operacionais .................... 6.991 6.375
Atividades Investimentos
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado
  – Outros .................................................................... 697 210
Caixa Liquido Atividades Investimentos ...................  (697)  (210)
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos .... 81 2.880
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 6.129 3.365
(+) Resgate de Aplicações Financeiras ....................... 123.233 550
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre
  Empréstimos/Financ./Leasing ................................... 450 2.142
(-) Pagamento de Amortização de
   Empréstimos/Financiamentos/Leasing ..................... 4.170 8.220
(-) Aplicações Financeiras ........................................... 131.589 2.559
 Caixa Líquidos Atividades Financiamento ...............  (6.765)  (6.127)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA .................................. (471) 39
CAIXA – Saldo Inicial ................................................. 936 897
CAIXA - Saldo Final .................................................... 464 936

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Reserva de  Superávit ou Déficit
Eventos  Patrimônio Social     Reavaliação              Acumulados                  Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ................. 127.139 6.845 -  133.984
Superávit ou Déficit Líquido do Exercício ................. - -  11.631  11.631
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ................. 127.139  6.845  11.631  145.615
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas ... 11.631 -  (11.631) -
Realização de Reservas ............................................ 6.845  (6.845) -  -
Ajustes de Avaliação Patrimonial (nota 7) .................  (26.199) - -  (26.199)
Superávit ou Déficit Líquido do Exercício ................. - - 14.979 14.979
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ................. 119.415 - 14.979 134.394

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:  O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO
PAULO, com registro provisório na ANS sob nº 30.362-3, desde 16/03/1999,
opera planos privados de saúde no Segmento Primário Principal (SPP),
Modalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospitais, consultórios,
clinicas e laboratórios especializados. 1.1. A abrangência geográfica com-
preende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), Grande São Paulo
(Arujá, Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Itaquaquecetuba, Mogi
das Cruzes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Rochedale, Santo Antonio,
Suzano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), Região do ABC (Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul) e Litoral Paulista (Caraguatatuba, Cubatão,
Guarujá, Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São
Vicente, Ubatuba). 1.2. O responsável e Diretor Geral do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO é o Sr. Fernando Jose Moredo e é respon-
sável perante ANS, em conformidade com a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar
de Machado Lobato. 1.3. O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera
Planos Pessoa Física e Pessoa Jurídica,  1.4. Os Planos são comercializados
por empresas especializadas e por pessoal próprio; a apropriação ao resul-
tado é feita mediante o registro das notas fiscais recebidas no exercício, na
rubrica Despesas de Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão da
ANS, estipulado pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO em 31/12/2016 é de R$134.394 (em 31/12/
2015 era de R$ 145.615) que se encontra acima do Capital Social mínimo
calculado e exigido pela RDC 77/2001.  2 – Apresentação e Elaboração das
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras (contábeis) foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº
6.404/76 alteradas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e de acordo
com o novo plano de contas da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído
pela Resolução Normativa (“RN”) nº 322/2013, e alterações posteriores. 2.1.
Principais práticas contábeis: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAU-
LO, por ser uma associação sem fins lucrativos, está desobrigado de efetuar
a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, bem como a
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL, conforme Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas
contábeis adotadas pela Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração
do resultado: Receita: o resultado das transações é apurado pelo regime
de competência dos exercícios e considera as contraprestações emitidas de
planos de assistência à saúde, que são contabilizadas com base nos contra-
tos emitidos na modalidade de pré-pagamento, na data da competência da

Custo: os eventos indenizáveis são constituídos de
acordo com as faturas apresentadas pela rede credenciada, profissionais da
saúde, clinicas, hospitais, laboratórios, etc, Como parte dessas faturas não
são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocor-
ridos e não avisados são registrados mediante constituição da Provisão para
Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), calculados de acordo com
Nota Técnica aprovada pela ANS. 2.2.2 Estimativas contábeis: As demons-
trações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de
provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo
de determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contin-
gentes, provisões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos
e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas
estimativas e premissas. 2.2.3 Moeda funcional e de apresentação das
demonstrações contábeis: A moeda funcional da Entidade é o real, mesma
moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insigni-
ficante de mudança de seu valor de mercado.  2.2.5 Créditos de operações
com planos de assistência à saúde:  São registrados e mantidos no balanço
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contra-
partida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de
assistência à saúde para os planos médico hospitalares. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa de contraprestação efetiva é constituída
para os valores vencidos há mais de 60 dias para pessoa física. 2.2.6
Investimentos:  São representados por participações em empresas contro-
ladas e avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. 2.2.7 Imobiliza-
do: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado
dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção
ou desenvolvimento de projetos. A depreciação dos bens é calculada pelo
método linear às taxas definidas pela legislação do imposto de renda. O
saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei 11.638/07
será mantido até sua completa amortização, que segue a vida útil do bem
reavaliado. 2.2.8 Arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento
mercantil financeiro são reconhecidos no ativo imobilizado e no passivo de
empréstimos e financiamentos, pelo menor entre o valor presente das
parcelas mínimas obrigatórias do contrato ou valor justo do ativo, dos dois
o menor, acrescidos, quando aplicável, dos custos iniciais diretos incorri-
dos na transação. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear
às taxas definidas pela legislação do imposto de renda. Os contratos de
arrendamento mercantil o benefício sobre o ativo arrendado é obtido, mes-
mo que tais pagamentos não sejam feitos nessa base. 2.2.9 Outros ativos
e passivos (circulantes e não circulantes):  Um ativo é reconhecido no
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimo-
nial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômi-
co seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circu-
lantes. 2.2.10 Provisões técnicas:  Entre os critérios a serem observados
para constituição de provisões técnicas, foi deliberada pela ANS a consti-

tuição da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), que
consiste basicamente na modificação do momento do reconhecimento do
evento de “quando avisados” para “quando ocorridos”, calculado de acordo
com Nota Técnica Atuarial aprovada pela ANS. 2.2.11 Provisão de Eventos
a liquidar com operações de assistência à saúde: São registrados com
base nas faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela
operadora, em contrapartida à conta de despesa de eventos indenizáveis
líquidos (custo de serviços prestados), quando relativa a serviços de
assistência prestados aos seus associados. Essas contas de resultado
incluem também outros custos de pessoal e custos de atendimento da rede
própria.  2.2.12 Empréstimos e financiamentos: São registrados pelo valor
do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data
do balanço.  3. Contraprestações pecuniárias a receber: O faturamento das
mensalidades dos planos é emitido por boletos de cobrança bancária e
registrado na contabilidade pelo regime de competência, o saldo desta rubri-
ca refere-se aos valores das mensalidades a receber deduzidas das vencidas
a mais de 60 dias.
4. Títulos e Crédito a Receber 31/12/2016 31/12/2015
Agencias/Concessionárias (1) ........................ 600 991
Créditos a Receber ......................................... 1.431 2.258

2.031 3.249
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/conces-
sionárias na comercialização dos planos junto aos novos associados.
5. Outros Valores e Bens: Refere-se a cheques devolvidos e cheques pré-

7. Investimentos: As principais informações das participações societárias,  mantidas em 31 de dezembro de 2016 são:
Resultado de

Resultado de participação em
Empresa Saldos em Participação Ajuste Saldo em controladas

 31/12/2015  em Controladas   ICPC 10   31/12/2016    em 31/12/2015
IGESP S/A Centro Medico Cirurg.Inst.Gast.SP ............................. 118.823 7.036 (26.199) 99.990 (6.066)
Farmácia Trasmontano Ltda ............................................................ 100 - - 100 -
Total Geral ..................................................................................... 118.923 7.036 (26.199) 100.090 (6.066)

O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada. Nesse
exercício houve investimento na controlada com a finalidade de otimizar o
uso da rede hospitalar para melhoria no atendimento aos associados. O
retorno desse investimento deverá ocorrer a partir de 2015, com aumento do
resultado daquela entidade. 7a. Redução Investimento: Por determinação da
ANS – Agencia Nacional da Saúde, e de acordo com a IN 47/2011, a entidade
foi obrigada a estornar a reavaliação dos imóveis da sede da investida
Hospital IGESP realizada em 2010 no valor de R$ 26.199 em razão daquela
agencia não referendar o ICPC 10, que trata do custo atribuído (deemed
cost) de seus ativos, a fim de excluir os efeitos do Ajuste de Avaliação no
valor do investimento.
8. IMOBILIZADO                          2.016  2.015

Custo
Corrigido e Deprec.

Contas Reavaliado  Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio
  Não Hospitalares .................. 16.908 3.195 13.713 14.118
Maquinários e  Equipamentos 1.041 484 557 649
Instalações ............................. 1.031 372 658 762
Equipamentos de Informática . 1.282 1.163 119 176
Móveis e Utensílios ................ 1.280 854 427 548
Veículos .................................. 261 58 203 174
Benfeitorias bens de Terceiros 662 662 0 154
Total ....................................... 22.466 6.788 15.678 16.580
9. PROVISÕES TÉCNICAS        2016       2015
Provisão de Premio/Contraprestação
  não Ganha -PPNG ....................................... 14.021 11.899
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS 11.593 6.684
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/
 Outros prestadores Serviços Assistenciais .. 34.531 26.882
Provisão de Eventos Ocorridos e
 Não Avisados-PEONA ................................... 14.940 6.468
TOTAL ............................................................. 75.085 51.935
Por determinação da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS o
calculo da Nota Técnica da PEONA foi acrescido dos valores referentes ao
Ressarcimento ao SUS, sendo essa a razão do aumento dessa provisão. Os
valores que compõe referido cálculo são os valores brutos recebidos do SUS.
10.  Processos Judiciais: O Centro Trasmontano de São Paulo, possui
processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como no polo passi-
vo, no montante de R$ 4.882 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil
reais ), conforme discriminado. A posição da assessoria jurídica sobre os
processos cíveis e trabalhistas movidos contra a Entidade, tem probabilida-

de de perda remota, razão pela qual não há necessidade de constituição de
provisão. Os processos de ações cíveis contra terceiros, a entidade já
obteve acordos em 90% dos processos e nos 10% restantes, a probabilidade
de ganho é certa.
Natureza ......................................................... Valor Total
Trabalhistas .................................................... 140
Cíveis – Passiva ............................................ 4.742
Total ................................................................ 4.882
11. Empréstimos e Financiamentos:  São empréstimos contraídos junto a
Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores com
vencimento até 12 meses no montante de R$ 874 e no não circulante R$ 146
Os empréstimos foram obtidos na modalidade capital de giro tendo como
garantia aval. 12. Cobertura de Seguros: Os seguros são contratados sob a
forma de limite máximo de indenização único, valores considerados suficien-
tes pela Administração da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas
sobre os ativos. Os principais seguros e suas respectivas coberturas em 31
de dezembro de 2016 e 2015 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2016 Cobertura 2015
Incêndio, raio, explosão e vendaval ...... 5.000 5.000
Danos elétricos comuns ......................... 100 100
Roubo e furtos de bens .......................... 50 50
Equipamentos eletrônicos ...................... 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel ..................... 300 300
Responsabilidade civil ............................ 100 100
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos ... 11 11
Roubo /Valores em Transito .................... 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos .................. 25 25
Vendaval/ciclone/tornado ....................... 300 300
Recomposição de documentos ............... 100 100
Despesas Fixas – Pl 6 meses ................ 1.000 1.000
Total ....................................................... 7.096 7.096
13. RESSARCIMENTO AO SUS: A Operadora procedeu aos lançamentos
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do disposto na
IN nº 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos recebi-
dos no exercício de 2016 pelo percentual histórico de cobrança (% hc). Os
valores devidos até 31/12/2014, foram parcelados em até 180 meses de
acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043/14. 14. EVENTOS MEDICOS HOSPI-
TALARES: A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDI-
CO HOSPITALARES ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de
Informações Periódicas – DIOPS do 4º. Trimestre de 2016 está em conformi-
dade com Oficio Circular DIOPE Nº 01, de 01/01/2013, referente aos planos
individuais firmados, posteriormente à Lei nº9.656/1998, com cobertura mé-
dico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Coparticipação e Outras Recuperações em milhares de reais)

INDIVIDUAL/FAMILIAR - Antes da Lei : 41111101
Antes da Lei Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas       Total
Rede Própria 1.795 2.240 45 35.433 413 0 39.926
Rede Contratada 1.231 2.217 834 6.860 3.167 277 14.586
Totais 3.026 4.457 880 42.293 3.579 277 54.513

INDIVIDUAL/FAMILIAR - Pós Lei: 41111102
Depois da Lei Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas       Total
Rede Própria 13.943 9.685 119 103.449 38 0 127.233
Rede Contratada 27.231 29.788 17.242 42.480 6.031 1.749 124.521
Totais 41.175 39.473 17.360 145.929 6.069 1.749 251.754

COLETIVO EMPRESARIAL – Pós Lei: 41111106
Depois da Lei Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas       Total
Rede Própria 1.130 590 1 1.307 3 0 3.032
Rede Contratada 1.937 1.403 159 1.081 18 51 4.647
Totais 3.067 1.993 160 2.388 21 51 7.679

datados de acordos efetuados com associados de mensalidades pendentes.
6. Depósitos Judiciais: Estão representados na rubrica “Valores e Bens” no
Ativo Não Circulante e são provenientes de ações judiciais em andamento,
cuja previsão de ganho e recebimento deve ultrapassar 365 dias.

Diretoria:  Fernando Jose Moredo - Presidente                                                                     Célia Regina de Castro - Contadora - CRC 1SP 149.352/O-5

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO -
TRASMONTANO São Paulo (SP). Opinião: Examinamos as demonstrações
contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO TRASMONTANO
DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezembro de 2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela ANS - Agência Nacional de
Saúde. 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 dos auditores independentes pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal 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. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no 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 res-

ponsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.  Os responsáveis pela governança da
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos audito-
res independentes 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 relevan-
tes 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 internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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

a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às

circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e

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 da
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
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 condi-
ções futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade

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 aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signi-
ficativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.Outros As-
suntos:  Farmácia Trasmontano Ltda. A empresa Farmácia Trasmontano
Ltda., controlada pelo Centro Trasmontano de São Paulo, não é auditada por
auditores independentes. IGESP S/A A entidade é controladora da empresa
IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São
Paulo, que teve suas demonstrações contábeis por nós auditadas.

São Paulo, 24 de março de 2017.
MAION & OLIVEIRA, AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

CRC – 2PA 0262/T-9
  José Aparecido Maion -  Contador -  CRC 1–SP– 117.681/O-3

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006967-
89.2013.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edna 
Maria da Silva, CPF 263.394.318-79, RG 335903204, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da requerida 
pela importância de R$ 11.300,04, decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 11.300,04. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para o pagamento da quantia acima indicada no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, observando-se que se a parte cumprir o mandado voluntariamente dentro do prazo 
assinado, ficará isenta de custas e honorários advocatícios. Dentro do mesmo prazo, poderá oferecer 
embargos, independentemente de prévia segurando do Juízo, os quais suspenderão a eficácia do 
mandado e terão seu processamento nos próprios autos, sob o rito de Procedimento Comum. 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. 

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010707-67.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KELLY APARECIDA 
PIRES, CPF. 018.025.656-47, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AGROTTHA 
PISOS E DECORAÇÕES LTDA, visando receber a importância de R$ 2.373,37 (Jan/2013), referente 
aos cheques nºs. 000196, 000197 e 000198 no valor de R$ 515,00 cada, depositados e devolvidos 
pelas alíneas 11/12. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado isenta de custas e honorários 
ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702 do NCPC. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

44ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100494-
56.2014.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO MENDES PEREIRA 
BONFIM, CPF 229.233.088-16, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento do valor de R$ 4.228,54 (Out/2014), acrescido de juros e 
correção monetária, decorrentes do inadimplemento das parcelas conforme Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará 
isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). S. 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 janeiro de 2017. 
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O surgimento dessas abelhas guardiãs – que são mais 
robustas, têm maior porte e, em alguns casos, apre-
sentam coloração diferente das abelhas operárias 

mais comuns – começou nos últimos 25 milhões de anos 
e coincidiu com o aparecimento de abelhas “ladras”, que 
representam uma grande ameaça para muitas espécies 
de abelhas sem ferrão. As descobertas foram feitas por 
um grupo de pesquisadores da USP, campus de Ribeirão 
Preto, em colaboração com colegas da Embrapa Amazônia 
Oriental, em Belém, e da Johannes Gutenberg University 
Mainz, da Alemanha.

Resultado de dois projetos
O primeiro coordenado por Eduardo Andrade de Almei-

da e o segundo por Fábio Santos do Nascimento, ambos 
professores do Departamento de Biologia da FFCL da 
USP de Ribeirão Preto –, o estudo foi publicado na revista 
Nature Communications.“As abelhas guardas também 
apresentam um comportamento diferente das operárias”, 
disse Almeida 

“Elas não saem do ninho para buscar alimento, como as 
abelhas forrageadoras, voam próximas à entrada da colônia 
e são as primeiras a se engajar em uma luta caso venha a 
ocorrer uma invasão por abelhas parasitas”, afi rmou.

Um estudo anterior, publicado em 2012, já havia apontado 
que as colônias de uma espécie de abelha sem ferrão – a 

jataí (Tetragonisca angustula) – são defendidas por um 
grupo de abelhas guardas que são, aproximadamente, 30% 
maiores e têm forma diferente de suas companheiras de 
ninho. E que o tamanho do corpo maior dessas abelhas 
guardas em comparação com as operárias está diretamente 
ligado à capacidade de combate.

Com base nessa constatação, os pesquisadores decidiram 
avaliar se a diferenciação das abelhas operárias relacio-
nada com as tarefas que desempenham na colônia está 
difundida entre outras espécies de abelhas sem ferrão – 
que representam o maior grupo de abelhas sociais, com 
mais de 500 espécies descritas, das quais mais de 300 
são encontradas no Brasil. Para isso, eles compararam 
características morfológicas, como o tamanho, de abe-
lhas guardas e forrageiras de 28 espécies de abelhas sem 
ferrão mais comuns no Brasil, e ecologicamente variadas 
– com diferentes tipos de habitat, hábitos de nidifi cação, 

Abelhas sem ferrão têm guardas 
especializadas para defender suas colmeias
Assim como as formigas e os cupins, diversas espécies de abelhas sem ferrão no Brasil possuem guardas ou 
soldados especializados para defender suas colônias de eventuais ataques de inimigos naturais

Surgimento de colônias com indivíduos mais robustos e com maior porte do que as operárias coincidiu
com o aparecimento de espécies de abelhas “ladras”, aponta estudo.

abelha jataí/Wikimedia Commons

métodos de forrageamento e tamanhos de colônia, que 
podem variar de algumas centenas a dezenas de milhares 
de operárias.

As análises indicaram que em 10 das 28 espécies anali-
sadas as abelhas guardas foram signifi cativamente maiores 
do que as forrageiras. As espécies com abelhas guardas 
maiores apresentaram uma variação entre 10% e 30% 
no tamanho em comparação com as abelhas operárias. 

As três espécies com maior 
grau de diferenciação de 
tamanho foram as jataís 
Tetragonisca angustula e 
Tetragonisca fiebrigi e a 
moça-branca (Frieseome-
litta longipes). As abelhas 
guardas de várias espécies 
do gênero de abelhas sem 
ferrão Frieseomelitta não 
apenas são maiores, como 
também possuem uma co-
loração mais escura do que 
as operárias, constataram 
os pesquisadores.

“Observamos que a dife-
rença entre abelhas operá-
rias e guardas é muito mais 

comum entre espécies de abelhas sem ferrão do que se 
imaginava e que a evolução das abelhas guardas com ta-
manho corporal maior parece estar relacionada ao risco 
de ataque por abelhas parasitas”, disse Almeida. “Isso 
muda algumas interpretações de como teria sido a evo-
lução de comportamentos sociais de espécies de abelhas 
sem ferrão e as relações entre elas dentro dos ninhos, por 
exemplo”, apontou.

Pressão evolutiva
A fi m de identifi car quando se iniciou a diferenciação 

das abelhas e quais fatores contribuíram para desencadear 
esse processo, os pesquisadores fi zeram testes baseados 
em análises fi logenéticas (da história evolutiva) das 28 
espécies de abelhas sem ferrão incluídas no estudo. Os 
resultados das análises indicaram que o ancestral comum 
dessas espécies de abelhas sem ferrão tinha operárias 

com tamanho similar e que 
o aumento do tamanho das 
guardas teria evoluído pelo 
menos cinco vezes de forma 
independente nos últimos 20 
a 25 milhões de anos.

O período é considerado 
recente em relação à idade 
de diversifi cação das abelhas 
sem ferrão como um todo 
– iniciado há 80 milhões 
de anos – e coincide com 
o surgimento das abelhas 
do gênero parasita Lestri-
melitta – conhecidas como 
abelhas ladras –, apontaram 
os pesquisadores. “O sur-

gimento das espécies desse gênero, que apresentam um 
comportamento muito especializado de invadir os ninhos 
de outras abelhas para saqueá-los, pode ter exercido uma 
pressão evolutiva sobre as espécies alvos dos ataques fa-
vorecendo o desenvolvimento de mecanismos de defesa 
– neste caso, as abelhas guardas – para se protegerem”, 
estimou Almeida.

Entre as 28 espécies de abelhas sem ferrão estudadas, 
10 são alvos conhecidos de Lestrimelitta, cujos ataques 
frequentemente destroem as colônias. As espécies de 
abelhas sem-ferrão alvos das abelhas ladras são quatro 
vezes mais propensas a ter guarda com maior tamanho em 
comparação às que não são vítimas frequentes, apontaram 
os pesquisadores.

“À medida que essas espécies de abelhas sem ferrão alvos 
das abelhas ladras passam a sofrer menos ataques ou que 
conseguem interceptá-los, elas passam a ter a chance de 
aumentar sua descendência, o que representa uma vanta-
gem evolutiva”, avaliou Almeida.
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Neurociência da mudança: 
como isso pode impactar

a rotina das equipes

Você sabe o impacto 

que as mudanças têm 

sobre o trabalho na sua 

empresa? Mesmo as 

pequenas mudanças 

- como a aquisição de 

mesas novas ou do tipo 

de papel utilizado - 

podem causar efeitos no 

dia a dia do colaborador

Às vezes, pequenas mu-
danças, que parecem in-
signifi cantes sozinhas, 

são sobrepostas umas às outras 
e podem causar um efeito psi-
cológico grave no colaborador, 
que passa a render menos por 
estar utilizando o seu tempo 
para lidar com o novo.

O mais interessante, na mi-
nha opinião, é que é possível 
monitorar a quantidade de 
efeitos (ou cansaço) causados 
por essas mudanças. Quem ex-
plica isso é a PhD em Psicologia 
e Especialista em aprendiza-
gem, liderança e gestão, Britt 
Andreatta. Tive a oportunida-
de de participar recentemente 
de uma de suas palestras e saí 
impressionado com o tema. 
Para Britt, é impossível ser 
um líder hoje e não trabalhar 
com inteligência emocional. 
Ela defende também (e eu 
concordo plenamente) que 
a Neurociência precisa fazer 
parte da rotina dos grandes 
líderes, já que nas empresas 
eles não trabalham com mó-
veis, softwares ou qualquer 
que seja o produto vendido, ele 
trabalha com pessoas. Parece 
óbvio falando assim, mas essa 
é uma verdade que nem todos 
entendem.

Hoje, principalmente com 
a evolução da tecnologia, as 
mudanças acontecem muito 
rápido. Elas podem ser clas-
sifi cadas em mudanças que 
causam mais ou menos impac-
to e mudanças que precisam 
de mais ou menos tempo para 
serem assimiladas. Nossa vida 
profi ssional e pessoal é, na 
verdade, uma sequência de 
mudanças, que podem apre-
sentar ou não um espaço de 
tempo entre elas. Na maioria 
das vezes, as mudanças se 
sobrepõem e o que foi pen-
sado para não causar grande 
impacto, acaba estressando 
e confundindo o colaborador 
por acontecer tudo de uma 
só vez.

A especialista explica que 
mudanças de baixo impacto e 
que precisam de pouco tempo 
para serem normalizadas na ro-
tina da pessoa não causam um 
cansaço tão grande, no máximo 
um pequeno desconforto para 
acostumar com a novidade. 
Pode ser algo bem simples, 
como trocar de teclado com 
um colega e “apanhar” das 
novas teclas no primeiro dia 
de uso. Você tem um peque-
no desconforto, erra algumas 
palavras, mas provavelmente 
no dia seguinte já estará bem 
adaptado. Agora, imagine que 
você, como líder, trocou a ge-
rência de uma equipe, instalou 
um novo sistema operacional 
no computador deles e ainda 
fez a troca dos teclados. A nova 
forma de digitar continua sen-
do o menor dos problemas, mas 
frente a todas as novidades que 
essa equipe precisou assimilar, 
o novo teclado vai parecer o 
pior teclado do mundo.

Isso acontece, em parte, 
por culpa do nosso sistema 
nervoso. Somos naturalmente 
programados para resistir à 
mudança. O cérebro interpreta 
a mudança como uma grande 

oportunidade para erros e, por 
uma questão de preservação, 
tenta nos impedir de sair do 
caminho que ele já entende 
como seguro. É neste ponto 
que surgem diversas emoções 
como medo, raiva, ansiedade, 
frustração, etc.

John Fisher, psicólogo e 
especialista em liderança e 
processos de mudança nas 
organizações, estuda essas 
emoções e criou um diagra-
ma com os vários estágios 
emocionais da mudança e 
suas diversas possibilidades. 
É interessante ver como as 
pessoas passam por um estado 
de ansiedade e felicidade para 
momentos de medo, raiva e 
culpa. O processo de mudança 
não é igual para todos, mas ele 
sempre mistura sentimentos e 
causa cansaço. A pessoa pode 
começar empolgada, passar 
por um estágio de medo e cair 
em negação. Ou então, passar 
pela raiva, se sentir ameaçada 
e acabar com uma desilusão. 
A ameaça pode gerar também 
culpa, depressão e, em casos 
mais graves, hostilidade. Ape-
nas quem consegue passar por 
todas as etapas sem desviar o 
seu caminho, aceita gradual-
mente a mudança e consegue 
seguir em frente para um novo 
estado de tranquilidade. 

As pessoas reagem de modos 
diferentes à mudança. Então o 
que pode ser muito estressante 
para uns, é fácil para os outros. 
A escala de “impacto que causa 
na rotina X quanto tempo pre-
cisa para ser assimilado” muda 
de pessoa para pessoa, e essa 
é uma ótima notícia.

Quando você precisar im-
plantar algo novo, escolha com 
cuidado a equipe que passará 
primeiro por essa mudança. 
Tente mesclar profi ssionais 
que lidam bem com aquele tipo 
de novidade com os que não 
se adaptam tão bem, mas pos-
suem habilidades necessárias 
na equipe. Em determinados 
momentos, a melhor estratégia 
é escolher pessoas que estão 
passando por poucas mudan-
ças no momento para equili-
brar com aquelas que estão 
enfrentando um número maior. 
O líder precisa ter inteligência 
emocional para entender esses 
tempos e conseguir coordenar 
as equipes e entender o que 
elas estão passando e como 
vão enfrentar e assimilar a nova 
realidade. 

Vale ressaltar que as mudan-
ças são percebidas de modo 
totalmente diferente quando 
estão atreladas a escolhas e 
desejos. Se a mudança é algo 
que a pessoa escolhe para si 
ou produz um resultado que 
ela deseja, ela terá um jeito 
totalmente diferente de lidar 
com ela. Mesmo que seja algo 
complicado para se acostumar, 
seu cérebro irá interpretar 
aquilo como um caminho para 
realizar algo bom, então a pes-
soa fi ca muito mais tolerante 
ao que está acontecendo.

Mudanças no ambiente de 
trabalho podem deixar os 
colaboradores confusos e 
cansados. Não permita que sua 
equipe precise atravessar mu-
danças muito bruscas em um 
curto espaço de tempo. Utilize 
a Neurociência a seu favor e 
fi que atento ao estado emo-
cional de seus colaboradores. 
A inteligência emocional é uma 
das principais ferramentas a 
serviço dos grandes líderes.

(*) É  administrador de Empresas 
com especialização em Gestão 
de Conhecimento e Storytelling 

aplicado à Educação, atua em cargos 
executivos na área de Educação há 

mais de 10 anos.

Luiz Alexandre Castanha (*)

TI
  

News@
App Instabridge dispara no Brasil

@A Instabridge, startup sueca de tecnologia que desenvolve a 
maior comunidade mundial de compartilhamento de conexões 

WiFi por meio de um aplicativo mobile de mesmo nome, registra um 
crescimento de 423,53% no número de downloads no último ano. 
No País, a empresa saltou de 850 mil downloads, no fi nal do quarto 
trimestre de 2015, para 3,6 milhões de downloads do aplicativo – 
disponível para iOS e Android – até o fi m do ano passado. Em 2016, 
o crescimento de Instabridge no mundo também foi grande. 

serviço de Chatbot empresarial baseado em 
Inteligência Artifi cial

@A Fujitsu, empresa japonesa líder em tecnologia da informação e da 
comunicação, anuncia o desenvolvimento de um serviço de chatbot 

baseado em Inteligência Artifi cial. O Finplex Robot Agent Platform para 
serviços fi nanceiros, já está disponível no Japão e a ideia é que a solução 
seja disponibilizada, futuramente, também em outros mercados. O Finplex 
Robot Agent Platform possibilita suporte para vendas automatizadas de 
produtos ou assistência ao consumidor, via robô (www.fujitsu.com.br). 

Atos lança os primeiros aplicativos para MindSphere

@A Atos, líder mundial em serviços digitais, é a primeira parceira 
a oferecer aplicativos mobile para o MindSphere, o sistema 

operacional aberto de IoT (Internet das Coisas) baseado em nuvem 
da Siemens. Esses aplicativos permitem que os fabricantes acessem 
e analisem dados de produção utilizando seus dispositivos móveis, o 
que os ajuda a gerenciar efi cientemente a produção, resolver confl itos 
e otimizar recursos para melhorar a produtividade da fábrica (www.
siemens.com).

Oliver Geiger (*)
 

Somando a isso as expectativas de crescimento entre 10 e 15% 
para 2017 (Ebit), temos um cenário promissor, sem dúvidas. 
Mas atenção: apesar dos números positivos, quem quiser 

entrar ou melhorar seu desempenho no mundo do e-commerce 
precisa saber tudo o que é necessário para garantir um processo 
transparente e um bom relacionamento com o usuário. Você já 
sabe como fazer isso?

 
Apesar de estar atualmente em um nível baixo, a desconfi ança 

do consumidor em relação a compras online ainda existe. De 
acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC), 8% dos consumidores não compram pela internet por 
receio. Para garantir a confi ança do cliente em seu e-commerce e 
superar esse desafi o, é indispensável investir em sua expansão, ou 
seja, melhorar a sua performance, alcance e segurança. Algumas 
ferramentas podem garantir que o seu site chegue ainda mais 
longe; na sequência, destacarei as principais.

 
Todo e-commerce precisa de um sistema que comporte toda a 

interatividade e dinâmicas de que a plataforma geralmente dispõe. 
Assim, o site precisa ser capaz de se manter rápido e disponível 
sempre que um usuário, em qualquer lugar do mundo, quiser 
acessá-lo, independentemente da quantidade de outros acessos 
que a página esteja recebendo simultaneamente.

 
Uma das soluções mais efi cientes para o e-commerce diz 

respeito à disponibilidade. Um modo de garantir que o site 
esteja sempre no ar para qualquer usuário que queira acessá-la, 
é pelo armazenamento da página e de seus objetos estáticos 
em uma rede de servidores terceirizados, de forma que o con-
teúdo possa estar distribuído em diversos pontos geográfi cos 
estratégicos mais próximos dos usuários fi nais, garantindo 

Investir na expansão do 
e-commerce é necessário?
Com um faturamento de R$ 53,4 bilhões e crescimento de 11%, o setor de e-commerce no Brasil 
seguiu desenvolvendo-se em 2016, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)

disponibilidade, acesso mais rápido ao conteúdo e uma boa 
experiência de navegação.

 
Para os clientes que necessitam também de melhoria no de-

sempenho das informações transacionais, existe a possibilidade 
de acelerar a entrega de conteúdo. Existem diversas técnicas 
sofi sticadas para melhorar a performance de entrega do conteúdo 
transacional ao usuário fi nal, como por exemplo a otimização de 
rota e também do protocolo TCP/IP.

 
Para os problemas de conexão com o site, há a opção de con-

tar com soluções de balanceamento de carga, que tem como 
objetivo garantir a melhor experiência do usuário direcionando 
as requisições para servidores em diferentes localidades. Há 
diversas opções no mercado, mas é imprescindível contar com 
uma solução completa que trará benefícios tangíveis para o seu 
negócio. Nesse caso, é importante também considerar uma que 
seja baseada em serviços que não estejam nas mesmas locali-
dades dos servidores do site, e que também permitam utilizar 
diversas variáveis de decisão como as condições em tempo real 
do servidor e da Internet, assegurando que o usuário tenha uma 
experiência sem falhas.

 
A aplicação de soluções tecnológicas, como as citadas neste 

texto, que melhoram a experiência do consumidor, podem 
aproximá-lo da sua marca e contribuir no processo de fi delização. 
Com estes recursos, sua loja virtual estará preparada para picos 
de tráfego, diminuirá os riscos com a segurança e garantirá o 
futuro das suas vendas online. Pesquise, avalie opções e bons 
negócios!

 
(*) É Gerente de Web Experience da Exceda, líder na América Latina em soluções 

de segurança e web performance e representante da Akamai no Brasil.

A fabricante que desenvolveu o headset 
utilizado para a primeira viagem à Lua, 
a Plantronics foi mais uma vez premiada 
pela inovação no Fórum Internacional de 
Design (IF). O painel de jurados escolheu 
o headphone wireless BackBeat PRO 2 
como vencedor na categoria áudio – este 
é o 10° ano consecutivo em que a com-
panhia leva o selo de distinção oferecido 

aos ganhadores. 
O IF Design Award é, há mais de 60 anos, 

sinônimo de excelência em design. Este 
ano, foram avaliados 5500 concorrentes 
de 59 países diferentes nos quesitos: 
Inovação, Funcionalidade, Qualidade de 
Design, Material, Ergonomia e Compati-
bilidade Ambiental, entre outros critérios 
de escolha (www.plantronics.com/br).

Headset Plantronics recebe prêmio IF de Design

O pretendente: BRUNO SOLINO CESAR, profi ssão: comerciário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 20/09/1982, residente e do-
miciliada nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Carlos Cesar e de Carmen Sueli Solino Cesar. 
A pretendente: RENATA DE CÁSSIA GOMES CAMACHO, profi ssão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 20/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Daniel Gomes Camacho e 
de Sueli Penha de Oliveira Camacho. 

O pretendente: MARCOS VINICIUS BÉRGAMO MARSARI, profi ssão: programador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Jaborandi - SP, nascido aos: 03/05/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Marsari e de Cláudia Maria Bér-
gamo. A pretendente: AMANDA SALLES DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: engenheira 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: em Cambuí - MG, nascido aos: 29/08/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos de Souza e de Roseli 
de Jesus Oliveira. 

O pretendente: RAFAEL VENDOLA MAEL DA COSTA, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 03/04/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Carlos Mael da Costa e de Sandra 
Vendola Mael da Costa. A pretendente: THATIANE PEDROSA GOMES, profi ssão: ar-
quiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido 
aos: 21/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Sergio 
Gomes e de Irani Pedrosa Gomes. 

O pretendente: JAAZIEL DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/01/1998, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Geraldo Pereira da Silva e de Maria Olinda da Silva. A pretendente: 
GIULLIA KAORI DE SALES IZUMI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, nascido aos: 13/10/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Yuji Izumi e de Joelma Francisca de Sales Izumi. 

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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: JACQUES MAKENGETA MWANGI, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em República Democratica do Congo, Congo, nascido aos: 
14/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mwangi Miyoma e de 
Elise Litela. A pretendente: JACIARA GLORIA DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: cos-
tureira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Salvador - BA, nascido aos: 08/11/1965, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Esmeraldo Barbosa dos Santos 
e de Maria Gloria de Jesus. 

O pretendente: CÍCERO VICTOR DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Marcelino Vieira - RN, nascido aos: 23/01/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Cipriano e de Antonia Duarte da Silva. 
A pretendente: ANDREA CRISTINA SIQUEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 25/02/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Siqueira e de Maria Benedita de Siqueira. 

O pretendente: TÚLIO TITO PELLEGRINI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 11/09/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Platão Pellegrini e de Marcia Chequer Greppi 
Pellegrini. A pretendente: INAIARA SARACENI DE ANDRADE, profi ssão: astrônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Uberlândia - MG, nascido aos: 09/01/1991, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Adriano de Souza Andrade e de Maria 
Jeronima Saraceni Andrade. 

O pretendente: MAURO ROBERTO GUNZBURGER, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/02/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Gunzburger e de Maria Christina Tedesco Gunzburger. 
A pretendente: MAYRA LAUDELINA MARÇAL, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Florianópolis - SC, nascido aos: 24/12/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Márcio Mario Marçal e de Laudelina Moretti Marçal. 

O pretendente: RAFAEL TROQUETE, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, natura-
lidade: em Ponta Grossa - PR, nascido aos: 25/05/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Aparecido Troquete e de Claudete de Fatima Marin 
Troquete. A pretendente: PALOMA LUZ NOVAES, profi ssão: técnica de produção, esta-
do civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/03/1991, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edson Francisco de Novaes e de Meluzia Ribeiro 
Luz de Novaes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: ANTONIO DE CARVALHO RODRIGUES, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Olho D’Água das Cunhãs - MA, data-nascimento: 03/05/1965, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sebastião Rodrigues e 
de Joana Francisca de Carvalho Rodrigues. A pretendente: FLAVIANA DO NASCIMENTO 
NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Olho D’Água das 
Cunhãs - MA, data-nascimento: 21/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo - SP, fi lha de José Carlos Silva Nascimento e de Margarida do Nascimento. 

O pretendente: ELENILDO HELENO DA SILVA, profi ssão: churrasqueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cachoeirinha - PE, data-nascimento: 08/04/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Heleno Esmerino da Silva e de Edileuza 
Maria da Silva. A pretendente: LÉA CRISTINA DINIZ CAVALCANTI DA SILVA, profi s-
são: estagiaria de direito, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 05/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ulysses Cavalcanti da Silva e de Lucimar Rodrigues Diniz. 

O pretendente: ORLANDO MENDES FILHO, profi ssão: pintor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Poá - SP, data-nascimento: 21/07/1962, residente e domiciliado neste 
Distrito, Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek - São Paulo - SP, fi lho de Orlando 
Mendes e de Zita Ribeiro Correa Mendes. A pretendente: NEIDE VIEIRA DE VASCON-
CELOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santana do Mundaú - AL, 
data-nascimento: 15/07/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Vieira de Vasconcelos e de Odete Vieira. 

O pretendente: SAMUEL OLIVEIRA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1984, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eronides Oliveira Neto e de Dulce Helena Oliveira. A pretendente: 
DANIELA REGINA LEPORE, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Luiz Lepore e de Maria Regina Delforno Lepore. 

O pretendente: MAICON DA SILVA BRITO, profi ssão: ajudante de logistica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra - BA, data-nascimento: 28/07/1994, residente e domiciliado 
em Guarulhos - SP, fi lho de Manoel Pereira de Brito e de Vagnaide Guedes da Silva 
Brito. A pretendente: LARISSA MICHELE MENDES BRANDÃO, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 20/03/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Joaquim Brandão e de 
Maria Elvirane Mendes Brandão. 

O pretendente: RAFAEL CORREIA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Suzana Renata Correia. A pretendente: LEANDRA 
RODRIGUES LEITE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 14/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eder de Jesus Leite e de Valdirene Rodrigues dos Santos. 

O pretendente: WESLEY GOMES LUIZ, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Luiz e de Daisy Gomes. A pretendente: 
ÉLITA LINO DO NASCIMENTO, profi ssão: encarregada de limpeza, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Lino do Nascimento e de Aparecida de 
Fatima Lino do Nascimento. 

O pretendente: REGINALDO GODOI RITI, profi ssão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Umuarama - PR, data-nascimento: 08/10/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nunardelo Riti e de Maria de Fatima Godoi Riti. 
A pretendente: ANGELA MARIA SILVA SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deusdete Antonio de Souza e de 
Nezi Medeiros da Silva. 

O pretendente: TIAGO VALENÇA FERREIRA, profi ssão: líder de gestão de numerário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1986, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de João Ferreira e de Ana Valencia Neta. 
A pretendente: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: funcionária pública, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Luiz da Silva e de Marli 
Oliveira Primo da Silva. 

O pretendente: RENAN SOARES DE SIQUEIRA, profi ssão: analista de ti, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Roberto de Siqueira e de Walda 
Soares dos Santos de Siqueira. A pretendente: LÉIA OLIVEIRA, profi ssão: agente téc-
nico administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Carlos de Oliveira e de Venancia Oliveira da Silva. 

O pretendente: ALEX SANDRO DA SILVA, profi ssão: fi scal de pátio, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salustiana da Silva Almeida. A pretendente: PA-
TRICIA DE PAULA DE SOUZA, profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Francisco Dias de Souza e de Claudia Ferreira de Paula. 

O pretendente: ANDERSON ALVES GUEDES, profi ssão: estagiario, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilberto Pereira Guedes e de Dalva Alves de 
Araujo. A pretendente: HÉLLYS BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: en-
fermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Crato - CE, data-nascimento: 25/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira e de Fran-
cisca Zuleide do Nascimento Pereira. 

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zelinda Pereira de Oliveira. A preten-
dente: MARIA RAIANE RODRIGUES DE MEDEIROS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Benedito - CE, data-nascimento: 17/06/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rodrigues de Medeiros e 
de Isaura Rodrigues de Medeiros. 

O pretendente: EDUARDO RAMOS RODRIGUES, profi ssão: extrusor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/07/1983, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Rodrigues e de Aparecida Ilzete Ra-
mos. A pretendente: DANIELE SOARES SOUSA VARCONTE, profi ssão: monitora de 
transporte escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rober-
to Soares Sousa e de Elza Augusta Varconte. 

O pretendente: RICARDO APARECIDO MOURA LOPES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/09/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Francisco Lopes e de 
Cicera Moura Lopes. A pretendente: THAÍS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/12/1998, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Esequias da Silva e de 
Rosana Rodrigues Soares. 

O pretendente: SERGIO APARECIDO DO NASCIMENTO, profi ssão: agente dos cor-
reios, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/06/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Nascimento e 
de Mariana Maria do Nascimento. A pretendente: ELISABETE BISPO DOS SANTOS, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Edvaldo Bispo dos Santos e de Delfi na Luiz dos Santos. 

O pretendente: ALEXANDRE SILVA PINHEIRO, profi ssão: controlador de acesso, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival de Souza Pinheiro e de 
Edna Silva dos Santos Pinheiro. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS MENDONÇA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista 
de Mendonça e de Sueli Dias dos Santos. 

O pretendente: FELIPE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: bombeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Oeiras - PI, data-nascimento: 04/11/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e de 
Anatália Rodrigues de Sousa. A pretendente: IRIS APARECIDA BELMIRO DOS SAN-
TOS, profi ssão: auxiliar administritivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 08/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Geovando Vitor dos Santos e de Geni Ferreira Belmiro. 

O pretendente: ROBSON MESSIAS LOBATO, profi ssão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marques Lobato e de Creusa Messias 
dos Santos. A pretendente: SHEILA MARIA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva e de 
Cleia Maria de Paiva da Silva. 

O pretendente: FELICIO APARECIDO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1990, re-
sidente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Carlos Aparecido da Silva e de Maria 
Geane da Silva. A pretendente: LETICIA DOS SANTOS QUEIROZ, profi ssão: técni-
ca de nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josivaldo 
Alves Queiroz e de Eunice Sousa dos Santos Queiroz. 

O pretendente: GUILHERME FIGUEIRA TROTTA, profi ssão: produtor de video, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/09/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Rogério Vicente Trotta e de Márcia de Almeida Fi-
gueira Trotta. A pretendente: GISELE BARBOZA DE SOUZA MOURA, profi ssão: enfer-
meira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Soares de Moura e 
de Josenaide Barboza de Souza. 

O pretendente: WASHINGTON APARECIDO FREIRE, profi ssão: frentista caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 17/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Alves Freire e de Rosimeire 
da Conceição Oliveira Freire. A pretendente: CAROLINE MELO BOTELHO, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Deusnilio Neri Botelho e de Cleonice Melo Botelho. 

O pretendente: SANDRO DOS SANTOS, profi ssão: extrusor de fi os ou fi bras de, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Ferreira dos Santos e de 
Maria Cristina Gomes dos Santos. A pretendente: LETICIA MEDERO OLIVEIRA, profi s-
são: turismólogo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/04/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de  Edicio Silva 
Oliveira e de Naralucia Zacarias Medero. 

O pretendente: KAIQUE VINICIUS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosangela Maria da Silva. A pretendente: 
MICHELE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Arapiraca - AL, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Aparecido Pereira da Silva e de Maria do Socorro Pereira da Silva. 

O pretendente: WILLIAN LUIZ DE LIMA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/12/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Alberto de Lima e de Fatima Regina da Fonseca 
de Lima. A pretendente: LETICIA LOPES BEZERRA, profi ssão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Aparecido Silva 
Bezerra e de Vera Lucia Lopes Bezerra. 

O pretendente: OSCAR ROGERIO DE ALMEIDA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 23/03/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Rogerio de Almeida e de Vera 
Lucia Previero de Almeida. A pretendente: CLAUDETE APARECIDA SILVA MINEIRO, 
profi ssão: bordadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 
13/08/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Guido Anto-
nio Mineiro e de Maria Aparecida da Silva Mineiro. 

O pretendente: JOSÉ GILSON DE LIMA, profi ssão: frentista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-nascimento: 06/01/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Dionisio de Lima e de Creu-
za Inácio de Lima. A pretendente: AUDILENE DINIZ BARBOSA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 06/11/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Raimundo Barbosa 
e de Severina Diniz Barbosa. 

O pretendente: PEDRO HENDERSON MELO SOUSA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1994, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Pedro Manuel Sousa e de Ana 
Maria Sarmento Melo. A pretendente: MIRIAM DA SILVA SOUZA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Luiz 
Bispo de Souza e de Marcia Aparecida da Silva de Souza. 

O pretendente: GABRIEL MARCOS RODRIGUES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanor Marcos Rodrigues e de Nadir 
Aparecida de Souza. A pretendente: KAREN GALOZZI ADELINO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Barbosa Adelino e 
de Daniela Galozzi. 

O pretendente: ANDERSON MIGUEL DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/02/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Miguel da Silva e de Maria 
José Vitorino da Silva. A pretendente: NATHIARA FONTAIM REIS, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Central de Minas - MG, data-nasci-
mento: 30/01/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Onofre dos Reis e de Neusa do Carmo Fontaim. 

O pretendente: GUILHERME MEDEIROS VIDAL DA SILVA, profi ssão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo Vidal da Silva e de 
Miriam Medeiros. A pretendente: MICAELE SOUZA NASCIMENTO, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
24/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto 
Cruz do Nascimento e de Nadia dos Santos Souza. 

O pretendente: ROBERTO FRANÇA DE SANTANA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camacã - BA, data-nascimento: 25/05/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Matias de Santana e de Fátima 
Maria de França. A pretendente: ROSELI DE JESUS TEODORO, profi ssão: auxiliar 
de costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/01/1990, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Rosemira de Jesus Te-
odoro. 

O pretendente: THIAGO VINICIUS DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, Cidade Tiradentes - São Paulo - SP, fi lho de Mario Ferreira da Silva e de Wan-
da Barnabé da Silva. A pretendente: CLAUDIA AUXILIADORA E SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio da Silva e Souza 
e de Gislene Auxiliadora Rodrigues e Souza. 

O pretendente: BRUNO CAMPOS DA SILVA, profi ssão: funcionário público, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/10/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves da Silva e de Nilza 
Maria Campos da Silva. A pretendente: DANIELLA FERRASSINI DA SILVA, profi ssão: 
maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
08/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ro-
berto Pereira da Silva e de Aparecida Regina Ferrassini da Silva. 

O pretendente: JOSÉ LAURENTINO NETO, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Iguatu - CE, data-nascimento: 01/12/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdi Laurentino da Silva e de Evanilda Afonso de Lima 
Silva. A pretendente: FABIANA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Quixelô - CE, data-nascimento: 11/07/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira da Silva e de Maria do Carmo 
Silva Filha. 

O pretendente: FRANKLIN ARRUDA DE SOUSA, profi ssão: gerente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: André Fernandes - MG, data-nascimento: 29/12/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesuino Arruda Sobrinho e de Marinêz 
Alves de Sousa. A pretendente: FABIOLA PEREIRA, profi ssão: cordenadora pedago-
gica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Jose Pereira e 
de Vera Lucia Martinho da Silva. 

O pretendente: LUCAS MARQUES ANDRADE, profi ssão: ajudante de pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Colméia - TO, data-nascimento: 13/02/1994, residente e 
domiciliado em Araguaína - TO, fi lho de Wellington Andrade da Silva e de Raquel Mar-
ques Ferreira da Silva Andrade. A pretendente: KARINA SANTANA DE CARVALHO, 
profi ssão: secretaria em Geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 08/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Andrea Santana de Carvalho. 

O pretendente: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: sub encarregado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Franco da Rocha - SP, data-nascimento: 26/06/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, Conjunto Habitacional Fazenda do Carmo - São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Souza e de Maria do Socorro Ferreira de Souza. 
A pretendente: BRUNA SANTOS SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barra do Rocha - BA, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João da Encarnação Silva e de Maria José 
Oliveira Santos. 

O pretendente: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de logísti-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
25/05/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ro-
drigues dos Santos e de Dazilia Honorio dos Santos. A pretendente: TAIS LOPES DE 
CARVALHO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 27/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Vicente Lopes de Carvalho e de Leda Maria dos Santos. 

O pretendente: FLÁVIO LOSSURDO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Elisabeth 
Lossurdo dos Santos. A pretendente: JACILENE MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 31/10/1981, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Amaro da Silva e de 
Maria José da Silva. 

O pretendente: OSVALDO KENJI YAJIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Seihachiro Yajima e de Terco Yajima. A preten-
dente: SARA CRISTINA PIRES, profi ssão: analista de telecomunicação, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/03/1969, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ovidio Pires e de Maria Lucia Pires. 

O pretendente: DOUGLAS LOPES DOS SANTOS, profi ssão: assistente logistica, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Nascimento dos Santos 
e de Maria Rosa Trindade Lopes. A pretendente: GILMARIA CARLOS DA CUNHA, 
profi ssão: operadora de máquinas, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique - BA, 
data-nascimento: 01/04/1985, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Jurandi 
Carlos e de Jailza Carlos da Cunha. 

O pretendente: ROBSON SALES MATIAS, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Sales Matias e de Cleuza da Fonseca 
Matias. A pretendente: DAIANE ALVES DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: divorciada, naturalidade: São João Del Rei - MG, data-nascimento: 
11/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Alves de Sousa e de Maria Luiza de Sousa. 

O pretendente: FELIPE FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serrinha - BA, data-nascimento: 05/02/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alberto Ramos de Souza e de Ma-
ria Celia Ferreira. A pretendente: ALINE LIMA OLIVEIRA E SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente de 
Oliveira e Silva e de Luzinete Pedro de Lima. 

O pretendente: JOSÉ LOURIVALDO CALADO DE LIMA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Altinho - PE, data-nascimento: 09/06/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Calado de Lima e de Enilda José 
da Silva. A pretendente: FERNANDA LIMA DA SILVA, profi ssão: técnica em nutrição, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Venceslau Andrade Silva e 
de Helena Tavares de Lima. 

O pretendente: ROBSON FERREIRA BARBOSA, profi ssão: ajudante de cozinha, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Coromandel - MG, data-nascimento: 05/01/1991, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias Barbosa e de 
Juliana Ferreira Barbosa. A pretendente: THAUANE MONTEIRO MANOEL, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 12/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Manoel e de Maria Catarina Monteiro Manoel. 

O pretendente: BRUNO RÓGER DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 18/12/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Roberto da Silva e de Marli Lourenço da 
Silva. A pretendente: BIANCA MENDES OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/12/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laércio Oliveira da Silva e de Mirian 
Mendes Oliveira da Silva. 

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS SARDINHA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hermes da Paixão Sardinha e de Maria 
Helena Pereira dos Santos. A pretendente: THAÍS CHAGAS DA CRUZ, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/08/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo da Cruz e de 
Elizabeth das Chagas de Lima. 

O pretendente: DANILO ALVES DO NASCIMENTO, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carira - SE, data-nascimento: 13/11/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Martins do Nascimento e 
de Cristina Maria Alves do Nascimento. A pretendente: TAIS SANTANA DE SOUZA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 20/10/1995, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Nilton 
Carlos Gonçalves de Souza e de Ivonete Santana dos Santos. 

O pretendente: IORI MOURA JESUS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Rogerio Jesus e de Adriana Moura Palma. 
A pretendente: TAMIRES APARECIDA DA PAZ NASCIMENTO, profi ssão: analista de 
RH, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
07/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josue Jose 
do Nascimento Filho e de Tereza Aparecida da Paz. 

O pretendente: JOSÉ DE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: soldador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Parnaíba - PI, data-nascimento: 19/05/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Matias dos Santos e de 
Heloisa de Paula Pereira dos Santos. A pretendente: ANA MARIA BRAZ DUARTE, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo - MA, 
data-nascimento: 13/12/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Bernardo de Sousa Duarte e de Almira Braz Duarte. 

O pretendente: ANTONIO DALMAZO, profi ssão: pensionista, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Chopinzinho - PR, data-nascimento: 08/07/1953, residente e domiciliado Co-
lombo - PR, fi lho de Luiz Dalmazo e de Lidia Dias. A pretendente: NOEME PEREIRA 
SANTOS, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 03/12/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Samuel Francisco dos Santos e de Rita Pereira de Jesus Santos. 

O pretendente: DAMIONILSON SOUZA AMARAL, profi ssão: operador de mâquina, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Vitoria da Conquista - BA, data-nascimento: 28/09/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdivio Fernandes de 
Amaral e de Maria de Lourdes Souza Amaral. A pretendente: ELISÂNGELA BEZERRA 
CAVALCANTI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 01/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Edvaldo Leite Cavalcanti e de Marina Bezerra Cavalcanti. 

O pretendente: IZAEL GAMA SANTOS, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ilhéus - BA, data-nascimento: 21/10/1974, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Elisio Fonsêca dos Santos e de Maria Neves Gama. A 
pretendente: ÁGATA NATÁLIA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/01/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Meneses de Oliveira e de 
Rosimeire Pereira dos Santos. 

O pretendente: FRANCISCA KELLI ALMEIDA NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/08/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Irene Almeida Nascimento. 
A pretendente: KELI PAIVA DE AQUINO, profi ssão: operadora de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/02/1978, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Rodrigues de Aquino e de 
Ivonilde Francisca dos Reis Paiva. 

O pretendente: VICENTE XAVIER DE MORAES, profi ssão: analista de crédito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Xavier de Moraes e de Sheila 
Cristina dos Santos Moraes. A pretendente: ANA CAROLINA ALVES DE BRITTO, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Carlos de Britto e de Janete Aparecida Alves de Britto. 

O pretendente: JOSÉ RONALDO DO AMARAL, profi ssão: coordenador de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibitiara - BA, data-nascimento: 26/08/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelice Francisca do Amaral. A pre-
tendente: MOAB DIAS SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Ibirataia - BA, data-nascimento: 17/10/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edemício Santos Souza e de Rita de Cássia dias Souza. 

O pretendente: GABRIEL EDUARDO PEREIRA, profi ssão: operador de empilhadei-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/09/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Eduardo Pereira e 
de Roseli de Jesus Pires Pereira. A pretendente: PALOMA APARECIDA SANTOS DE 
OLIVEIRA, profi ssão: consultora show, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 10/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Roberto de Oliveira e de Silvana Santos Tosta. 

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson da Silva e de Virginia Maria 
Marques Pereira. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1992, re-
sidente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio dos Santos e de Maria das 
Aças Colciac. 

O pretendente: JONATHAN CARMO DE QUEIROZ ALVES, profi ssão: enfestador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Carlos Eduardo Alves e de Simone Carmo de 
Queiroz. A pretendente: LARISSA CRISTINA EDUARDO OLIVEIRA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joselito dos Santos Oli-
veira e de Maria Esmeralda Eduardo Oliveira. 

O pretendente: EDVALDO DIAS DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonas Dias da Silva e de Marta Maria 
da Silva. A pretendente: ARUANA COSTA CONDE, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 31/10/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Soares Conde e de Maria Gorete Costa. 

O pretendente: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/01/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves da Silva e de Luiza Martins 
da Silva. A pretendente: KATIA MARIA ARCANJO DA SILVA, profi ssão: teleoperadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Campo Alee - AL, data-nascimento: 01/06/1983, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Arcanjo da Silva e de 
Edilene Mariano da Silva. 

O pretendente: EVANGILDO MARCOS SOARES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/01/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evandro do Nascimento Soares e de Maria 
Lucia Marcos Soares. A pretendente: ANA CLAUDIA LOPES, profi ssão: açougueira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio Lopes. 

O pretendente: JHONATAN DENIS ESPINDOLA DOS SANTOS, profi ssão: estagiario, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonas Denis dos Santos e de Luana 
Silva Espindola do Valle. A pretendente: JULIA ROBERTA MEDEIROS PINTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudia Medeiros Pinto. 

O pretendente: MARCO AURELIO LOPES DA SILVA, profi ssão: radialista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 03/01/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Aurelio da Silva e de 
Elizabete Lopes da Silva. A pretendente: ANA ISIS NOGUEIRA DOS SANTOS, profi s-
são: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa - PB, data-nascimento: 
24/07/1989, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lho de Jose Nogueira dos San-
tos e de Maria Helena Nogueira Santos. 

O pretendente: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/10/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Paulo do Nascimento e de 
Maria Izabel Santos de Oliveira. A pretendente: THAÍS XAVIER DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 04/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Xavier da Silva e de Olinda Vieira da Silva. 

O pretendente: KAIQUE FERREIRA DE SOUSA, profi ssão:, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/01/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ossian Alves de Sousa e de Maria do Socorro Ferreira da Silva de 
Sousa. A pretendente: LARISSA SOUZA DOS SANTOS, profi ssão:, estado civil: solteira, 
naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 14/07/1997, residente e domiciliada em Fer-
raz de Vasconcelos - SP, fi lha de Silvio dos Santos e de Ana Meire Souza.

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 
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Prezados Acionistas, A administração da BRC Securitizadora S.A. apresenta o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas 
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes.

1. Comentário de desempenho - A Companhia tem como principal atividade a aquisição de créditos imobiliários corporativos e a emissão de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados nesses créditos. Os créditos imobiliários adquiridos decorrem, em sua maioria, de operações imobiliárias que envolvam 
a celebração de escrituras de compra e venda, contratos de compromisso de compra e venda, contratos de locação e construção sob encomenda (build - to - suit) 
e, ainda, outorga de direito real de superfície. Em todas as suas operações, a Companhia utiliza os mecanismos de regime fiduciário e patrimônio separado, o que 
permite o exercício pleno de suas atividades de securitizadora de créditos. Não ocorreram emissões durante o ano de 2016. 2. Perspectivas operacionais - A 
Companhia pretende adquirir créditos originados no segmento do setor imobiliário, notadamente no segmento corporativo. Por pertencer ao mesmo grupo econômico 
Bresco Investimentos S.A., a Companhia poderá ter acesso a volumes significativos de créditos imobiliários que sejam originados pelas empresas do grupo e, obser-

Ativo Notas      2016      2015
Ativo circulante  839.332 612.249
Caixa e equivalentes de caixa 3 141.119 203.074
Aplicações financeiras 3 582.764 314.631
Contas a receber 4 109.432 75.336
Impostos a recuperar       6.017   19.208

Total do ativo  839.332 612.249

Demonstrações de resultados Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

 Notas       2016        2015
Receita líquida de prestação  de serviços 5  858.694  726.693
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 6 (497.107) (486.274)
Lucro operacional antes do resultado financeiro    361.587      240.419
Resultado financeiro
Receitas financeiras   68.595  40.531
Despesas financeiras   (33.517)  (22.556)
Resultado financeiro   35.078  17.975
Lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social   396.665  258.394
Imposto de renda e contribuição social 7  (70.406)  (46.104)
Lucro do exercício   326.259   212.290
Número de ações no final do exercício    453.440   453.440 
Lucro por lote de mil ações do capital social          719          468 

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos
 em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

      2016       2015
Lucro do exercício 326.259  212.290
Outros resultados abrangentes             -              -
Resultado abrangente do exercício 326.259  212.290

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)
                                     Lucro/Prejuízos                                      Lucros/Prejuízos
 Notas Capital social Reserva Legal Reserva de Lucros         acumulados       Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014            453.440                        –                               –                (104.566)  348.874
Lucro do exercício 9 – – –  212.290  212.290
Reserva Legal 9 –  5.386 –  (5.386)  -
Valor dos dividendos mínimos obrigatórios 9 – – –  (25.584)  (25.584)
Reserva de Lucros 9 – –  76.754  (76.754)  -
Saldos em 31 de dezembro de 2015            453.440                 5.386                      76.754                            –  535.580
Dividendos adicional proposto em 2015 9 – –  (76.754) –  (76.754)
Lucro do exercício 9 – – –  326.258  326.258
Reserva Legal 9 –  16.313 –  (16.313)  -
Valor dos dividendos mínimos obrigatórios 9 – – –  (77.486)  (77.486)
Reserva de Lucros 9                      –                       –                    232.459                (232.459)              -
Saldos em 31 de dezembro de 2016            453.440              21.699                    232.459                            –  707.598

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

       2016      2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do IR e da CS  396.665  258.394
  396.665  258.394
Variações nos ativos e passivos
Aplicações financeiras  (268.133)  (14.436)
Contas a receber  (34.096)  (37.371)
Impostos a recuperar  13.191  (15.622)
Fornecedores  17.632  1.997
Obrigações tributárias  6.193  5.750
Contas a pagar partes relacionadas   (20.662)   21.115
 (285.875)  (38.567)
Dividendos pagos  (102.339)  -
Impostos de renda e contribuições sociais pagos  (70.406)  (46.104)
Caixa líquido proveniente (aplicado) 
 das atividades operacionais   (61.955) 173.723
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa   (61.955) 173.723
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  203.074  29.351
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  141.119 203.074
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa   (61.955)  173.723

Demonstração do valor adicionado para os períodos findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2016

 (valores expressos em Reais)

1 - Receitas       2016        2015
Prestação de serviços  950.407  804.308
2 - Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros  (161.465)  (155.749)
Administrativas gerais e outras   (78.489)  (195.120)
 (239.954)  (350.869)
3 - Valor adicionado bruto (1 - 2)  710.453   453.439
4 - Depreciação
Depreciação de equipamentos              -               -
5 - Valor adicionado líquido 
 produzido pela entidade (3 - 4)  710.453   453.439
6 - Valor adicionado recebido em transferência
Despesas financeiras  (33.517)  (22.556)
Receitas financeiras    68.595     40.531
    35.078     17.975
7 - Valor adicionado total a distribuir (5 + 6)  745.531   471.414
8 - Distribuição do valor adicionado
Pessoal  183.323   111.657
Remuneração direta  155.940  89.599
Benefícios  23.374  17.920
FGTS  4.009  4.138
Impostos, taxas e contribuições  210.476   121.627
Federais  160.282  81.412 
Municipais  50.194  40.215 
Remuneração de capitais de terceiros    25.474     25.840
Aluguéis  25.474  25.840 
Lucro do Período  326.258   212.290
  745.531   471.414

 BRC Securitizadora S.A.
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Relatório da Administração

vadas condições equitativas e de mercado nas operações a serem realizadas, a Companhia terá oportunidade de desenvolver um importante diferencial competitivo 
no segmento imobiliário. 3. Declaração da Diretoria - A Diretoria declara que discutiu, revisou e concordou com as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. 4. Re-
lacionamento com auditores independentes - Conforme a Instrução Normativa no 381/03, a Companhia não contratou outros serviços que não os de auditoria 
externa durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, com a KPMG Auditores Independentes (firma de auditoria independente contratada atualmente), bem 
como não possui nenhum projeto iniciado em períodos anteriores que tenham sido concluídos durante o período. A política adotada pela Companhia está de acordo 
com os critérios internacionalmente aceitos, ou seja, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os 
interesses deste. Desta forma, está garantida a independência e a objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria externa.

 São Paulo, 27 de março de 2017.  A administração.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)

Passivo Notas      2016      2015
Passivo circulante  131.734   76.669
Fornecedores   19.629  1.997
Obrigações tributárias   19.756  13.563
Contas a pagar com partes relacionadas 8  14.863  35.525
Dividendos a pagar 9  77.486  25.584
Patrimônio líquido  707.598 535.580
Capital social 9  453.440  453.440
Reserva legal 9  21.699  5.386
Reserva de lucros 9 232.459   76.754
Total do passivo e patrimônio líquido  839.332 612.249

1. Contexto Operacional - A BRC Securitizadora S.A. (“Companhia”) foi constituída como 
“Sociedade Anônima Fechada” domiciliada no Brasil. A sede social da Companhia está 
localizada na Rua Hungria, 620, São Paulo - SP. A Companhia é uma controlada direta da 
Bresco Investimentos S.A (“Bresco”) e compartilha da mesma estrutura administrativa. Foi 
constituída com o objetivo principal de adquirir créditos imobiliários e de títulos e valores 
mobiliários lastreados em créditos imobiliários e de gerir e administrar carteiras de crédito 
imobiliário, própria ou de terceiros. 2. Base de preparação e políticas contábeis - 2.1 
Base de apresentação das informações contábeis - As demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Socie-
dades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC). Moeda Funcional - As informações contábeis intermediá-
rias são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Aprova-
ção das demonstrações financeiras - As demonstrações financeiras da compa-
nhia para o exercício findo em 31/12/2016, foram autorizadas para emissão de acordo com 
a resolução dos membros do conselho de administração em 27 de março de 2017. 2.2 
Estimativas contábeis - As demonstrações financeiras são elaboradas com apoio em di-
versas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objeti-
vos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da 
provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para deter-
minação de outras provisões, inclusive para contingências. 2.3 Caixa e equivalentes de 
caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromis-
sos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia conside-
ra equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um 
montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de 
valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo (três meses ou menos, a contar da data da 
contratação). 2.4 Atendimento a instrução CVM 414/04 - A instrução CVM nº 414/04 
exige a divulgação das informações relativas às aquisições, retrocessões, pagamentos e 
inadimplência dos créditos vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais 
independentes, por emissão de CRI sob regime fiduciário, previstas no art. 12 da Lei nº 
9.514/97. Em atendimento a esta instrução vigente os CRIs da Companhia foram emitidos 
e atendem a esta instrução, divulgamos tais informações na Nota explicativa nº 13. 2.5 
Instrumentos financeiros - Classificação e mensuração - A Companhia classifi-
ca seus ativos financeiros em duas categorias: (i) Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado; e (ii) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da fi-
nalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos. A administração 
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial de cada 
operação. Em 31/12/2016 e 2015, a Companhia não possuía ativos financeiros classifica-
dos como disponíveis para venda. Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado - Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os 
ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resulta-
do em “Resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento te-
nha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reco-
nhecidas na mesma linha do resultado, afetadas pela referida operação. Empréstimos 
e Recebíveis - Incluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. 
São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 
12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os 
recebíveis da Companhia compreendem contas a receber de clientes e operações securi-
tizadas. 2.6 Recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários - São re-
gistrados pelo seu valor de aquisição e captação, respectivamente, acrescidos dos rendi-
mentos e/ou encargos auferidos até a data de encerramento do balanço, os quais não são 
incorporados ao resultado e ao patrimônio da Companhia, por se constituírem em patrimô-
nio em separado nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. 2.7 Avaliação 
do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”) - A Administração revisa anual-
mente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterio-
ração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável, quando aplicável. Em 31/12/2016 a 
Companhia não apurou a necessidade de ajustes, por recuperação de ativos. 2.8 Outros 
ativos e passivos circulantes - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requeri-
do para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 
doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.9 Imposto de 
renda e contribuição social - São calculados com base nas alíquotas vigentes de impos-
to de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, para fins de determinação de exi-
gibilidade. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não de-
dutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. Os 
créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição 
social são reconhecidos somente na extensão em que sua realização seja provável. O im-
posto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados com base nos lucros 
tributáveis ajustados pela legislação específica. A alíquota do imposto de renda é 15%, 
com um imposto adicional à alíquota de 10% sobre o lucro tributável anual que exceder R$ 
240.000 (R$ 20.000 mensais). A contribuição social sobre o lucro é calculada sobre o lucro 
tributável à alíquota de 9%. 2.10 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - 
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obri-
gações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando 
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos con-
tingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos 
contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contin-
gentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e 
os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem 
divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da 
avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Companhia questionou 
a inconstitucionalidade de tributos.  2.11 Reconhecimento de receita - A receita pela 
prestação de serviços de administração dos certificados de recebíveis imobiliários (CRI) é 
reconhecida com base na execução dos serviços realizados até a data-base do balanço 
segundo o regime de competência. Os montantes são definidos com base na negociação 
de emissão de cada certificado. 3 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financei-
ras - a. Caixa e equivalentes de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em Reais)

      2016      2015
Bancos 141.119 203.074
Total 141.119 203.074
b. Aplicações financeiras      2016       2015
Aplicações financeiras (operações 
 compromissadas / DI) 582.764 314.631
Total 582.764 314.631
As operações compromissadas são aplicações financeiras com rentabilidade apuradas 
com base na variação de 97% a 100% do CDI. Foram classificadas como títulos e valores 
mobiliários e são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
4. Contas a receber      2016       2015
Prestação de serviços de administração dos CRIs (i) 50.767 45.637
Reembolso de despesas (ii)   58.665    29.699
Contas a receber 109.432    75.336
(i) Referem-se ao contas a receber da prestação de serviços de administração dos CRIs 
pagas no mês subsequente; (ii) Valores relativos ao reembolso das despesas com o CRI 
(agente fiduciário, banco mandante entre outras) as quais foram pagas no mês subse-
quente. 5. Receita líquida
Receita bruta      2016       2015
Prestação de serviços 613.604 560.425
Prestação de serviços com partes relacionadas (a) 336.804 243.883
Tributos incidentes  (91.714)  (77.615)
Receita líquida 858.694 726.693
(a) As receitas com taxa de administração cobrada pela Companhia que são com partes 
relacionadas estão mencionadas na nota 8.b
6. Despesas gerais e administrativas
Descrição       2016       2015
Despesas com pessoal (228.565) (222.757)
Despesas com ocupação (40.332) (42.916)
Despesas com suporte e materiais (37.376) (45.111)
Outras despesas administrativas (29.369) (19.741)
Prestação de serviços (161.465) (155.749)
Total (497.107) (486.274)
7. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido - A Companhia possuía 
saldos acumulados até 31/12/2016 de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição 
social sobre o lucro líquido no valor de R$ 14.325 (R$ 133.324 em 31/12/2015). A Adminis-
tração não registrou o ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais e base negativa 
de contribuição social, baseada na ausência de expectativa de sua realização futura, adi-
cionalmente vem realizando estudos necessários com base na instrução CVM nº 371/02 
e CPC 32 - Tributos sobre o lucro.
                        2016                        2015
 IR     CS IR   CSl
Lucro antes do IR e da CS 396.664 396.664 258.394 258.394
Compensação do prejuízo fiscal 
 e base negativa de contribuição
 social não reconhecidos (118.999) (118.999) (82.329) (82.329)
Base para cálculo do imposto
 277.665 277.665 192.100 192.100
Imposto de renda (15% + 10% de 
 adicional) e contribuição social (9%) 
 na demonstração do resultado 45.416 24.990 28.815 17.289
8. Partes Relacionadas - São consideradas partes relacionadas as empresas integrantes 
do Grupo Bresco Investimentos, seus controladores, diretores, administradores e familia-
res. A Companhia apresenta os seguintes saldos entre partes relacionadas em 31/12/2016.
a. Contas a pagar      2016       2015
Bresco Investimentos S.A. (i)    14.863    35.525
Total    14.863    35.525

c. Receita com prestação de serviços (ii) 2016 2015
BRES Canoas Empreendimentos Imobiliários Ltda 75.489 
BRES Resende Empreendimentos Imobiliários Ltda. 50.326 20.000
BRES Itupeva Empreendimentos Imobiliários Ltda 71.846 66.324
BRES Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda.  139.141  127.559
Total  336.802  243.883
d. Reembolso de despesas serviços (iii) 2016 2015
BRES Canoas Empreendimentos Imobiliários Ltda 1.508 202
BRES Resende Empreendimentos Imobiliários Ltda. 25.438 10.887
BRES Itupeva Empreendimentos Imobiliários Ltda 11.594 2.116
BRES Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda.   12.105    10.924
Total   50.645    24.129
e. Remuneração do pessoal Chave da Administração
 2016 2015
Pró-Labore        96.000         89.599
Total        96.000        89.599
(i) As Contas a pagar são referentes a saldos de reembolsos de despesas administrati-
vas incorridas no período relacionadas a operação da Companhia. (iii) Receita com taxa 
de administração das Operações de CRIs mencionadas na nota 5. (iv) Contas a receber 
referem-se a valores relativos ao reembolso das despesas com o CRI (agente fiduciário, 
banco mandante entre outras) no exercício 2016. 9. Patrimônio líquido - a. Capital - A 
Companhia foi constituída em 2 de janeiro de 2007, por meio de Assembleia Geral, com 
capital social totalmente subscrito e integralizado no montante de R$ 50.000. Em 30 de 
abril de 2009, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, os saldos dos adiantamentos 
para futuro aumento de capital efetuados pela controladora, foram totalmente capitalizados 
com isto, o capital social passou para R$ 453.440 (quatrocentos e cinquenta e três mil e 
quatrocentos e quarenta reais), representado por 453.440 (quatrocentos e cinquenta e três 
mil e quatrocentos e quarenta) ações ordinárias. Em 30 de abril de 2012 foi aprovada a ces-
são da totalidade detidas pela ações da Bracor Investimentos Imobiliários Ltda para a em-
presa Bresco Investimentos S.A. O quadro societário está representado da seguinte forma:
 2016 e 2015
Pessoas físicas 2
Bresco Investimentos S.A        453.438
Total de ações        453.440
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, por deliberação do Conselho 
de Administração, até o limite de R$5.000.000. f. Reservas de lucros - (i) Reserva le-
gal e reserva de lucros - A reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% 
do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do capital, após a absorção dos prejuízos 
acumulados, de acordo com o artigo 193 da lei societária. A reserva para retenção de lucro 
corresponde ao lucro remanescente, após a destinação para reserva legal e da proposta 
de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. O saldo remanescente, após 
atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembléia Geral de 
Acionistas. (ii) Dividendos propostos - A administração possui como política avaliar 
a possibilidade de propor o maior valor possível excedente aos dividendos mínimos obri-
gatórios e, para isso, considera as eventuais necessidades de investimento e continuidade 
da empresa. O estatuto social da companhia assegura um dividendo mínimo obrigatório 
anual correspondente a 25% do lucro líquido, ajustado pelas movimentações patrimoniais 
das reservas, conforme a legislação societária. Em virtude de não haver necessidades de 
reinvestimento do lucro líquido do exercício, a administração neste ano proporá à assem-
bleia um dividendo superior ao mínimo obrigatório, conforme detalhado abaixo: Em As-
sembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2016, os acionistas deliberaram 
a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de R$ 25.584,38, pagos 
em 26/09/2016, bem como a distribuição dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 
no montante de R$ 76.753, pagos em 28/10/2016, ambos referente ao exercício findo em 
31/12/2015. Os dividendos a pagar referente ao exercício de 31/12/2016 foram calculados 
como segue: 
Descrição       Valor
Lucro líquido do exercício 326.258
Constituição de reservas 
Reserva legal   (16.312)
Lucro disponível 309.946
Dividendos mínimos obrigatórios    77.486
Reserva de lucros  232.459

10. Demandas judiciais - A Administração da Companhia concluiu que não existem con-
tingências fiscais ou de qualquer outra natureza que deveriam ser provisionadas ou divul-
gadas nas demonstrações financeiras. 11. Seguros - A Companhia não possuía seguros 
contratados nos períodos findos em 31/12/2016 e 2015. 12. Instrumentos financeiros 
- Em 31/12/2016 e 2015, a Companhia não possuía operações envolvendo instrumentos 
financeiros derivativos. a. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros - 
A Companhia opera com instrumentos financeiros, entre os quais, encontram-se caixa e 
equivalentes de caixa, valores a receber, recebíveis securitizados e CRIs. Os CRIs são títu-
los colocados no mercado com o objetivo de captar recursos que viabilizem a aquisição de 
recebíveis imobiliários. As condições estabelecidas para o resgate dos títulos são definidas 
em razão das taxas, dos indexadores, dos prazos e do fluxo de amortização dos recebíveis 
que lhes dão lastro, gerando compatibilidade entre os ativos e os passivos. b. Caixa e equi-
valentes de caixa, outros créditos, outros instrumentos financeiros classificados no 
ativo circulante e não circulante e contas a pagar - Os valores contabilizados aproxi-
mam-se dos de realização. c. Risco com descasamento entre índices de atualização 
de CRI - Em determinadas emissões de CRI feitas pela Companhia o índice de correção 
monetária aplicada ao CRI é diferente do índice de correção monetária aplicado sobre os 
recebíveis imobiliários que lastreiam a emissão. Eventuais descasamentos apurados entre 
os dois índices de correção monetária serão, conforme estabelecidos nos documentos de 
cada emissão, cobertos pelas cedentes dos respectivos recebíveis. d. Pagamento condi-
cionado e descontinuidade - Os CRI são lastreados em créditos imobiliários represen-
tados pelas CCI, tendo sido vinculados aos CRI por meio do estabelecimento de regime 
fiduciário, constituindo patrimônio separado do patrimônio da emissora. O patrimônio sepa-
rado constituído em favor dos titulares dos CRI não contam com qualquer garantia flutuante 
ou coobrigação da Companhia. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares 
dos CRI do montante devido depende do cumprimento total, pelas devedoras, de suas obri-
gações assumidas nos contratos que dão origem aos créditos imobiliários, em tempo hábil 
para o pagamento, pela Companhia, dos valores devidos aos CRI. A ocorrência de eventos 
que afetem a situação econômico-financeira das devedoras poderá afetar negativamente a 
capacidade da devedora de honrar com suas obrigações nos termos dos contratos que dão 
origem aos créditos imobiliários e, por conseguinte, o pagamento dos CRI pela Companhia. 
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de 
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Te-
souraria. e. Instrumentos financeiros derivativos - Em 31/12/2016, a Companhia não 
possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 

13. Informações complementares acerca da emissão de CRIs - a. Sumário dos recebíveis securitizados
    Data de Prazo Série Índice de Periodicidade    
Recebíveis                 CRI        Emissão  vencimento    anos emissão            correção . % [1] da amortização Valor de emissão Garantia 31/12/2016 [2] 31/12/2015 [2]
Devedora A008 08J0015454 12/10/2008  12/01/2022 14 7a - 1a IGP-M +10 ,55 a.a. [3] Anual 200 .100.000 [10] 195. 177.876 204.181.625
Devedora A008 09A0010251 22/0412009 [5] 12/01 /2022 13 10a - 1a IGP-M +8,05 a .a. [3] Anual 120 .000.000 [10] 119 .300.315 125.942 .800
Devedora A011 09E0019228 07/07/2009 [5] 15 /12/2022 13 11a - 1a IPCA + 8,30 a.a. [4] Mensal 21.318.381 [10] 20.192.992 21.381.445
Devedora A011 09E00 19227 07/07/2009 [5] 15 /0412029 20 12a - 1a IPCA + 8,30 a.a. [4] Mensa l 24.383.975 [10] 31.473.261 30 964.274
Devedora A014 10C00 19685 08/03/2010  08/02/2020 10 15a - 1a IPCA + 7,20% a.a. [4] Mensal 90.000.000 [10] 55.688.375 65.649.248
Devedora 8001 12K0009233 09/11 /2012 [7] 20/10 /2028 16 1a - 2a IPCA + 7,60% a.a. [4] Mensal 19.000.000 [11] 22.959.6 11 22.474.654
Devedora 8002 13D0458950 07/05/2013 [8] 22/11/2028 15 2a - 2a IPCA + 5,10% a.a. [4] Mensal 60.000.000 [10] 70.512.276 69.975.702
Devedora 8003 14F0014733 29/05/2014 [9] 20/01/2025 10 3o - 2o IPCA + 6,57 % a.a. [4] Mensa l 85.000.000 [10] 94.822.611 95.565.296
Devedora 8004 e 8005 15F1090800 20/06/2015 [12] 20/06/2025 10 4o - 2o IGP- M + 8,50 a.a. [3] Mensa l 59.000.000 [13]    60.700.643    60.427.917
            670.827.960  696,562.961
Circulante            107.629.568   97.677.192
Não circulante            563.198.392 598.885.769

(1) Referidos índices representam aqueles pactuados nos recebíveis adquiridos;  (2) Os 
valores correspondem aos valores de aquisição dos recebíveis atualizados até 31/12/2016 
e 31 de dezembro 2015, por juros e correção monetária semelhantes aos dos CRIs para 
os quais servem de lastro; (3) Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV); (4) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); (5) O termo 
de securitização do CRI foi celebrado em 22 de abril de 2009. O CRI foi emitido em 12 
de janeiro de 2009 e atualizado desde essa data; (6) O termo de securitização do CRI foi 
celebrado em 7 de julho de 2009. O CRI foi emitido em 31 de maio de 2009 e atualizado 
desde essa data; (7) O termo de securitização do CRI foi celebrado em 9 de novembro de 
2012. O CRI foi emitido em 22 de novembro de 2012 e atualizado desde essa data; (8) 
O termo de securitização do CRI foi celebrado em 7 de maio de 2013. O CRI foi emitido 
em 22 de abril de 2013 e atualizado desde essa data;  (9) O termo de securitização do 
CRI foi celebrado em 29 de maio de 2014. O CRI foi emitido em 05 de junho de 2014 
e atualizado desde essa data.  (10) Regime fiduciário e alienação fiduciária do imóvel. 

Estas garantias são prestadas pelo Cedente do CCI. (11) Regime fiduciário e alienação 
parcial do imóvel e fiança bancária. Estas garantias são prestadas pelo Cedente do CCI. 
(12) O termo de securitização do CRI foi celebrado em 02 de julho de 2015. O CRI foi 
emitido em 20 de junho de 2015 e atualizado desde essa data. (13) Regime Fiduciário, 
Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária dos Imóveis Canoas e Resende. b. Relatórios 
de classificação de risco dos CRIs emitidos - Os CRIs emitidos pela Companhia que 
constam em relatórios de classificação de risco emitidos pela Fitch foram classificados da 
seguinte forma: • décima primeira e décima segunda, todas com classificação de risco: 
AAA (bra).  • sétima e décima foram classificadas AA+ (bra), mas com perspectivas negati-
vas. c. Aquisição, retrocessão, pagamento e inadimplência relacionados aos créditos 
vinculados à emissão de CRIsquisição - não ocorreram aquisições durante o exercício 
findo em 31/12/2016. Retrocessão - não ocorreram retrocessões durante o exercício findo 
em 31/12/2016. Inadimplência - não ocorreu inadimplência dos créditos vinculados à emis-
são de CRIs. Pagamentos - segue o fluxo de pagamentos das operações vinculadas as 
emissões dos CRI´s durante o período findo em 31/12/2016.

CRI               Emissão/Série            Valor
08J0015454 1ª/7a 39.613.688
09A0010251 1ª/10ª 23.002.426
09E0019228 1ª/11a 3.983.668
09E0019227 1ª/12a 3.776.014
10C0019685 1ª/15ª 18.454.004
12K0009233 2ª/1ª 2.797.006
13D0458950 2ª/2ª 7.362.001
14F0014733 2ª/3ª 14.090.207
15F1090800 2ª/4ª     9.281.286
  122.360.300
d. Balanço patrimonial sintético por emissão de CRI - Para elaboração dos balanços 
sintéticos por emissão de CRI foram utilizados os mesmos critérios contábeis observados 
para elaboração das demonstrações financeiras da Companhia estão sendo considerados 
os vencimentos dos títulos e não a intenção de recompra para se classificar curto e longo 
prazo. A seguir, destacamos os balanços sintéticos:

Abertura por série                                                                                                                                         1a Emissão                                                                                                  2a Emissão   31/12/2016     31/12/2015
Ativo     Série7 [1]  Série 10 [1] Série 11 [1] Série 12 [1] Série 15 [1] Séria 1 [1]  Série 2 [2] Série 3 [1] Série 4 [1]              Total              Total
Circulante
Caixa e equivalência de caixa - - - - - - - - 164 .662 164.662 169381
Recebíveis imobiliários 41.797.527 24.342.011 2.847 117 1.756.993 16.455.532 1.350.749 4.537.248 9.327.884 5.214.507 107.629.568 97.677.192
Não circulante 41.797.527 24.342.011 2.8, 7.117 1.756.993 16.455.532 1.350.749 4.537.248 9.327.884 5.379.169 107.794.230 97.846.573
Recebíveis imobiliários 153.380.349 94.958.304 17.345.875 29.716.269 39.232.844 21.608.862 65.975.028 85.494.728 55.486.134 563.198.392 598.885.769
Total do ativo 195.177.876 119.300.315 20.192.992 31.473.261 55.688.375 22.959.611 70.512.276 94.822.611 60.865.304 670.992.622 696.732.342
Passivo
Circulante
Contas pagar - - - - - - - - 164.662 16 4.662 169.381,00
CRI a pagar   41.797.527   24.342.011    2.847.117    1.756.993  16.455.532   1.350.749 4.537.248   9.327.884    5.214.507 107.794.230   97.677.192
   41.797.527   24.342.011    2.847.117   1.756.993 16.455.532   1.350.749 4.537.248   9.327.884    5.214.507 107.794.230   97.846.573
Não circulante
CRI a pagar 153.380.349   94.958.304 17.345.875 29.716.269 39.232.844 21.608.862 65.975.028 85.494.728 55.486.134 563.198.392 598.885.769
Total do Passivo 195.177.876 119.300.315 20.192.992 31.473.261 55.688.375 22.959.611 70.512.276 94.822.611 60.865.304 670.992.622 696.732.342
Operações securitizadas - - - - - - - - - - -
(1) Agente fiduciário Oliveira Trust DTVM S.A. Agente fiduciário GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda.
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Aos conselheiros, diretores e acionistas da BRC Securitizadora S.A. São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da BRC Securitizadora S.A. (Companhia), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da 
BRC Securitizadora S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no 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 financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, 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 apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado - As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com 
a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras 
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adi-
cionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações financeiras 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 financeiras, 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 financeiras 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 nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 detec-
tam 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 financeiras. Como parte da audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utiliza-
das 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 signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 27 de março de 2017

 KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
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O processo havia sido aberto logo após a vitória da chapa 
vencedora, mas o TSE aprovou por unanimidade, mas 
com ressalvas, as contas da campanha em dezembro de 

2014. No entanto, com o andamento da Operação Lava Jato 
e as denúncias de pagamento de “caixa-dois” à campanha, o 
caso foi reaberto em 2015 e agora será analisado.

Qual a denúncia? A denúncia em si analisa os crimes de abuso 
de poder econômico e político, recebimento de propina e se 
houve algum benefício à campanha por conta do esquema de 
corrupção que atingiu a Petrobras.     Durante o processo de 
recolhimento de informações, que durou cerca de um ano, 
diversos membros da Odebrecht confi rmaram o pagamento de 
caixa-dois e o relator Herman Benjamin determinou diversas 
perícias e quebras de sigilo telefônico. Além disso, prestaram 
depoimentos três empresários de gráfi cas acusadas de receber 
dinheiro sem prestar serviços.

Quanto tempo vai durar? Para o julgamento, de acordo 
com o que anunciou o presidente da entidade, Gilmar Men-
des, foram marcadas quatro sessões - duas ordinárias e duas 
extraordinárias - para analisar o caso. A primeira ocorre na 

manhã do dia 4, a segunda no mesmo dia à noite, a terceira 
ocorrerá na noite da quarta-feira (5) e a quarta sessão será 
realizada na manhã de quinta-feira (6). o entanto, o próprio 
Mendes afi rmou  que não dá para saber quanto tempo, de fato, 
o julgamento irá durar.

Isso porque tudo depende do tempo de debates de acusação 
e de defesa, das decisões de cada um dos juízes e de não haver 
um pedido de adiamento do processo, como já anunciaram as 
defesas dos acusados, ou de vistas por conta dos magistrados. 
O pedido de ampliamento do prazo tem a ver, segundo os 
advogados, com a enorme quantidade de dados da Lava Jato 
adicionados ao processo. Caso a solicitação seja aceita, ela será 
anunciada já no dia 4 de abril. Se o processo demorar muito, há 
ainda outra questão: dois ministros do TSE deixarão suas funções 
na entidade nos dias 16 de abril e 5 de maio. Então, outros dois 
juristas, nomeados por Temer, entrarão na entidade.

O que pode acontecer? Uma das maiores discussões sobre 
o caso é se a chapa deve ser julgada em conjunto ou cada um 
dos candidatos de maneira separada. A jurisprudência do TSE 
informa que os dois devem ser julgados de maneira conjunta, 

mas os ministros podem optar por separar as condenações.
Se condenados, Dilma e Temer poderão fi car inelegíveis por 

um determinado período de tempo. O atual presidente já está 
inelegível por oito anos por conta de uma condenação do TR-
SP, mas poderia ser indicado pelo Congresso para concluir o 
mandato, segundo Mendes.

Para Dilma, o processo que causou seus impeachment não 
tirou seus direitos políticos. Já a cassação de Temer é um dos 
cenários prováveis em caso de condenação. No entanto, o que 
aconteceria depois necessitaria de uma decisão dos ministros 
do TSE. A Constituição diz que se o cargo de presidente ou 
vice fi car vago depois de mais da metade do mandato ter sido 
cumprido, ou seja, após dois anos, deve-se fazer uma eleição 
indireta no Congresso - com os deputados e senadores.

No entanto, a Reforma do Código Eleitoral, realizada em 2015, 
prevê a convocação de eleições diretas, ou seja, que a população 
decida quem será o novo presidente, se o afastamento ou renún-
cia ocorrer seis meses antes do fi m do mandato. Porém, como 
foi contestada pela Procuradoria Geral da República, a decisão 
ainda precisa ser apreciada pelo TSE (ANSA/COM ANSA).

Conselheiros 
do Tribunal 
de Contas do 
Rio vão para 
prisão de 
Bangu

São Paulo - A Secretaria 
de Estado de Administração 
Penitenciária (Seap) informou 
que quatro conselheiros e um 
ex-conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de 
Janeiro (TCE-RJ), presos na 
Operação O Quinto do Ouro, 
estão na Cadeia Pública Pe-
drolino Werling de Oliveira, 
no Complexo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, no Rio.

O vice-presidente da Corte de 
Contas, Domingos Brazão, os 
conselheiros José Gomes Gra-
ciosa, Marco Antônio Alencar e 
José Nolasco e o ex-conselheiro 
Aluísio Gama são alvos de prisão 
temporária. A Seap afi rmou 
que o presidente do Tribunal 
de Contas, Aloysio Neves, “en-
contra-se em prisão domiciliar, 
segundo decisão do Superior 
Tribunal de Justiça”. Também 
estão presos no Complexo de 
Bangu, o ex-governador do 
Rio Sérgio Cabral (PMDB) e o 
ex-bilionário Eike Batista, alvos 
da Operação Calicute, desdo-
bramento da Lava Jato.

Não são alvos da Quinto de 
Ouro os conselheiros Marian-
na Montebello Willeman e 
Jonas Lopes - delator que deu 
origem à operação defl agrada 
nesta quarta-feira, 29, e ex-
presidente da Corte de Contas. 
Após a prisão de cinco dos sete 
conselheiros do Tribunal de 
Contas, a Corte informou que 
a sessão plenária prevista para 
acontecer nesta quinta-feira, 
30, foi suspensa “por falta de 
quórum”.

Também foi alvo da operação 
o presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio, Jorge Picciani 
(PMDB). O peemedebista foi 
conduzido coercitivamente - 
quando o investigado é levado 
para depor e liberado. A Quinto 
de Ouro foi originada a partir 
das delações de Jonas Lopes e 
de seu fi lho. Os dois foram alvos 
da Operação Descontrole, em 
dezembro do ano passado.

A investigação da Quinto do 
Ouro apura a suposta participa-
ção de membros do Tribunal de 
Contas do Rio no recebimento 
de pagamentos indevidos 
oriundos de contratos fi rmados 
com o Estado fl uminense em 
contrapartida ao favorecimento 
na análise de contas/contratos 
sob fi scalização na Corte de 
Contas. Além disso, agentes 
públicos teriam recebido va-
lores indevidos em razão de 
viabilizar a utilização do fundo 
especial do Tribunal de Contas 
do Estado para pagamentos de 
contratos do ramo alimentício 
atrasados junto ao Poder Exe-
cutivo fl uminense, recebendo 
para tal uma porcentagem por 
contrato faturado. 

Por se tratar de uma inves-
tigação que tem como alvos 
membros de um Tribunal de 
Contas Estadual, os trabalhos 
correm sob a presidência de um 
ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) As ordens 
foram expedidas pelo ministro 
Félix Fischer, relator do inqué-
rito (AE).

O que está em jogo no julgamento 
da chapa Dilma-Temer?

A partir da próxima terça-feira (4), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começará a julgar uma ação que pode levar o Brasil, mais uma vez, a fi car sem 
presidente. Isso porque os juízes começarão a julgar o processo aberto pelo PSDB contra a campanha presidencial de Dilma Rousseff
e Michel Temer realizada em 2014.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dra. Júlia Claudia Rodrigues da Cunha Mota - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GUILHERME FONTENELE GAGLIARDI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão aeronauta, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/09/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Salvador Gagliardi e de Rosa 
Maria da Cunha Fontenele. A pretendente: ALESSANDRA PRATA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão gerente comercial, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 02/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Augusto 
Prata e de Rosana Andrade Rebizzi Prata.

O pretendente: JOHNBOSCO CHIMEZIE NWANOZIE, de nacionalidade nigeriano, 
profi ssão comerciante, estado civil solteiro, nascido em Nigéria, no dia 06/06/1980, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Felix Nwanozie Emeka e de Helen 
Nwanozie Ifeoma. A pretendente: TAÍS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/01/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Ferreira da Silva e de Maria 
Izabel Gomes da Silva.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE CARDOSO MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manuel de Oliveira Marques e de 
Dea Guedes Cardoso Marques. A pretendente: ANA LIGIA SANCHES GARCIA, de na-
cionalidade brasileira, profi ssão administradora de empresa, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 31/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Mario Garcia e de Maria Aparecida Sanches Garcia.

O pretendente: WALTER JESUS DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 
11/10/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Jesus da Silva 
e de Lazara Eunice da Silva. A pretendente: IVETE MARIA RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil divorciada, nascida em Votuporanga - SP, no 
dia 30/12/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Felix Mendonça 
Ribeiro e de Enedina Rodrigues Ribeiro.

O pretendente: FABIO SCORZATO SANCHES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Sanches e de Sylva Regina Scorzato 
Sanches. A pretendente: LIDIMARE SOARES VALERIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão funcionária pública, estado civil solteira, nascida em Campo Grande - MT, no 
dia 22/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arlindo Valerio e 
de Carolina Soares Valerio.

O pretendente: GUSTAVO SCHIRRU, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnico de 
natação, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/05/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maurizio Schirru e de Edelmara Nunes da 
Silva Schirru. A pretendente: CAROLINA BEATRIZ OLSEN LOPES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, 
no dia 16/06/1993, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de José 
Eduardo Xavier Lopes e de Claudia Andrea Olsen de Lima Lopes.

O pretendente: ALEXANDRE DE ARAÚJO GASPAR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão arquiteto, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/10/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Gaspar e de Maria José de 
Araujo Gaspar. A pretendente: ZENOBIA SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão administradora, estado civil solteira, nascida em Jequié - BA, no dia 21/05/1992, 
residente e domiciliada no Jardim Amália, São Paulo - SP, fi lha de José Alves Filho e de 
Eliete Santos Alves. Obs.: Edital para ser entregue e afi xado no Cartório Competente 
da pretendente.

O pretendente: ADOLFO IIDA WAKU, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro 
elétrico, estado civil solteiro, nascido em Pereira Barreto - SP, no dia 21/08/1979, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Satoru Waku e de Marie Iida Waku. 
A pretendente: SILVIA MITIE SATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
negócios, estado civil solteira, nascida em Mirandópolis - SP, no dia 11/07/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Isao Sato e de Rosa Sato.

O pretendente: RENAN GOMES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão técnico em informática, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Messias do 
Nascimento e de Sonia Maria Gomes. A pretendente: JULIANA JESUINA MOURA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Jesus Silva e de Sonia Maria Oliveira Moura Galdino.

O pretendente: ROUGLAS MERRILL DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
cordenador de TI, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/06/1991, 
residente e domiciliado no Centro - SP, fi lho de Jorge da Cruz e de Durvalina Lima da 
Cruz. A pretendente: DEISIANE DOS SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão comunicação interna, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/11/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Judecí Anacleto da 
Cruz e de Neurací Maria dos Santos.

O pretendente: PAULO PRADO SPINETTI, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro ambiental, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo - SP, no dia 21/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Willian Spinetti e de Mara Regina 
Rojo Prado Spinetti. A pretendente: MARA FALCÃO FREIRE, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão analista comercial, estado civil solteira, nascida em Fortaleza - CE, no dia 
28/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cesar Augusto de 
Paula Freire e de Maria de Fátima Falcão Freire.

O pretendente: ARTHUR DA COSTA VAZZOLER, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
designer de interiores, estado civil solteiro, nascido em Itu - SP, no dia 06/02/1986, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Amato de Moraes Vazzoler e de 
Rozana de Fátima da Costa Vazoller. A pretendente: GABRIELA MARIA SILVA FERREI-
RA NEGRÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão gerente administrativo, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/10/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Vivaldo Negrão Junior e de Ioniva da Silva Ferreira.

O pretendente: JOSE ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão porteiro, estado civil solteiro, nascido em Fortaleza - CE, no dia 11/01/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Airton Mourão de Oliveira 
e de Maria Eridan Barbosa Ribeiro. A pretendente: STEPHANIE RANGEL GIUSTI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 27/06/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fabiano 
Roberto Giusti e de Cristiane Rangel Brochado.

O pretendente: EMMANUEL KELECHUKWU AKUAKOR, de nacionalidade nigeriano, 
profi ssão ajudante, estado civil solteiro, nascido em Ezinifi te, Nigeria, no dia 25/12/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernest Akuakor e de Maryrose Akuakor. 
A pretendente: ALINE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 03/06/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Maria Izabel Gomes da Silva.

O pretendente: EDER SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão supervisor de 
telemarketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/07/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Oswaldo Soares de Oliveira e de 
Maria do Carmo Ventura. A pretendente: QUENIA LUCIANA CALDEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 30/04/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Caldeira 
Junior e de Sonia Regina da Silva.

O pretendente: DIEGO RODRIGUES AGUDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/05/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudemir Rodrigues Agudo e de Maria da 
Gloria Melo Agudo. A pretendente: MACIANA SILVA PRIMO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão encarregada de depertamento pessoal, estado civil solteira, nascida em Pedra 
Branca - CE, no dia 05/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Damião Cândido Primo e de Maria Eneida da Silva Primo.

O pretendente: ALOISIO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
17/02/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aloisio Veloso dos 
Santos e de Maria Aparecida de Almeida. A pretendente: FERNANDA DA SILVA FREITAS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 01/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Marcos Antonio Rodrigues de Freitas e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: VANDERLEI GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão encarregado, estado 
civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/10/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Domingos Gomes e de Regina da Conceição Gomes. A pretendente: 
CONCEIÇÃO APARECIDA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
estado civil divorciada, nascida em Diogo de Vasconcelos - MG, no dia 27/10/1962, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Pereira e de Angelita Isaias.

O pretendente: MOULAY GRAIBISS, de nacionalidade marroquino, profi ssão eletricista, 
estado civil solteiro, nascido em Akka, Tata, no dia 28/06/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Brahim Ben Haimed e de Mhainia Bent Mohamed. A 
pretendente: FRANCISCA VERIS LEIDE NUNES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
esteticista, estado civil divorciada, nascida em Aiuaba - CE, no dia 31/12/1971, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Nunes de Sousa e de Maria 
Socorro Martins Sousa.

O pretendente: DANIEL NUNES DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Videval Barreto de Souza Filho e de 
Vanda Nunes de Andrade. A pretendente: RITA DE CÁSSIA APARECIDA LOURENÇO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de reposição, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Hamilton Lourenço e de Edileusa da Rocha Lopes Lourenço.

O pretendente: JORGE LUIZ BUITONI, de nacionalidade brasileiro, profi ssão ajudante geral, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Fernando Buitoni e de Maria Luisa Silva Buitoni. A preten-
dente: TALITA DOS REIS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/05/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Ismael Silva de Oliveira e de Angela Maria Moura dos Reis.

O pretendente: JOSÉ JOACI PEREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão vendedor 
supervisor, estado civil solteiro, nascido em Catende - PE, no dia 20/03/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aprigio José da Silva e de Alaide Quintino 
Pereira e Silva. A pretendente: IANA MACIEL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnica em nutrição, estado civil solteira, nascida em Povoado de Nova Vista, 
Distrito de Central - BA, no dia 04/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Elias Marcelino de Souza e de Iraci Maciel de Souza.

O pretendente: FABIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
ajudante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/06/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria José da Conceição. A pretendente: 
VERA LUCIA CECÍLIA BIGGIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços 
em gerais, estado civil solteira, nascida em Bonito - PE, no dia 12/11/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Agostinho Biggio e de Cecilia Maria 
Biggio.

O pretendente: VALDIR RAMOS DE ANDRADE, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/09/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Ceciliano de Andrade e de Valdinete 
Ramos de Aguiar. A pretendente: THAYNÁ ARAUJO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdomiro Antonio 
dos Santos e de Débora Araujo dos Santos.

O pretendente: JOÃO ANDRÉ DE SALES NETO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em Paraguaçu Paulista - SP, no dia 26/12/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel André de Sales e de La-
zara Custodio Sales. A pretendente: ANETE DE OLIVEIRA CARMO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em Ibiraporã - BA, no dia 
18/01/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Natalino Soares do 
Carmo e de Aldeni de Oliveira Carmo.

O pretendente: FABIANO ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
repositor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1989, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Renato Alves Ferreira e de Vera 
Lúcia Ferreira. A pretendente: DILMA ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em Ibupiara - BA, no dia 
25/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gezi Sousa e de 
Judite Alves Sousa.

O pretendente: PAULO EDUARDO ZUCHINI DA ROSA, de nacionalidade bra-
sileiro, profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 23/03/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio 
Claudio da Rosa e de Rita de Cassia Zuchini da Rosa. A pretendente: ALESSAN-
DRA OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil 
solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 06/07/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Fernando Ferreira da Silva e de Clea 
Joventina de Oliveira Neto.

O pretendente: BRUNO TADEU PAULO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Didema - SP, no dia 28/02/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Angela Paulo. A pretendente: 
TATIANE DE OLIVEIRA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente de 
coleta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/04/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Romão Rocha e de Marcia 
Cristina de Oliveira.

O pretendente: VINICIUS JESUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
eventos, estado civil solteiro, nascido em Ilheus - BA, no dia 30/04/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Natalino Bispo dos Santos e de Maria da Gloria 
de Jesus. A pretendente: CAROLINE GAONA CARDOZO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão fi nanceiro, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/03/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdir Francisco Cardozo e de 
Valquiria Gaona Cardozo.

O pretendente: PEDRO SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
zelador, estado civil solteiro, nascido em Ribeira do Pombal - BA, no dia 10/02/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ribeiro dos Santos e de Do-
ralice Alzira da dos Santos. A pretendente: SIMÁRIA PEREIRA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão encarregada de produção, estado civil solteira, nascida em Euclides 
da Cunha - BA, no dia 21/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Albina Pereira Silva.

O pretendente: ALEXANDRE BRASILIANO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão motoboy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/09/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Erinaldo Santos Oliveira e de 
Maria Jose Brasiliano. A pretendente: FERNANDA TAMIRES ALVES SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 23/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Josenice Alves Santos.

O pretendente: REGINALDO BATISTA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/11/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Batista de Oliveira e de Maria 
do Carmo de Oliveira. A pretendente: VIVIANNE MATIAS VENÂNCIO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão manicure, estado civil solteira, nascida em Campina Grande - PB, 
no dia 20/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Matias 
Venâncio Neto e de Maria do Socorro Matias Venâncio.

O pretendente: DANIEL BATISTA DE SOUZA E SILVA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão cabeleireiro, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 29/12/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Nilton de Souza e Silva e 
de Nelcina Batista dos Santos Silva. A pretendente: KARINA FERREIRA CARNEIRO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão dentista, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Gonçalves Carneiro e de Ana Ferreira Carneiro.

O pretendente: FELIX ROSAN FILHO, de nacionalidade brasileiro, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1965, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Felix Rosan e de Antonia 
Maria de Jesus Rosan. A pretendente: VALÉRIA RUIZ, de nacionalidade brasileira, 
profissão professora eventual, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 02/09/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Sylvio Ruiz 
e de Marlene Ruiz.

O pretendente: RICARDO LUIZ NUNES, de nacionalidade brasileiro, profi ssão motoris-
ta, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1968, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Joaquim Nunes e de Guiomar Calanti 
Nunes. A pretendente: MARIA LUISA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de caixa, estado civil divorciada, nascida em Santos - SP, no dia 
13/05/1951, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino João do 
Nascimento e de Maria do Carmo Nascimento.

O pretendente: IGOR PAIVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, profi ssão açou-
gueiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/01/1996, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ranilson Carvalho dos Santos e de Rosinete 
Freire de Paiva. A pretendente: JACIARA SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Esplanada - BA, no dia 
15/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos Pereira do 
Nascimento e de Edvânia Pereira dos Santos.

O pretendente: CAIO LAMEQUE DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão auxiliar de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
03/10/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jarlan Lameque Vieira 
de Lima e de Luciana Helena de Oliveira Ferreira. A pretendente: THAYNARA TABAZIN, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão jovem aprendiz, estado civil solteira, nascida em 
Diadema - SP, no dia 01/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Marianna Tabazin.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão analista de relatórios, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/11/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eduardo Pereira da 
Costa Santos e de Sueli da Penha de Souza. A pretendente: THAUANE LEIA DE SOUZA 
TEREZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de atendimento, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/05/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Enoc Gonçalves Tereza e de Tatiane Regina de Souza Tereza.

O pretendente: JOÃO GOMES VIEIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão agente 
de correio, estado civil divorciado, nascido em Ipaporanga, Nova Russas - CE, no dia 
15/05/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Gomes da 
Silva e de Maria Nazaré Mendes. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA BIÉ BISPO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Corcindo Ferreira Bispo e de Mirian Aparecida Bié Bispo.

O pretendente: ISRAEL GONÇALVES VIANA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
motorista, estado civil viúvo, nascido em Morro Agudo - SP, no dia 10/08/1949, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jazão Viana e de Maria Viana. A pretendente: 
CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, estado 
civil divorciada, nascida em Ijaci - MG, no dia 02/03/1962, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Alipio José dos Santos e de Maria Conceição dos Santos.

O pretendente: WALTER SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
pintor, estado civil divorciado, nascido em Itiruçu - BA, no dia 31/08/1957, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Patricio de Oliveira e de Denize Souza Oliveira. 
A pretendente: SILVIA HELENA NAZARIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia 
30/03/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Milton Nazario e de 
Araci dos Santos Nazario.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: REGINALDO ALEXANDRE FELIX, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em Remigio - PB, no dia 07/04/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Felix da Silva e de 
Antonia Alexandre Felix. A convivente: JOSIVANA TEIXEIRA BOMFIM, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Jequié - BA, no 
dia 21/09/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ubaldo José 
Bomfi m e de Zenide Teixeira Bomfi m. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de 
habilitação para conversão da união estavel em casamento, cujo assento respectivo 
sera lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem 
oposição de impedimentos.

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

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

O pretendente: ANTÔNIO ESPIRITO SANTO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/09/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva e de Stella Waller de Oliveira 
Espirito Santo. A pretendente: GABRIELA RUTH MALDONADO DE ALCANTARA 
MACHADO, solteira, profi ssão estilista, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Jardim Paulista), no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (03/01/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José de Alcantara Machado Junior e 
de Marcia Denny Maldonado de Alcantara Machado.

O pretendente: DIEGO RAUTER DE VASCONCELLOS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (1º Ofício), no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e oitenta e um (25/09/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Carlos Renato Aragonez de Vasconcellos e de Jacqueline Rauter de 
Vasconcellos. A pretendente: FERNANDA FILGUEIRAS MEDEIROS, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Santos, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (12/02/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Alberto Borga Medeiros e de Maria Aparecida Filgueiras Medeiros.

O pretendente: DENILSON MENEZES SHIKAKO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia três de novembro de mil 
novecentos e setenta e seis (03/11/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Mario Shikako e de Reni Menezes Shikako. A pretendente: THAIS VERONICA 
LEGARRA GOZZO SAAVEDRA, solteira, profi ssão executiva comercial, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia vinte de novembro de mil novecentos 
e noventa e dois (20/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Alfonso 
Legarra Saavedra e de Janete de Fatima Gozzo Legarra.

O pretendente: DOUGLAS SIMONAGGIO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Pari), no dia quinze de março de mil novecentos e noventa 
(15/03/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Sérgio Simonaggio e de 
Sonia Maria de Lima Simonaggio. A pretendente: ROSANA RODRIGUES DE LIMA, 
solteira, profi ssão engenheira, nascida em Franco da Rocha, Estado de São Paulo, no 
dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e seis (06/07/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Francisco de Assis Rodrigues de Lima e de Neli Aparecida 
Pereira de Lima.

O pretendente: ADRIANO TOROS KAYAYAN, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e dois de agosto de mil 
novecentos e setenta e cinco (22/08/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Alexandre Kayayan e de Chuchanig Kayayan. A pretendente: LUIZA MANUELA 
DE BRITO ANTUNES, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Domingos, 
Estado de Santa Catarina, no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(04/03/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Jorge Batista Antunes e 
de Celia Dulce de Brito Antunes.

O pretendente: ALEXANDRE DE CICO ANNICCHINO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia trinta e um de agosto de 
mil novecentos e oitenta e nove (31/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Walter Annicchino e de Marenir Elisabeth de Cico Annicchino. A pretendente: 
ANA PAULA BAUDUCCO NUNES, solteira, profi ssão relações públicas, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (18/01/1989), residente e domiciliada no Cerqueira Cesar, nesta Capital, 
fi lha de Carlos Nunes Neto e de Silvana Iris Bauducco Nunes. Obs.: Enviado cópia do 
edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: FILIPE CHEDE ALMENDARY, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (15/01/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Luciano Almendary e de Jane Chede Almendary. A pretendente: MANUELA 
PELLIZZON TOSSI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Campinas, Estado de 
São Paulo (1º Subdistrito), no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um 
(07/02/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Denylton Pedro Tossi e 
de Carmen Silvia Costa Pellizzon Tossi.

O pretendente: THIAGO CARLOMAGNO CARLOS, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Jundiaí, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e quatro (12/08/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Helio Aparecido Carlos e de Maria Teresa Carlomagno Carlos. A pretendente: 
ANA CLÁUDIA SILVA CÔNSOLO, solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida 
em São José dos Campos, Estado de São Paulo, no dia quatro de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (04/11/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Luis Marcos Cônsolo e de Vânia Benedita de Faria e Silva Cônsolo.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DE MENEZES, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Capivari, Estado de São Paulo, no dia dez de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (10/12/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
João Carlos de Menezes e de Maria Aparecida Pereira de Menezes. A pretendente: 
TAMMY MOREIRA TOZZI, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito do Ibirapuera), no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(02/04/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Jose Antonio Tozzi Filho 
e de Cristiane Peres Moreira Leite Tozzi.

O pretendente: GUSTAVO HIGINO OLIVEIRA AZEVEDO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (14/09/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Alceu Azevedo Filho e de Maria das Graças de Oliveira. A pretendente: CAMILA 
DE OLIVEIRA NASCIMENTO, solteira, profi ssão personal trainer, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia oito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (08/12/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José Luiz 
Nascimento Junior e de Maria Cristina de Oliveira Nascimento.

O pretendente: DANIEL LAGOA RODRIGUES DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e sete 
de abril de mil novecentos e oitenta e sete (27/04/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Hiram Rodrigues de Almeida Junior e de Maria Marta Britto Lagoa 
de Almeida. A pretendente: THAIS CAMUZZO LARA, solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim América), no dia vinte e dois de julho 
de mil novecentos e oitenta e sete (22/07/1987), residente e domiciliada nesta Capital, 
fi lha de José Carlos Nardin Lara e de Ana Teresa de Mello Camuzzo Lara. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: FELIPE BOLLIS RUY, solteiro, profi ssão engenheiro de produção, 
nascido em Vitória, Estado do Espirito Santo, no dia quatorze de abril de mil novecentos 
e oitenta e um (14/04/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Acencler 
Ruy e de Regina Celi Bollis Ruy. A pretendente: FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PENAFORTE, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Patrocínio, Estado de Minas 
Gerais, no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e um (18/05/1981), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Ademar Batista Penaforte e de Elizabeth 
Rodrigues de Souza Penaforte.

O pretendente: CLAUDIO STRAFACCI BESSA LIMA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cambuci), no dia dezenove de dezembro de 
mil novecentos e setenta e oito (19/12/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Marcio Bessa Lima e de Regina Strafacci Lima. A pretendente: RENATA 
BACELAR, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Ibirapuera), no dia dezessete de maio de mil novecentos e setenta e nove (17/05/1979), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Ledanteque Pinheiro Bacelar e de 
Maria Angelica Bacelar.

O pretendente: JOÃO PAULO BORGHI DE CARVALHO, divorciado, profi ssão cirurgiã 
dentista, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia dezoito 
de setembro de mil novecentos e setenta e sete (18/09/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de João Candido de Carvalho e de Aimar Borghi de Carvalho. A 
pretendente: NICOLE LOPES MOURA, solteira, profi ssão educação física, nascida em 
São Paulo, Capital, no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (20/04/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Antonio Moura e de Rosa Maria Lopes 
de Moura.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: REINALDO DONIZETE PEREIRA CHRISPIM, solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Tabão da Serra, Estado de São Paulo, no dia vinte e seis 
de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (26/11/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Reinaldo Chrispim e de Idê Pereira Chrispim. A convivente: 
NATASCHA MARQUES AMBIEL CORREIA DA COSTA, solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia vinte e 
sete de novembro de mil novecentos e oitenta e um (27/11/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Bernardino José Correia da Costa e de Eliana Marques Ambiel 
Correia da Costa. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo código civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4.

O convivente: RAFAEL BEVILACQUA GERALDO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Amparo, Estado de São Paulo, no dia quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (04/09/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Vilson 
Aparecido Cordeiro Geraldo e de Rosângela Maria Bevilacqua Cordeiro Geraldo. 
A convivente: CAMILA MARQUES CARVALHO, solteira, profi ssão administradora, 
nascida em Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, no dia treze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (13/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Carlozi Lineu Curtinaz Carvalho e de Sonia Maria Marques Carvalho. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo código civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1, 3 e 4.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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:
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 - (R$ Mil)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIM. LÍQUIDO (R$ mil)
Lucros Lucros

Capital  Reservas a Disp. Prej.
EVENTOS              .       Social       Legal   Quot. Acumu.    Total
Saldos em 01.01.2015 418 51 586 - 1.055
Lucro do Período 487 487
Transferências:
 Reserva Legal 24 - (24) -
 Dividendos (10) (10)
 A Disp. dos Quotistas 453 (453) -
Saldos em 31.12.2015    418    75  1.039  -  1.532
Mutações do Período    - 24 -  -      477
Saldos em 01.01.2016 418 81 1.153 - 1.652
Lucro do Período 163 163
Transferências:
 Reserva Legal 3 (3) -
 Dividendos (25) (25)
 A Disp. dos Quotistas 135 (135) -
Saldos em 31.12.2016 418 84 1.288 - 1.790
Mutações do Período 418 84 1.288 - 1.790
Saldos em 01.01.2016 418 75 1.039 - 1.532
Lucro do Período - - 283 283
Transferências:
 Reserva Legal 9 (9) -
 Dividendos (25) (25)
 A Disp. dos Quotistas 249 (249) -
Saldos em 31.12.2016 418 84 1.288 - 1.790
Mutações do Período - 3 135 - 138

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31/12/2016 e 2015 (R$ mil)

1. Contexto Operacional. A J. Alves Corretora de Câmbio Ltda., iniciou
suas atividades em 19.11.1992 e tem por objeto exclusivo à intermediação
e a prática em operações no mercado de câmbio. 2. Apresentação das
Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis foram elabora-
das e estão apresentadas de acordo com o Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema financeiro Nacional - COSIF, estando em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas na
legislação societária, parcialmente alteradas pelas Leis nºs 11.638/07 e
11.941/09, normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, e
normas editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. As demonstrações
financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2016 foram aprovadas
pela Administração na data de 07/02/2017. A demonstração dos Resulta-
dos Abrangentes, não esta sendo apresentada em função da inexistência
de itens passiveis da referida classificação. 3. Principais Diretrizes
Contábeis. a) Apuração do Resultado. A apuração do resultado é feita
segundo o regime de competência. b) Estimativas Contábeis. Na elabora-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil é requerido que a Administração use de julgamento na
determinação e no registro de certos valores determinados que sejam
registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de
premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significati-
vos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões
para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos
mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões para indeniza-
ções, provisões para perdas em geral. A liquidação das transações
registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergen-
tes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração da Corretora revisa periodicamente as estimativas e pre-
missas. c) 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, conforme divulgado na nota 8. d) Ativo e Passivo circulante. Os
ativos são reconhecidos pelos valores de realização, incluindo os rendi-
mentos auferidos e os passivos demonstrados por valores conhecidos
calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos. e) Receitas e Des-
pesas. Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas estão registradas pelo regime de
competência. f) Imposto de Renda e Contribuição Social. O imposto de
renda e a contribuição social são calculados com base no lucro real anual
de acordo com a legislação fiscal vigente. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível
na entidade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto
prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa compreendem:     2.016     2.015
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.447 1.526
Caixa e saldos em bancos 1.485 621
Aplicações financeiras de curto prazo 962 905

    2.016     2.015
5. Aplicações Interfinanceiras de liquidez 962 905
Representada por Aplicações em poupança 962 905

    2.016     2.015
6. Outros Créditos - Diversos 270 234
Devedores p/Depósito Garantia 270 234

    2.016     2.015
7. Outras Obrigações - Diversas 249 149
Despesa de Pessoal 0 16
Outras Despesas Administrativas 130 87
Outros 92 46
8. Imobilizado de Uso Taxa Anual                          2016     2015

de Deprec. Custo Deprec. Líquido  Líquido
Instalaç., Móveis de Uso  10%  72  51 21 26
Sistemas de Comunicação  10%  17  16  1 1
Sistema Processam. Dados  20%     49        43         6          9

   138       110       28        36
9. Patrimônio Líquido. O Capital está representado por 417.973 (qua-
trocentos e dezessete mil e novecentos e setenta e três) quotas de R$
1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado na data
do balanço, por quotistas, domiciliados no País. A Administração propôs
a distribuição de R$ 25 de dividendos a distribuir a partir do exercício
de 2017. 10. Gerenciamento de Risco Operacional. A gestão de risco
operacional é definida como a possibilidade de ocorrência de perdas re-
sultantes 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 financei-
ra. Em atendimento à Resolução nº 3.380/2006 do Conselho Monetário
Nacional, a Corretora, instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada
para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclu-
sive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. Foi nomeado diretor
responsável pelo gerenciamento de risco operacional conforme cadastro
no UNICAD/BACEN. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco
operacional está arquivada nas dependências da Corretora. Os Planos
de Contingências também são partes relevantes do gerenciamento de
riscos operacionais e contém estratégias a serem adotadas para asse-
gurar condições de continuidade das atividades e para limitar as perdas
decorrentes de risco operacional. 11. Gerenciamento do Risco de Mer-
cado. A estrutura de gerenciamento do risco de mercado previsto na
Resolução nº 3.464/2007 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 insti-
tuição financeira e deve ser compatível com a natureza das operações,
a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de mer-
cado da instituição. A Corretora nomeou diretor responsável pelo gerenci-
amento de risco de mercado conforme cadastro no UNICAD/BACEN. A
descrição da estrutura de gerenciamento de risco de mercado está arqui-
vada nas dependências da Corretora. A avaliação e controle da identifica-
ção prévia dos riscos inerentes a novas atividades e sua adequação aos
procedimentos e controles e a avaliação dos cenários de estresse serão
realizadas anualmente ou conforme sua necessidade. 12. Gerenciamento
do Risco de Crédito. Define-se como risco de crédito a possibilidade de
ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou
contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pac-
tuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deteriora-
ção na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remu-
nerações, as vantagens concedidas na renegociação e aos custos de re-
cuperação. Em atendimento a Resolução nº 3.721/2009 do Conselho Mo-
netário Nacional, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento do ris-
co de crédito capaz de permitir a identificação, mensuração, o controle e
a mitigação dos riscos associados a cada instituição individualmente. 13.
Prevenção À Lavagem de Dinheiro. Em cumprimento à legislação espe-
cífica Lei 9613/98 e 12683/2012 e às melhores práticas para sua gestão
eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias em todos os

PASSIVO     2.016     2.015
CIRCULANTE        603        323
Relações Interdependências        195            -

Ordens de Pagamento ME 195 -
Outras Obrigações        408        323

Câmbio 6 11
Fiscais e Previdenciárias 153 163
Diversas 249 149

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo        498         25
Outras Obrigações        498         25

Fiscais e Previdenciárias 473 0
Execução Fiscal SRF 25 25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO     1.790     1.532
Capital Social
  De Domiciliados no País 418 418
Reserva de Lucros 1.372 1.114

TOTAL DO PASSIVO     2.891     1.880

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

     2.016     2.016     2.015
Receitas da Intermediação Financeira       1.608     3.247     2.153

Resultado de Operações de Câmbio 1.570 3.173 2.087
Resultado de Opererac. com TVM 38 74 66

Despesas da Intermediação Financeira          11           7        -11
Provisão para Créditos de Liquid. Duvid. 11 7 -11

Resultado Bruto de Interm. Financeira      1.619     3.254     2.142
Outras Receitas/Despesas Operacionais     -1.350    -2.785    -1.367

Receitas de Prestação de Serviços 505 805 765
Despesas de Pessoal -285 -512 -359
Outras Despesas Administrativas -1.234 -2.163 -1.606
Despesas Tributárias -354 -933 -206
Outras Receitas Operacionais 18 22 52
Outras Despesas Operacionais 0 -4 -13

Resultado Operacional         269        469       775
Resultado antes Trib. s/ Lucros e Partic.         269        469        775
Imposto de Renda e Contribuição Social       -106       -186      -288
Lucro Líquido do Período        163        283        487
Quantidade de Quotas  417.973 418 418 418
Lucro Líquido por Quotas    0,3900   0,6770   1,1651

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (R$ mil)
2º Sem.          Exercícios

Fluxo de Caixa das Ativid. Operacionais     2.016    2.016     2.015
Resultado do semestre/exercício       163       283       487

Depreciação e Amortização          4          8          7
Variações nos ativos e passivos

Aumento/Redução em Ativos Operacion.         16        -98      -175
Aumento/Redução em Passivos Operac.         92       753      -101

Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. operac.       275       946       218
Fluxo de Caixa das Ativid. de Investim.

Compras de Imobilizado           0          0        -23
Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. invest.           0          0        -23
Fluxo de Caixa das Atividades de Financ.
Pagamentos de lucros/Dividendos        -25       -25        -10
Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. financ.        -25        -25        -10
Aumento/Red. líq. de caixa e equiv. caixa       250       921       185
Aumento (Redução) nas disponibilidades:       250       921       185

No início do semestre/período    2.197     1.526     1.341
No fim do semestre/período    2.447     2.447     1.526

ATIVO     2.016     2.015
CIRCULANTE     2.566     1.610
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.447 1.526
Outros Créditos         95         75

Câmbio - 3
Rendas a Receber 86 55
Diversos 14 17
Provisão para Devedores Duvidosos (5) -

Outros valores e bens          24           9
Despesas Antecipadas 24 9

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo        297        234
Outros Créditos        297        234

Interposição de Recursos Judiciais SRF 270 234
Impostos a Recuperar 27 -

Imobilizado de Uso          28         36
Outras Imobilizações de Uso 28 36

TOTAL DO ATIVO     2.891    1.880

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da J. ALVES Corretora
de Câmbio Ltda. ("J. Alves") que compreendem o balanço patrimonial em 31/
12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos
naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas quando lidas em conjunto com as notas
explicativas da Administração, que as acompanham, representam satisfato-
riamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da J. ALVES Corretora de Câmbio Ltda. ("J. Alves"), em 31/12/2016, 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 as instituições financeiras 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 intitulada: "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras". Somos independentes em relação a "J. Alves", 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 - CFC e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida foi suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase. Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a seguinte
situação: Execução Fiscal SRF: Conforme descrito na nota explicativa nº
17, a Corretora vem contestando junto a SRFB - Secretaria da Receita
Federal do Brasil, autos de infração aplicados em exercícios passados cujo
montante em 31 de dezembro de 2016, perfazem o valor de R$ 1.667 mil. Em
julho e agosto de 2014, aproveitando a existência dos programas "REFIS da
Copa" e "REFIS da Crise", solicitou a inclusão dos débitos contestados no
âmbito dos programas sendo o prazo solicitado de 180 meses. Até a emis-
são desta opinião, apenas dois pedidos de parcelamento haviam sido homo-
logados pela autoridade fiscal, para o qual a Administração da Corretora
ainda não havia decidido pela continuidade do parcelamento ou pelo paga-
mento integral. Os demais pedidos e recursos internos junto ao CARF não
tinham sido julgados e a posição do assessor jurídico sobre o litígio é: "a
possibilidade de êxito na contestação é possível". Responsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A Ad-

ministração da "J. Alves" é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas con-
tábeis 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 financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade da "J. Alves" continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da "J. Alves" são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, 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. ii.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstânci-

as, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Corretora. iii. Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela Administração. iv. Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operaci-
onal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
"J. Alves". Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não
mais manter-se em continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. vi. 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 identifi-
camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações
financeiras do exercício corrente. Descrevemos esses assuntos em nosso
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga-
ção pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deveria ser comunicado em nosso
relatório, porque as consequências adversas de tal comunicação poderiam,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação
para o interesse público. São Paulo, 27 de março de 2017.
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setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e medidas ocor-
rem em consonância uníssona com a gestão de riscos e controles inter-
nos. 14. Estrutura de Gerenciamento de Capital. Visando o atendimento
à Resolução 3.988/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou
uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de
princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de
capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com
os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexi-
dade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 15. Estrutura
de Gerenciamento de Risco de Liquidez. Com base nas diretrizes da Re-
solução nº 4.090/2012 do Banco Central do Brasil, o risco de liquidez é
definido como a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar efi-
cientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futu-
ras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar
suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. Como
também de não conseguir negociar a preço de mercado uma posição,
devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. A
Instituição monitora o risco de liquidez via identificação, mensuração e
controle da exposição ao risco de liquidez, considerando as projeções
de cenários econômicos e fluxos de caixa em diferentes períodos. Trata-
se da possibilidade de ocorrência de um descasamento entre os fluxos
de pagamento e de   recebimento, gerando, desse modo, uma incapaci-
dade para cumprir os compromissos assumidos. Ou seja, em tal situa-
ção, as reservas e disponibilidades de uma instituição tornam-se insufi-
cientes para honrar as suas obrigações no momento em que ocorrem.
16. Ouvidoria. A J. ALVES possui formalizada e operacionalizada a área
de Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº 4433/2015
do CMN e Circular nº 3.370/07 do BACEN, que consiste em atuar como
canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar
eventuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. O
canal de Ouvidoria está plenamente implementado, através de canal pró-
prio de discagem direta gratuita 0800.770.5422 e pelo e-mail:
faleconosco@jalvescorretora.com.br. 17. Execução Fiscal SRFB. Em
exercícios passados, a Corretora foi fiscalizada pela RFB - Receita Fe-
deral do Brasil, sendo assim, segundo a autoridade fiscal, alguns tribu-
tos não foram recolhidos conforme preconizado pela legislação em vigor
à época, em razão deste fato foram lavrados AIF - Autos de Infração
Fiscal, que atualizados correspondem ao montante de R$ 1.667 mil. A
Administração entendeu que tal imposição de sanção não era devida, e
contestou e vem contestando judicialmente tais Autos, sendo assim, os
recursos impetrados pela Corretora encontram-se em fase de recurso
junto ao CARF, sendo que inexiste uma data determinada para o julga-
mento dos pleitos. Os assessores jurídicos entendem que as possibili-
dades de vitória da Corretora junto ao respectivo órgão são "possíveis".
A Corretora aproveitando a existência dos programas: "REFIS da Copa"
e REFIS da Crise", preconizados pelas Leis 11.941 e 12.996, solicitou a
"RFB" a inclusão dos débitos objeto de contestação no âmbito dos pro-
gramas sendo o prazo solicitado de 180 meses. Conforme previsto no
artigo 1º da referida lei, foram realizados pagamentos, demonstrando as-
sim, a intenção da corretora em obter os benefícios previstos na referi-
da lei. Até a conclusão destas demonstrações, referidos pedidos de
parcelamento ainda não haviam sido homologados pela autoridade fiscal.
A corretora vem cumprindo pontualmente com o pagamento mensal das
"quotas" devidas ao "parcelamento". Conforme informações de seus as-
sessores jurídicos: "até a consolidação de todos os débitos pela autori-
dade fiscal, a contestação judicial dos débitos permanece, sendo que,
somente após a aceitação do pedido é que a entidade estará em condi-
ções plenas de parcelar todos os débitos, pagar alguns e parcelar ou-
tros ou eventualmente liquidar toda a obrigação existente, usufruindo
assim, das reduções de multas e juros previstas na lei". A Administração
apoiada no parecer de seus assessores jurídicos entende que entre os
exercícios de 2017 e 2018, haverá uma solução dos recursos mantidos
junto ao "CARF", bem como, a homologação dos pedidos de
parcelamento, sendo assim, quando ocorrer uma das situações, a Admi-
nistração irá se posicionar sobre manter o questionamento judicial, acei-
tar o parcelamento e desistir dos litígios ou liquidar a obrigação à vista.
Até a finalização das referidas demonstrações contábeis, a Administra-
ção da Entidade em conjunto com seus assessores jurídicos, não teve
condições práticas de elaborar plano de ação que contemplasse as al-
ternativas existentes, bem como, de quantificar o eventual impacto das
alternativas no patrimônio da J. Alves CC Ltda. 18. Contingências. As
declarações de rendimentos dos últimos cinco exercícios estão sujeitas
à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e con-
tribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos
competentes por períodos variáveis de tempo.

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente

SANDRA REGINA ALVES  CLAUDIO - Diretora Administrativa Financeira

VALDEMIR SOPRANI
Contador CRC - 1SP 88.327/O-0        CPF nº 538.074.058-87

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Ativo    31.12.2016    31.12.2015
Ativo Circulante 4.719.482,21 4.754.458,48
Disponibilidades 53.375,08 53.711,75
Contas à Receber 254.534,65 254.174,25
Créditos à Receber 592.000,00 627.000,00
Devedores Diversos 3.819.572,48 3.819.572,48
Ativo Não Circulante 1.595.386,39 1.582.074,91
Imóveis 1.431.630,92 1.431.630,92
Impostos à Compensar 163.755,47 150.426,59
Imobilizado 774,25 774,25
( - ) Depreciações Acumuladas (774,25) (756,85)
Total do Ativo 6.314.868,60 6.336.533,39

Passivo e Patrimônio Líquido    31.12.2016    31.12.2015
Passivo Circulante 1.499,09 1.218,47
Contas à Pagar 260,94 260,94
Contribuições e Encargos a Recolher 465,00 165,00
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro 289,93 297,20
Provisão para Imposto de Renda 483,22 495,33
Patrimônio Líquido 6.313.369,51 6.335.314,92
Capital Social 8.600.000,00 8.600.000,00
Reserva Legal 30.999,37 30.999,37
Prejuízos Acumulados (2.317.629,86) (2.295.684,45)

Total do Passivo 6.314.868,60 6.336.533,39

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

   31.12.2016    31.12.2015
Despesas e Receitas Operacionais (18.746,49) (35.423,56)
Despesas Administrativas-Pessoal (18.000,00) (18.000,00)
Encargos e Contribuições Sociais (3.900,00) (3.300,00)
Despesas Tributárias (1.332,95) (1.319,11)
Outras Despesas Administrativas (8.825,02) (25.149,91)
Despesas Patrimoniais (17,40) (77,40)
Receitas Financeiras 13.328,88 12.422,86
Resultado Antes da CSLL e do IRPJ (18.746,49) (35.423,56)
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro (1.199,60) (1.118,07)
Provisão para Imposto de Renda (1.999,32) (1.863,45)
Resultado Após a CSLL e o IRPJ (21.945,41) (38.405,08)

MSJM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº. 07.848.846/0001-25

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 20 de janeiro de 2017 A Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício

 encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2016

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a Incorporação
de Empreendimentos Imobiliários. 2 -Apresentação das Demonstrações
Contábeis - As demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2016, foram elaboradas de acordo com as disposi-
ções contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obe-
diência às normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais.
3 - Principais Práticas Contábeis - O contas à receber refere-se a adian-
tamentos para despesas condominiais com acerto previsto para exercíci-
os futuros. Na conta devedores diversos está registrado o valor a receber
pela nossa venda de ações nos anos anteriores. Créditos à receber são
valores devidos por terceiros que serão recebidos no próximo exercício.
Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão contabilizados ao
custo de aquisição. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e
a depreciação calculada pelo método linear, com taxas que levam em con-
sideração a vida-útil econômica dos bens e reconhecida no resultado do
exercício. A provisão para contribuição social sobre o lucro e a provisão
para o imposto de renda, são devidos sobre o 4º trimestre de 2016 e serão
recolhidos nos devidos prazos. A contribuição social sobre o lucro, foi
constituída conforme previsto na legislaçao à alíquota de 9% sobre a re-
ceita ajustada, e o imposto de renda foi constituído conforme previsto na

legislação à alíquota de 15% sobre a receita ajustada . O capital social
totalmente subscrito e integralizado, está representado por 8.600.000 de
ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$1,00 cada uma. As
receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. O
regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário de 2016, foi o
de lucro presumido. 4 - Caixa e equivalentes de Caixa - Caixa e equivalen-
tes de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade e saldos
em poder de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demons-
tração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 53.375,08;
Caixa e equivalentes de Caixa = 53.375,08.

São Paulo, 20 de janeiro de 2017

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social       Legal Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.14 8.600.000,00 30.999,37 (2.257.279,37) 6.373.720,00
Lucro Líquido
  do Exercício - - (38.405,08) (38.405,08)
Saldo em 31.12.15 8.600.000,00 30.999,37 (2.295.684,45) 6.335.314,92
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (21.945,41) (21.945,41)
Saldo em 31.12.16 8.600.000,00 30.999,37 (2.317.629,86) 6.313.369,51

   31.12.2016    31.12.2015
Atividades Operacionais (21.928,01) (38.327,68)
Lucro Líquido do Exercício (21.945,41) (38.405,08)
Depreciações (17,40) (77,40)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 21.310,72 30.562,84
Contas à Receber (360,40) (14,30)
Créditos à Receber 35.000,00 43.000,00
Impostos a Compensar (13.328,88) (12.422,86)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 280,62 (159,82)
Contribuições e Encargos à Recolher 300,00 (300,00)
Contribuição Social sobre Lucro (7,27) 52,57
Imposto de Renda Pessoa Juridica (12,11) 87,61
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (336,67) (7.924,66)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 53.711,75 61.636,41
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 53.375,08 53.711,75
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (336,67) (7.924,66)Milton da Silva - Diretor Presidente Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Em uma carta enviada para 
o 9º Encontro Mundial das Fa-
mílias, que ocorrerá em Dublin 
entre os dias 21 e 26 de agosto, 
o papa Francisco pediu para 
que as famílias se questionem 
se vivem ‘pelo amor’. “Quero 
destacar o quanto é importante 
que as famílias se perguntem 
muitas vezes se vivem a partir 
do amor, para o amor e no amor. 
O que, concretamente, signifi ca 
dar de si mesmo, perdoar-se, 
não perder a paciência, ante-
cipar ao outro e respeitar-se”, 
escreveu o líder católico. O 
documento foi enviado para o 
cardeal Kevin Farrell, prefeito 
do Dicastério para os Laicos, a 
Família e a Vida, e foi apresen-
tado ontem (30) pelo porta-voz 
do Vaticano, Greg Burke. 

O tema do Encontro deste 
ano será “O Evangelho da Fa-
mília: alegria para o mundo”. 
Para Francisco, a família é “o 
sim de Deus à humanidade e 
seu empenho para o amor com 
todos, especialmente, os mais 
frágeis”. “É o sim de Deus para 
a união entre homem e mulher, 
para a humanidade tão ferida, 
maltratada e dominada pela 
falta de amor. Só a partir do 
amor, a família pode manifestar, 
difundir e regenerar o amor de 
Deus no mundo. Sem o amor, 
não se pode viver como fi lhos 
de Deus, como cônjuges, pais 
e irmãos”, destaca ainda na 
carta.

O líder da Igreja ainda acres-
centou que “a vida seria melhor” 
se as famílias no mundo todo 
“vivessem as três simples pala-
vras: ‘com licença’, ‘obrigado’ e 
‘perdão’”. “Precisamos de uma 
renovada humildade que cause 
o desejo de formar-se, de edu-
car-se e ser educados, ajudar-se 
e ser ajudado, de acompanhar, 
discernir e integrar todos os 
homens de boa vontade”, disse 
ainda. Ao falar da Igreja Católi-
ca, ele acrescentou que “sonha” 
com uma entidade “que saia e 
não seja autorreferencial, uma 
Igreja que não fi que distante das 
feridas dos homens, uma Igreja 
misericordiosa que anuncie que 
o coração da revelação de Deus 
Amor é a misericórdia”.

Além de pedir o amor entre os 
familiares, o sucessor de Bento 
XVI convidou “toda a Igreja” a 
ler e assimilar o que está es-
crito na exortação apostólica 
“Amoris Laetitia” (“A alegria 
do amor”, em tradução livre), 
divulgada no dia 8 de abril do 
ano passado. O documento foi 
escrito pelo próprio Jorge Mario 
Bergoglio com pontos debati-
dos em dois sínodos sobre o 
tema, um que reuniu religiosos 
e laicos e outro apenas com 
padres, bispos e cardeais.

A exortação atualizou, entre 
outras coisas, a autorização 
para que padres pudessem 
conceder a eucaristia a pessoas 
divorciadas que se casaram no-
vamente - fato que só poderia 
ser feito pelo alto escalão da 
Igreja - e que põe a mulher em 
um papel de destaque dentro 
da família católica. No texto, o 
Papa pede ainda que a Igreja 
Católica “cure feridas” de seu 
povo e não fi que longe dos 
fi éis. Porém, a “Amoris laeti-
tia” recebeu duras críticas de 
alas conservadoras da Igreja 
Católica. 

Bergoglio chegou a receber 
uma carta chamada de “Dubbia” 
(“Dúvidas”) de cinco pontos 
sobre o texto em que deveria 
responder apenas “sim” ou 
“não”. Entre os quatro cardeais 
que assinaram o documento, 
está o norte-americano Ray-
mond Leo Burke, considerado 
o “maior rival” de Francisco em 
seu Pontifi cado por defender 
uma teologia mais dura, sem 
adaptar-se aos novos tempos. 
No entanto, o líder católico se-
quer respondeu a carta e disse 
que as críticas “não tiram meu 
sono” (ANSA/COM ANSA).

Papa Francisco 
defende formação 
familiar baseada 
no amor

Papa Francisco
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H.COMMCOR
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ nº 01.788.147/0001-50
Demonstrações Contábeis

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ mil)
ATIVO   NE 31/12/16 31/12/15
CIRCULANTE     7.315     8.988
Disponibilidades 4. 12 47
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4.     2.246     1.331

Aplicações no mercado aberto  2.246  1.331
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 5.a     1.431        971

Carteira própria  1.431  109
Vinculados a prestação de garantia -  862

Outros créditos 6.     3.587     6.511
Rendas a receber 161 137
Negociação e intermediação de valores 3.000 6.232
Diversos 495 332
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa) (69) (190)

Outros valores e bens         39        128
Despesas antecipadas   39  128

NÃO CIRCULANTE   18.051   17.199
Realizável a Longo Prazo   17.307   16.447
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 5.a   15.953   15.128

Carteira própria 1.474 1.918
Vinculados a prestação de garantia 14.479 13.210

Outros créditos 6.     1.354     1.319
Diversos  1.354  1.319

Investimentos         32         32
Particip. coligadas/controladas: no país 2 2
Outros investimentos  30  30

Imobilizado de uso 7.        407        362
Outras imobilizações de uso 2.243 2.087
(Depreciações acumuladas) (1.836) (1.725)

Intangível 8.       305        358
Ativos Intangíveis 519 513
(Amortização acumulada)      (214)       (155)

TOTAL DO ATIVO   25.366   26.187

PASSIVO   NE 31/12/16 31/12/15
CIRCULANTE    12.063   13.376
Outras Obrigações 9.    12.063   13.376

Sociais e estatutárias 190 169
Fiscais e previdenciárias 461 688
Negociação e intermediação de valores 10.917 11.997
Diversas 495 522

NÃO CIRCULANTE      1.372     1.361
Exigível a Longo Prazo      1.372     1.361
Outras Obrigações 9.      1.372     1.361

Fiscais e previdenciárias 1.372 1.361
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    11.931   11.450

Capital: 10.a    12.279   12.279
  De domiciliados no país 12.279 12.279
Ajustes de avaliação patrimonial   65  51
(Prejuízos acumulados)       (413)      (880)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO    25.366   26.187

Demonstração dos Resultados  NE 2º Sem/16  31/12/16  31/12/15
Receitas de Intermediaç. Financeira        1.406      2.725      1.784

Resultado de operações com TVM  1.403  2.730  2.245
Res. com instrum. financ. derivativos  3  (5) (461)

Despesas da Intermediaç. Financeira          (48)        (464)         (30)
Provisão p/ créditos de liq. duvidosa  (48)  (464) (30)

Resultado Bruto da Interm. Financeira 1.358  2.261  1.754
Outras Receitas/Desp. Operacionais         (718)        (541)     (2.321)

Receitas de prestação de serviços  5.745  12.199  10.417
Despesas de pessoal (2.140)  (4.215)  (3.386)
Outras despesas administrativas 11.  (3.701)  (7.537)  (7.103)
Despesas tributárias  (620)  (1.294)  (1.168)
Resultado de participação
  em coligadas e controladas - -  (1)
Outras receitas operacionais  158  527  290
Outras despesas operacionais  (160)  (221) (1.370)

Resultado Operacional 640 1.720  (567)
Resultado Não Operacional - -  (7)
Result. Antes da Trib. s/Lucro e Partic. 640  1.720  (574)
Imp. de Renda e Contrib. Social 13.  102  (236) -

Provisão para Imposto de Renda 62  (119)  -
Provisão para Contribuição Social 40  (117)  -

Participações Estatutárias no Lucro (199)  (417)  (267)
Lucro Líq. (Prej.) do Período  543  1.067  (841)
Juros de Capital Próprio 10.d (600)  (600) (70)
Nº de cotas.................................: 10.a  12.279.411  12.279.411 12.279.411
Lucro/(Prejuízo) por  cota .........R$ 0,04 0,09 -0,07
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período          543      1.067       (841)
Resultado Abrangente           (14)           14         (36)

Ajustes que poderão ser reclass. result.           (14)           14         (36)
Ajustes de avaliação patrimonial (14) 14 (36)

Resultado Abrangente Total 529 1.081 (877)
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

Fluxos de caixa das ativ. operac.  NE 2º Sem/16  31/12/16  31/12/15
Lucro líq. (prej.) semestre/exercício 543 1.067 (841)
Depreciações e amortizações 88 169 329
Provisão p/ créditos de liq. duvidosa 48 464 30
Result. de partic. em coligadas/contr. - - 1
Provisão de impostos no resultado         (102)         236             -

         577      1.936        (481)
Variação de Ativos e Obrigações      (3.028)        (295)     (2.792)
(Aum.) red. em TVM inst. Der.(acima) (666) (1.271) (2.572)
(Aum.) redução de outros créditos 473 2.425 260
Aum. redução de outros valores bens 137 89 (62)
Aum. (redução) outras obrigações      (2.972)     (1.538)       (418)
Caixa líq. proven. das ativid. operac.       (2.451)      1.641     (3.273)
Fluxos de caixa das ativid. de invest.
Alienações de: Imobilizado de uso - - 51
Inversões em: Investimentos - - (30)
Imobilizado de uso (26) (155) (151)
Inversões líquidas no intangível/diferido - (6) (61)
Caixa líq. usad. nas ativ. de investim. (26) (161) (191)
Fluxos de caixa das ativ. de financ.
Pagamento de juros de capital próprio     (600)       (600)     (70)
Dividendos/Lucros pagos/propostos - - (102)
Caixa líq. usado nas ativ. de financ. (600) (600) (172)
Aum. líquido de caixa e equiv. caixa       (3.077)         880     (3.636)
Caixa e equiv. de caixa no início per. 5.335 1.378 5.014
Caixa e equiv. de caixa no fim do per. 4. 2.258 2.258 1.378

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Res. Ajustes Lucros

Capital Res. espec. avalia. (Prej.)
realiz.  legal lucros patrim. acum.    Total

Saldos em 01/07/2016 12.279     –       –      79    (356) 12.002
Ajts ao vlr. de merc. TVM/Der. – – – (14) – (14)
Lucro líq. (Prej.) do período         –      –    –         – 543 543
Destinações:         –       –        –         –    (600)   (600)
Juros capital próprio (600) (600)
Saldos em 31/12/2016 12.279 –     – 65   (413) 11.931
Mutações do período:         –    –       –      (14)   (57)    (71)
Saldos em 01/01/16 12.279     –    –     51  (880) 11.450
Ajts ao vlr. de merc. TVM/Der. – – – 14 – 14
Lucro líq. (Prej.) do período – – – – 1.067 1.067
Destinações:         –       –        –         –    (600)   (600)
Juros de capital próprio         –       – – – (600) (600)
Saldos em 31/12/16 12.279 – –       65   (413) 11.931
Mutações do período         –    –   –     14   467 481
Saldos em 01/01/15 12.279    32    101      87        – 12.499
Reversão de reservas – (32) (101) – 133 –
Dividendos intermediários – – – – (102) (102)
Ajts ao vlr. de merc. TVM/Der. – – – (36) – (36)
Lucros líq. (Prej.) do período         –       –       –         –    (841)   (841)
Destinações:             –       –        –         –     (70)     (70)
Juros de capital próprio (70) (70)
Saldos em 31/12/15 12.279      –     –       51  (880) 11.450
Mutações do período        –      (32)  (101)      (36) (880) (1.049)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015  (Valores em R$ mil)

1. Contexto operacional. A H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (Distribuidora) tem como objetivo social a exploração da
atividade de distribuidora de títulos e valores mobiliários, conforme despa-
cho de 25 de fevereiro de 2009, publicado no Diário Oficial em 27 de julho de
2009, e DEORF/GTSP2-2009/01172 do Banco Central do Brasil, datada de
27 de fevereiro de 2009, que consiste em negociar e/ou registrar operações
com valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e futuros. 2.
Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orienta-
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central
do Brasil (BACEN), por meio do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). Estas demonstrações contábeis foram aprova-
das pela Diretoria e autorizadas a sua publicação em 31 de janeiro de 2017.
3. Resumo das principais práticas contábeis. As principais práticas
contábeis são assim resumidas: a) Apuração do resultado. As receitas e
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Estimativas
contábeis. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas
revisadas periodicamente pela Distribuidora, como a mensuração de provi-
são para outros créditos de liquidação duvidosa, valorização de determina-
dos instrumentos financeiros, passivos contingentes, avaliação do valor de
recuperação de ativos e vida útil de determinados ativos. Os resultados
efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. c) Caixa e equiva-
lentes de caixa. Compreendem os depósitos bancários disponíveis e títulos
e valores mobiliários, com conversibilidade imediata ou com prazo original
igual ou inferior a noventa dias, conforme prevê a Resolução BACEN nº
3.604/08. d) Títulos e valores mobiliários. Os títulos e valores mobiliários,
classificados na categoria "títulos disponíveis para venda", são ajustados
pelo valor de mercado, sendo a diferença entre os valores atualizados pela
curva do papel e os valores de mercado registrada em contrapartida à conta
destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. Na cate-
goria títulos para negociação estão registrados os títulos e valores mobiliá-
rios adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negocia-
dos e estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data do balanço, calculados "pro rata" dia, ajustados ao
valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização decor-
rentes de tal ajuste em contrapartida na adequada conta de receita ou des-
pesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do período. e) Provisão
para outros créditos de liquidação duvidosa. É constituída com base na
expectativa de perdas na realização de rendas a receber por serviços pres-
tados. Para o cálculo da respectiva provisão é observado o disposto na
Resolução 2682 do CMN. f) Negociação e intermediação de valores. De-
monstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos, realiza-
das na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), por conta
de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares. g)
Ativo Permanente. - Investimentos: estão representados por participações
em coligadas e controladas avaliadas pelo método de equivalência
patrimonial; e, por títulos patrimoniais da Bolsa Brasileira de Mercadorias,
contabilizado pelo custo de aquisição. - Imobilizado de uso: são registrados
pelo custo de aquisição a depreciação é calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens
segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo
de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados" e de 10% a.a. para
as demais contas; - Intangível: são registrados os direitos adquiridos que
tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Institui-
ção, ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares,
registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com
base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela
legislação tributária à taxa de 20% a.a. h) Valor de recuperação dos ativos
(impairment). Os ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor
recuperável em períodos anuais ou em maior frequência se as condições ou
circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus valores. Em 31/
12/2016 e de 2015, não existem indícios de redução no valor recuperável de
ativos não financeiros. i) Ativos e passivos contingentes, provisões e obri-
gações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos
e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo
com os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução nº 3.823/09, da seguinte
forma: - Ativos contingentes: não são reconhecidos nas informações finan-
ceiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia
de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; - Passivos
contingentes: são incertos e dependem de eventos futuros para determinar
se existe probabilidade de saída de recursos; não são, portanto,
provisionados, mas divulgados se classificados como perda possível, e não
provisionados nem divulgados se classificamos como perda remota.- Provi-
sões: são reconhecidas nas informações financeiras quando, baseadas na
opinião de assessores jurídicos e da Administração, levando em conta a
probabilidade de perda de uma ação judicial ou administrativa, for provável
uma saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montan-
tes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente segurança. As ações re-
lativas a causas trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prováveis
pelos assessores jurídicos e pela Administração são contabilizadas com
base na expectativa de perda da Administração e divulgadas em notas
explicativas. - Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a

demandas judiciais que estão sendo contestadas a legalidade e a
constitucionalidade de tributos e contribuições e são provisionadas. Os de-
pósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das
provisões para passivos contingentes, em atendimento às normas do
BACEN. j) Imposto de Renda e Contribuição Social. A provisão para o imposto
de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de
adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a provi-
são para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%, após
efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. 4. Caixa e equiva-
lentes de caixa. São representados por disponibilidades em moeda nacional,
aplicações em mercado aberto, aplicações em renda fixa e operações
compromissadas, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplica-
ção seja igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Distribuidora para gerencia-
mento de seus compromissos de curto prazo:     2016     2015
Disponibilidades        12        47
Depósitos bancários 12 47
Aplicações interfinanceiras de liquidez    2.246    1.331
Letras do Tesouro Nacional (LTN)    2.246    1.331
Total caixa e equivalente de caixa    2.258    1.378
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. a.
Títulos e valores mobiliários: estão classificados como "Títulos Disponíveis
para Venda" e representados conforme abaixo relacionado:

                    2016                    2015
Valor do Valor do Valor do Valor de

Curto prazo     Custo  Mercado     Custo Mercado
Carteira própria      1.277      1.431          10        109
Letras Financeiras do Tesouro   1.267   1.266 - -
Ações em Companhias Abertas 10 165 10 109
Vincul. a prestação de garantias            -             -        862        862
Certificado de Depósito Bancário            -             -        862       862
Total do curto prazo     1.277       1.431        872       971
Longo prazo
Carteira própria      1.478      1.474      1.918     1.918
Letras Financeiras do Tesouro     1.478      1.474      1.918    1.918
Vincul. a prestação de garantias    14.511    14.479    13.216   13.210
Letras Financeiras do Tesouro    14.511    14.479    13.216   13.210
Total do longo prazo    15.989    15.953    15.134   15.128
Total de títulos e valores mobil.    17.266    17.384    16.006   16.099
Os valores de mercado das ações de companhias abertas e dos títulos pú-
blicos e privados foram apurados, respectivamente, com base no preço de
fechamento na BM&FBOVESPA S.A. no último pregão antes do encerramen-
to do semestre e no preço médio e nas taxas de juros divulgados pela
ANBIMA no último dia útil antes do encerramento do semestre. As ações de
companhias abertas estão custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. Os títulos
públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). Os certificados de depósitos bancários estão custodiados na Cen-
tral de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). b. Instrumen-
tos financeiros derivativos. Em 31/12/2016 e 2015, a Distribuidora não pos-
suía operações com instrumentos financeiros derivativos em aberto. 6. Ou-
tros créditos.   Ativo Circulante     2016     2015
Rendas a receber:       161       137
Comissões e corretagens a receber 161 137
Negociações e intermediações de valores:    3.000    6.232
Compensação financeira - Bovespa 1.328 2.683
Caixa de registro e liquidação - 4
Instituições de mercado - 1
Pessoas físicas e jurídicas não residentes - País 19 34
Pessoas físicas e jurídicas 1.476 3.222
Outros créditos por negociação e interm. de valores 177 288
Diversos:       495       332
Adiantamentos e antecipações salariais 2 58
Adiantamentos p/pagamento nossa conta 1 -
Impostos e contribuições a compensar 490 274
Valores a Receber Sociedades Ligadas 1 -
Devedores diversos - País 1 -
Provisão p/outros créditos de liquidação duvidosa:        (69)      (190)
(-) Provisão para devedores de conta corrente (69) (190)
Ativo Não Circulante
Diversos:    1.354    1.319
Devedores por depósitos em garantia (ver NE 14) 1.354 1.319
7. Imobilizado de Uso.                                    2016     2015

    Custo Depreciação Líquido  Líquido
Instalações 63 (19) 44 51
Móveis e equipamentos de uso 470 (272) 198 111
Comunic., proc.dados e segurança 1.595 (1.519) 77 89
Veículos        114             (26)       88       111
Total 2.243 (1.836) 407 362
8. Intangível.                                    2016     2015

    Custo Amortização Líquido  Líquido
Benfeitorias 452 (199) 253 358
Softwares          67             (15)       52           -
Total 519 (214) 305 358
9. Outras obrigações.
Passivo Circulante      2016      2015
Sociais e estatutárias:        190       169
Participações nos Lucros 190 169
Fiscais e previdenciárias:        461       688
Impostos e contribuições a recolher 461  688
Negociação e intermediação de valores:    10.917   11.997
Comissões e corretagens a pagar 217 109
Credores conta de liquidação pendentes (a) 10.445 11.888
Operações Ativos Fin. Merc. a Liquidar 255 -
Diversas:        495       522
Obrigações por aquisição de bens e direitos 1 55
Pagamentos a efetuar 453 462
Provisão de passivos contingentes 34 -
Credores diversos - País 7 5
Passivo Não Circulante
Fiscais e previdenciárias:     1.372    1.361
Provisão para riscos fiscais (ver NE 14) 1.319 1.319
   Provisões para impostos diferidos 53  42
(a) Basicamente, correspondem a valores oriundos de operações com ações
realizadas (BM&FBovespa) nos últimos dias do mês, e liquidados nos primei-
ros dias do mês seguinte. 10. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital
social no montante de R$ 12.279, está representado por 12.279.411 cotas,
totalmente integralizadas nas datas das demonstrações contábeis, por
cotistas domiciliados no País. b) Reservas de lucros. No exercício encerrado
em 31/12/2015 foram revertidas as reservas especiais de lucros no montan-
te de R$ 101, para distribuir aos cotistas. E, no exercício encerrado em 31/
12/2015 foi revertida a reserva legal no montante de R$ 32, devido à empresa
ser limitada e apresentar prejuízo. c) Dividendos. No exercício encerrado em
31/12/2016 não foram distribuídos lucros. E, no exercício encerrado em 31/
12/2015 foram distribuídos lucros no montante de R$ 102. d) Juros sobre
capital próprio. No exercício encerrado em 31/12/2016 foram pagos juros
sobre capital próprio no montante de R$ 600 (R$ 70 em 2015), conforme
faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95.
11. Outras despesas administrativas.      2016     2015
Despesas de água e energia 86 83
Despesas de aluguéis 330 336
Despesas com comunicações 155 210
Despesas com manutenção 47 40
Despesas com processamento de dados 1.607 1.650
Despesas com promoções e relações públicas 247 246
Despesas com serviços do sistema financeiro 3.691 2.896
Despesas com serviços técnicos especializados 719 696
Despesas com depreciação e amortização 169 329
Outras despesas administrativas 395 524
Outras despesas          91        93

    7.537   7.103

12. Transações com partes relacionadas. a. Remuneração do pessoal-cha-
ve da Administração. A remuneração total do pessoal-chave da Administra-
ção, para o exercício findo em 31/12/2016, por meio de pró-labores, juros
sobre o capital próprio e distribuição de lucros, no montante de R$ 1.776 (R$
863 em 2015), a qual é considerada benefício de curto prazo.  13. Imposto de
Renda e Contribuição Social. Demonstrativo do cálculo dos encargos com
Imposto de Renda e Contribuição Social:

              2016             2015
Apuração de IR/CS      IRPJ CSLL  IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro 1.720 1.720 (574) (574)
(-) Participações estatutárias no lucro (417) (417) (267) (267)
(-) Juros sobre capital próprio      (600)    (600)      (70)    (70)
Base de cálculo       703     703    (911)   (911)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 151 151 542 542
Provisão para devedores duvidosos - - 190 190
Provisões de participações no lucro 190 190 169 169
Contigências Trabalhistas 34 34 - -
Dividendos recebidos - - (2) (2)
Reversão de provisões de partic. no lucro (169) (169) - -
Reversão de provisões p/ deved. duvidosos     (153)    (153)    (159)  (159)
Lucro real      756     756    (171)   (171)
(-) Compensação de prejuízos fiscais (171) (171) - -
Base de cálculos dos impostos 585 585 (171) (171)
Encargos de 15% IR/ CS (122) - - -
Encargos de CS 20% (15% em junho/15) - (117) - -
(-) Incentivos Fiscais (PAT)          3        -        -        -
Total     (119)   (117)        -        -
- No exercício encerrado em 31/12/2016 foi provisionado participações nos
lucros para os empregados no montante de R$ 417 (R$ 267 em 2015), con-
forme acordo coletivo de trabalho. 14. Contingências. O processo de nature-
za tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião dos as-
sessores jurídicos, como risco de perda provável, são provisionadas na ru-
brica Outras Obrigações. Nos exercícios encerrados em 31/12/2016 e 2015
havia processos tributários provisionados conforme demonstrado abaixo:

Saldo Depósito Saldo Depósito
Contingências Judicial(Ativo) Contingências Judicial(Ativo)
            2016             2016             2015             2015

Tributárias 1.320 1.320 1.319 1.319
Trabalhistas                34                34                   -                   -
Total            1.354            1.354            1.319            1.319
Os passivos contingentes referentes processos judiciais e administrativos
de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião
dos assessores jurídicos, como risco de perda possível, não são reconheci-
dos contabilmente. Em 31/12/2016 a Distribuidora possui contingências tra-
balhistas com o risco de perda possível no montante de R$1.377 (R$790 em
2015). 15. Riscos operacionais e de mercado. Na avaliação de risco das
diversas funções serão considerados os três riscos básicos: - Risco opera-
cional: definido como o risco de perda resultante de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos
externos; - Risco de mercado: definido como o risco de perda resultante de
flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição
financeira, e inclui os riscos de operações sujeitas à variação cambial, das
taxas de juros dos preços de ações e dos preços de mercadorias
(commodities); - Risco de crédito: descreve a exposição a perdas reais ou
custos de oportunidade como resultado de "default" por uma entidade legal
ou econômica (o devedor) com a qual a Distribuidora faz negócios. O risco de
crédito é o risco de prejuízo financeiro resultante da falha de um devedor, por
qualquer motivo, em honrar integralmente as suas obrigações contratuais e
financeiras para a Distribuidora. A área de Compliance, subordinada à Direto-
ria de Risco, é responsável pela coordenação das atividades relacionadas
aos riscos operacionais e de mercado e que têm, entre outros fins, o cumpri-
mento do disposto nas Resoluções nº 3.380 e 3.464 do Conselho Monetário
Nacional. O princípio fundamental do gerenciamento de riscos operacionais
na Distribuidora é que os gestores das áreas, em todos os níveis da organi-
zação, sejam responsáveis por avaliar e controlar os riscos, incorporando
esse conceito nas atividades da distribuidora e em novas modalidades de
negócio. Este processo é coordenado e controlado pela área de Compliance
que auxilia na identificação dos riscos em cada processo da Distribuidora e
efetua os testes nos controles definidos. Além disso, a área de Compliance
define e gere a metodologia e cronograma dos trabalhos, contando com o
auxílio de sistema informatizado específico para mapeamento, documenta-
ção, registro e análise dos riscos operacionais, provendo sólida base de
dados para a tomada de ações e eventuais melhorias nos processos da or-
ganização. 16. Limites operacionais. Nos exercícios encerrados em 31/12/
2016 e 2015, a Distribuidora encontra-se enquadrada nos limites de capital e
patrimônio compatível com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas
e instruções estabelecidas pela Resolução nº 2.099/94 e legislação comple-
mentar. No exercício encerrado em 31/12/2016 o índice de Basiléia era de
52,69% (51,15% em 2015). 17. Ouvidoria. O componente organizacional
encontra-se em funcionamento e sua estrutura atende às disposições
estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.
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ponsável pela avaliação da capacidade da "H. COMMCOR" continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da "H. COMMCOR" são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais 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 de-
monstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, 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 rele-
vante 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Distribuidora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e

Relatório dos Auditores Independentes
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da H. COMMCOR Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("H. COMMCOR") que compre-
endem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, demonstrações do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício fin-
dos naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas
explicativas da Administração, que as acompanham, representam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da H. COMMCOR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("H.
COMMCOR"), em 31/12/2016, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o 2º Semestre e exercício findos naquela data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições
financeiras 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 intitulada: "Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos indepen-
dentes em relação a "H. COMMCOR", 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 - CFC
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras. A Adminis-
tração da "H. COMMCOR" é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contá-
beis 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 financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é res-

a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. iv. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da "H. COMMCOR". Se con-
cluirmos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais manter-se em con-
tinuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. vi. 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 tra-
balhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requi-
sitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relaci-
onamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa inde-
pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos
assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais sig-
nificativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corren-
te. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos
que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de um assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o as-
sunto não deveria ser comunicado em nosso relatório, porque as
consequências adversas de tal comunicação poderiam, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse
público. São Paulo, 21 de março de 2017.
PBR - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CNPJ: 20.824.537/0001-83
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CONVOCAÇÃO - AGO
São convocados os acionistas, a se reunirem em AGO a realizar-se 
no dia 28/04/2017, às 9hs, na sede, na Rua Afonso Aliperti, 180 – 1º. 
Andar, na Capital de SP, para deliberar sobre a matéria constante 
da ordem do dia: Leitura, discussão e votação das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) 
Eleição dos membros da diretoria e fixação das respectivas remu-
nerações; Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. 
Acionistas, na sede, os documentos previstos no artigo 133 da lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016. 
São Paulo, 28/3/16. José Luiz Aliperti Neto Diretor Presidente.

Mesmo tratamento 
dado a Adriana 
para outras mães 
detentas

Brasília - Em ofício encami-
nhado à presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Cármen Lú-
cia, a ministra dos Direitos Hu-
manos, Luislinda Valois, pede 
que seja estendido o benefício 
dado à ex-primeira-dama do Es-
tado do Rio de Janeiro, Adriana 
Ancelmo, a todas brasileiras em 
situação semelhante.

Luislinda escreveu que “como 
ministra do Estado dos Direitos 
Humanos e (...) principalmen-
te, por ser cidadã brasileira” 
percebe que tem “o dever de 
recorrer a Vossa Excelência 
para que juntas adotem medi-
das legais urgentes” no sentido 
de que a decisão sobre Adria-
na, “mesmo ainda passível de 
recurso, seja aplicada extensi-
vamente a todas as mulheres 
brasileiras que encontrem em 
situação análoga, sem qualquer 
distinção e no menor espaço de 
tempo possível”. 

A ex-primeira-dama do Es-
tado deixou na quarta-feira 
(29), o Complexo Penitenciário 
de Gericinó (Bangu), na zona 
oeste do Rio, conduzida pela 
Polícia Federal. Ela estava de-
tida preventivamente no local 
desde 17 de dezembro. Adria-
na responde por corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa. A saída 
dela do complexo ocorreu após 
o juiz da 7.ª Vara Federal Cri-
minal do Rio, Marcelo Bretas, 
expedir alvará determinando 
que Adriana seja levada para 
seu apartamento: “devendo 
a acusada assinar o termo de 
compromisso de que cumprirá 
todas as condições ali descritas, 
sob pena de imediato retorno à 
custódia preventiva no sistema 
prisional”, escreveu Bretas.

A autorização de ela cum-
prir prisão domiciliar teve 
como base norma do Código 
de Processo Penal que per-
mite a mudança de regime de 
mulheres que tenham fi lho de 
menos de 12 anos e estejam 
cumprindo prisão preventiva. 
Adriana tem dois fi lhos, de 11 
e 14 anos (AE).

Fifa propõe
playoff com 6 
times para Copa
de 48 seleções

A Fifa divulgou ontem 
(30) sua proposta para a 
distribuição de vagas a partir 
da Copa do Mundo de 2026, 
quando o torneio passará a 
ser disputado por 48 seleções, 
16 a mais que as atuais 32. 
Pelo sistema sugerido pela 
entidade máxima do futebol 
mundial, 46 times se clas-
sifi cariam diretamente para 
a competição. Já os outros 
dois seriam defi nidos em um 
playoff no mês de novembro 
anterior à Copa, sempre no 
país-sede.

O torneio classificatório 
seria uma espécie de evento-
teste para o Mundial e contaria 
com uma seleção da América 
do Sul, uma da América do 
Norte e Central, uma da Ásia, 
uma da África, uma da Oceania 
e uma da confederação que 
sediar a Copa. Já as 46 vagas 
diretas seriam distribuídas 
da seguinte forma: 16 para a 
Europa, nove para a África, 
oito para a Ásia, seis para a 
América do Sul, seis para a 
América do Norte e Central 
e uma para a Oceania. O 
país-sede continuaria tendo 
lugar garantido, que seria 
descontado da confederação 
correspondente.

As medidas ainda serão 
discutidas na próxima reunião 
do Conselho da Fifa, em 9 de 
maio, no Bahrein. A nova Copa 
do Mundo, principal novidade 
de Gianni Infantino desde 
sua chegada à presidência 
da entidade, deverá ter 16 
grupos com três equipes cada. 
Os dois primeiros avançarão 
para o “mata-mata”. Antes de 
comandar a Fifa, o cartola já 
havia apoiado o aumento do 
número de seleções na Eu-
rocopa de 16 para 24 (ANSA/
COM ANSA).


