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Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a se reunirem em AGO a ser realizada às 9 hs do dia 24/04/17, na Avenida 
Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/16; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas em AGO encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia. Ribeirão Pires, 21/03/17. Antonio Marcos Moraes 
Barros - Diretor Presidente; Fábio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Administrativo e Financeiro. Ribeirão Pires, 21/03/17.(22, 23 e 24/03/2017)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017

NEGLIGÊNCIA NO TRABALHO
Empresa que pagar um tributo com atraso, por falta de atenção do seu 
funcionário, poderá descontar os valores de multa e juros na folha, 
devido a negligencia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE ESTEVE DE LICENÇA NO PERÍODO DE 120 DIAS POR 
MOTIVO DE ADOÇÃO DE CRIANÇA POSSUI A ESTABILIDADE GESTANTE?

Informamos que a para adoção há o direito do salário-maternidade durante 
120 (cento e vinte) dias, porém, não há estabilidade, pois não houve a 
gravidez da empregada, salvo previsão em contrário em convenção coletiva.

HORA EXTRA PREVISTA NO CONTRATO
Funcionário que se recusa a fazer hora extra o que a empresa pode 
fazer, embora prevista no contrato de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
Empresa pode pedir afastamento pelo INSS de funcionária gestante que 
vem trazendo vários atestados intercalados, porém com menos de 15 
dias seguidos cada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEFICIENTE FÍSICO PODE TRABALHAR NO PERÍODO NOTURNO 
(22HS ÀS 6HS), QUAL A BASE LEGAL?

A legislação trabalhista e previdenciária não vedam o trabalho noturno 
pelo simples fato de ser deficiente. Porem deve ser observadas as 
vedações ao trabalho noturno de menores, e outras.

DEMITIDO DURANTE ALISTAMENTO MILITAR
Empresa pretende demitir funcionário que está em processo de 
alistamento militar. Existe estabilidade nessa situação? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAÇÃO DO BANCO DE HORAS
Banco de horas pode ser utilizado nos dias de folga e feriado, será 
efetuado por setor? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da requerido RUBENS RODRIGUES
CARDOSO (CPF: 893.261.058-49), seu cônjuge CLARA PRADO DE MORAES CARDOSO (CPF:
893.261.048-49), e demais interessados, expedido na Ação de Rescisão / Resolução nº 0000893-
32.1994.8.26.0606 (32.1994.8.26.0606/000893), em trâmite na 3ª Vara Cível do Fórum de Suzano -
Comarca de São Paulo/SP, requerido por JOSE PEREIRA DE BRITO (CPF: 805.981.108-87). Nos
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do
portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:
1. DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: a. Imóvel comercial constituído pela união de dois terrenos, constituídos
pelas matrículas 34.652 e 10.117 abaixo descritas, um localizado na Estrada Municipal Kidani, 29, com
área de 310m2 e o segundo na Estrada Municipal Keide Harada com área de 1.458m2, localizados no
Loteamento Estância Piratininga – Suzano, onde foi construído um Galpão com 260m2 de área construída.
Lotes esses abaixo descritos: - Um terreno constituído pelos lotes de nºs 235, 236 e 240 do loteamento
denominado Estâncias Piratininga, perímetro urbano deste Município e Comarca de Suzano/SP, assim
descrito e caracterizado: Frente para a Estrada Keida Harada, onde mede 29,50m, e mais 12,50m em
curva, e 9,50m e reta na confluência dessa Estrada com a Estrada Municipal Kidani; e, mais 10,00m em
reta de frente para a Estrada Municipal Kidani; daí vira a esquerda com uma distância de 31,00m,
confrontando então com o lote de nº 237 , daí vira a direita com uma distância de 46,00m, confrontando
com os lotes de nºs 237, 238 e 239 , daí a esquerda com uma distancia de 71,00m , confrontando com o
lote de nº 241 , finalizando o perímetro; encerrando a área total de 1.458,00m2. Objeto da matrícula nº
34.652 do CRI de Suzano. BENFEITORIAS: Conforme Av.01, sobre o referido terreno foi construído
um prédio de nº 9.670, da Estrada Keida Harada, com 251,00 metros quadrados de área construída. - Um
lote de terreno com o nº 238 do loteamento denominado Estâncias Piratininga, deste município e comarca
de Suzano assim descrito e caracterizado: frente para a Estrada Municipal Kidani, onde mede 10,00ms; a
direita de quem do terreno olha a estrada, confronta com o lote 237, onde mede 31,00ms; a esquerda com
o lote 239, onde mede 31,00ms; e , pelos fundos com parte do lote nº 240, onde mede 10,00ms;
encerrando a área de 310,00ms2; lotes confrontantes todos de propriedade dela vendedora; e, se encontra
lançado pela Prefeitura sob nº 97.01.02. Objeto da Matrícula nº 10.117 do CRI de Suzano.
AVALIAÇÃO: R$ 355.233,75 (MARÇO/2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais do TJSP). b. Um lote de terreno sob nº 239, do loteamento denominado Estâncias Piratininga,
neste município e comarca de Suzano assim descrito e caracterizado: frente para a Estrada Municipal
Kidani, onde mede 42,50ms em curva; a direita de quem do terreno olha a estrada, confronta com o lote
238, onde mede 31,00ms; a esquerda com o córrego existente; onde mede 25,50m em linha sinuosa; e,
nos fundos com parte do lote nº 240, onde mede 36,00; encerrando a área total de 1.000,00ms2; lotes
confrontantes todos de propriedade da vendedora; e se encontra lançado pela Prefeitura Municipal sob nº
97.01.01. Objeto da Matrícula nº 10.118 do CRI de Suzano. AVALIAÇÃO: R$ 278.175,40 (MARÇO/
2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 2. AVALIAÇÃO
TOTAL DOS IMÓVEIS (A + B): R$ 633.409,15 (MARÇO/2017). 3. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça
começa em 12/05/2017, às 15hs45min, e termina em 15/05/2017, às 15h45min e; 2ª Praça começa em
15/05/2017, às 15h46min, e termina em 05/06/2017, às 15h45min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E
INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email:
contato@zukerman.com.br . Fica o executado, RUBENS RODRIGUES CARDOSO, seu cônjuge
CLARA PRADO DE MORAES CARDOSO, e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou
causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
São Paulo, 14 de março de 2017.

Betacred Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ Nº 06.050.986/0001-90 NIRE – JUCESP Nº 35.300.344.316 - Assembléia Geral Extraordinária

Aos 20/2/17, às 10 horas, na sede. Presenças: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Para presidir a assembleia foi eleito o Sr. 
Nurik Araújo Costa que, aceitando a incumbência, convidou a mim, Rogério Rodrigues, para secretariá-lo. Deliberações: As deliberações, 
todas tomadas por unanimidade, foram as seguintes: Ulisses de Souza Rodrigues, por motivos pessoais, manifestou sua intenção 
em deixar de ser membro da Diretoria, para tanto, encaminhou sua renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 20/2/17, permanecendo, 
portanto, no exercício de suas funções até o dia 19/2/17. Os acionistas aceitam a aludida renúncia do Sr. Ulisses de Souza Rodrigues 
e elegem como membro efetivo da Diretoria Rogério Rodrigues, RG nº 25.896.251-3, CPF nº 250.057.178-54;Reeleição como membro 
efetivo da Diretoria Nurik Araujo Costa, RG n° 18.432.899-8, CPF n° 125.467.968-52; Fixação de remuneração mensal no montante de 
R$ 3.689,66 para cada membro da Diretoria; Discutidos os demais assuntos de interesse da sociedade, nada mais houve de relevante 
que devesse ser registrado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata 
no livro próprio. São Paulo, 20 de fevereiro de 2017. Credigy International Ltd. por procuração-Ulisses de Souza Rodrigues CREDIGY 
Global Ltd. por procuração-Ulisses de Souza Rodrigues Nurik Araujo Costa-Diretor/Presidente e Rogério Rodrigues-Diretor/Secretário. 
Rebeca Braga Perez Advogada-OAB/SP 239.253. Jucesp nº 92.317/17-0 em 23/2/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Sindicato dos Empregados no Comércio de Cotia e Região - Edital de Notificação - Contribuição Sindical - Em atendimento ao disposto no 
art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Cotia e Região, entidade sindical de 1º grau, CNPJ nº
05.284.220/0001-08, Av. Brasil, 21, Jd. Central , Cotia/SP, representativa dos empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista (e farmácia
e drogarias, se for o caso) que compõem o 1º e 2º Grupos do Plano da CNC, no quadro a que se refere o artigo 577 da CLT, dos municípios de Cotia, 
Vargem Grande Paulista, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Embu Guaçu e Juquitiba-/SP, notifica as empresas do setor de que deverão
descontar a contribuição sindical de seus empregados no mês de março (art. 582/CLT) e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 30/04/17 (art. 
583/CLT) na Caixa Econômica Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais
(art. 586/CLT). Referido recolhimento deverá ser efetuado em guias próprias ou boletos bancários, os quais já estão sendo enviados às empresas
sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem aludidas guias ou boletos em tempo hábil poderão solicitá-las através do telefone 
(11) 4615-1210, ou ainda através de correspondência remetida à Av. Brasil, 21, Jd. Central, Cotia/SP. Estão sujeitas ao recolhimento diretamente
à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIARIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas 
em Sindicato no Estado de SP, bem como naquelas em que os sindicatos representantes da categoria ainda não tenham obtido o código sindical 
apropriado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas à multa, juros e correção estabelecidos no art. 600 da
CLT, além de outras penalidades impostas pela Fiscalização do Ministério do Trabalho. Cotia, 21/3/2017. José de Sousa Vilarim. Diretor Presidente.

Aos
Acionistas e aos Administradores do
Banco PSA Finance Brasil S.A. 
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A.
(“Banco”), 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 nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 31 de de-
zembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus respectivos flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao
Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Administração compartilhada
Conforme descrito na nota explicativa 1, o Banque PSA Finance SA e o Banco
Santander (Brasil) assinaram um acordo de cooperação, onde a “Aymoré Cré-
dito, Financiamento e Investimento S.A”, empresa pertencente ao grupo

Santander (Brasil), adquiriu 50% do capital do Banco PSA Finance Brasil S.A..
A operação foi aprovada pelas autoridades concorrenciais e autoridades
regulatórias bancárias, em 18 de maio de 2016, e encontra-se na fase de emis-
são de Ofício, por parte do BACEN (Banco Central do Brasil). Adicionalmente,
em 01 de agosto de 2016, iniciou-se a administração compartilhada entre os
respectivos sócios. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse as-
sunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações financeiras 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 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 e da governança pelas demonstra-
ções financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Banco de 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 admi-
nistração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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, 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 a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• 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 fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante 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 nas circunstânci-

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Patricia di Paula da Silva Paz
Contadora

CRC - 1SP198827/O-3

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

...continuação

17. Imposto de renda e contribuição social: a) Os encargos com imposto
de renda e contribuição social correntes incidentes sobre as operações do
exercício são demonstrados a seguir

2016                      2015
    IRPJ    CSLL     IRPJ    CSLL

Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações 47.643 47.643 57.568 57.568
(-) Juros sobre capital próprio (14.500) (14.500) (28.381) (28.381)
(-) Participações
  estatutárias sobre lucro (2.256) (2.256) (3.138) (3.138)

Resultado antes da
  tributação sobre o lucro 30.887 30.887 26.049 26.049
Adições temporárias 7.008 7.008 17.632 17.632
Provisões para gratificações
  e ou comissões 323 323 123 123
Provisões para crédito
  de liquidação duvidosa - - 17.509 17.509
Outras provisões 6.685 6.685 - -

Adições permanentes 3.764 3.764 1.703 1.703
Brindes 139 139 127 127
Outras adições permanentes 3.625 3.625 1.576 1.576

Exclusões temporárias (18.905) (18.905) (5.846) (5.846)
Outras (844) (844) (4.896) (4.896)
Provisão de comissões - - (526) (526)
Provisão pagamento ABN (735) (735) (424) (424)
Provisões para crédito
  de liquidação duvidosa (17.326) (17.326) - -

Base de cálculo antes da
  compensação de prejuízo fiscal
   e base negativa da CSLL 22.754 22.754 39.538 39.538
Base de cálculo do imposto de renda
  e contribuição social 22.754 22.754 39.538 39.538
(-) PAT (217) - (749) -
Despesa com imposto de renda
  e contribuição social 5.489 4.551 9.136 5.290
b) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social
diferidos

Realização/
Crédito tributário ativo    2015 Constituição     Reversão     2016
Provisão para
  comissões a pagar 401 546 (401) 546
Provisão para
  pagamento Santander 458 127 (458) 127
Provisão para crédito
  de liquidação duvidosa 56.297 48.041 (56.297) 48.041
Outras provisões 4.598 7.101 (4.598) 7.101
Total 61.754 55.815 (61.754) 55.815
Total - 2015 50.178 18.111 (6.535) 61.754
Os créditos tributários são reconhecidos considerando a expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros, baseada em estudo técnico que
considera as expectativas da administração quanto à realização dos re-
feridos créditos, projeções orçamentárias da instituição e indicadores
econômicos financeiros, a valores presentes com base em taxas médi-
as de captação e/ou custo de capital para os períodos projetados. Con-
siderando os efeitos temporários trazidos pela Lei nº 13.169/15, que ele-
vou a alíquota da contribuição social para 20% até 31 de Dezembro de
2018, os créditos tributários foram contabilizados com base na expecta-
tiva de sua realização. O efeito no resultado foi de R$ 315. c) Projeção
de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias e
prejuízos fiscais

                                                        2016                           2015
Imposto Contri- Valor (*)

 de buição presente Valor
    Renda   Social    Total            (*)    Total presente

Até 12 meses 14.965 11.972 26.937 23.747 26.512 23.372
De 12 a 24 meses 7.298 5.838 13.136 10.209 20.202 15.700
De 24 a 36 meses 7.298 5.838 13.136 9.000 14.627 10.021
De 4 a 10 anos 1.622 984 2.606 1.428 367 214
Total 31.183 24.632 55.815 44.384 61.708 49.307
(*) Em 31 de dezembro de 2016, o valor presente dos créditos tributários,
foi calculado considerando a taxa média de captação (13,43% a.a.).
18. 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 trabalhistas: São
compostas, principalmente, por demandas movidas por ex-funcionários
com pedidos de horas extras e por ex-funcionários de empresas
terceirizadas com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e
pagamento das respectivas verbas indenizatórias. O valor indicado como
risco provável de perda com estimativa confiável é provisionado integral-
mente e acrescido de encargos, e em 31 de dezembro de 2016 R$ 3.701
(R$ 2.759 em 2015). b.2) Provisões cíveis: São compostas, principal-
mente, por processos cíveis relacionados às operações de CDC sendo
danos morais e patrimoniais e outros processos com pedidos
condenatórios. Para os processos relacionados a operações de CDC,
cujos valores não são individualmente relevantes, o provisionamento é
efetuado com base na média histórica de perdas relativas aos processos
encerrados. A média histórica de perdas é revisada a cada seis meses.
O valor indicado como risco provável de perda com estimativa confiável
é provisionado integralmente e acrescido de encargos, e em 31 de de-
zembro de 2016 é de R$ 5.019 (R$ 5.400 em 2015). Para os demais pro-
cessos cíveis, são efetuadas análises individuais do valor potencial de
perda considerando o estágio atual do processo, o posicionamento dos
tribunais em relação à matéria discutida e o parecer dos consultores jurí-
dicos externos. As movimentações das provisões para contingências e
obrigações legais, ocorridas no exercício, estão assim apresentadas.

Dezembro Dezembro
           2015 Constituição Reversão            2016

Trabalhistas 2.759 1.124 (182) 3.701
Cíveis 5.400 653 (1.034) 5.019
PDD cart. cedida (I) 75 - (75) -
Total (nota 14c) 8.234 1.777 (1.291) 8.720
(I) Refere-se as provisões para créditos de liquidação duvidosa classifica-
das no Ativo e Passivo (carteira cedida antes da Resolução nº 3.533/08). c)
Passivos contingentes classificados como perdas possíveis: Em 31 de de-
zembro de 2016 as contingências passivas classificadas como perdas pos-
síveis de natureza cível, fiscal e trabalhista que somam, com base nos va-
lores atribuídos aos respectivos processos pelas partes reclamantes (que
não representam, necessariamente, o valor de uma possível perda),
R$ 6.648 (R$ 1.848 em 31 de dezembro de 2015) e estão representados,
substancialmente, pelos seguintes processos: • Ações revisionais de cláu-
sulas de contratos de empréstimos e financiamentos; • Ações indenizatóri-
as, decorrentes da realização de operações financeiras; • Ações trabalhis-
tas. d) Órgãos reguladores: Não existem processos administrativos em
curso, por parte do Sistema Financeiro Nacional, que possam impactar re-
presentativamente o resultado e as operações do Banco PSA.
19.Transações com partes relacionadas: a) Remuneração de adminis-
tradores: A remuneração total do pessoal chave da administração para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 145 (2015 - R$ 373).

b) Transações com partes relacionadas
                                                                      2016                    2015

Ativo Receita Ativo Receita
(passivo) (Despesa) (passivo) (Despesa)

Banco Santander (Brasil) S.A.
Depósitos interfinanceiros (832.849) (40.355) - -

PSA Finance
  Arrendamento Mercantil S.A.
Aplicações em
  depósitos interfinanceiros - - - 11
Depósitos interfinanceiros - (5.200) (291.780) (43.106)

PSA Peugeot Citröen
  do Brasil S.A.
Outras obrigações
  - diversas (nota 14c) (4.996) - (12.017) -
Despesas com
  ressarcimento (nota 23) - (2.090) - (2.491)
CDB pós-fixado (73.987) (5.722) (19.258) (6.487)
Subsídios concedidos
  operações de crédito (nota 15) (93.913) 92.241 (81.105) 72.460
Previsão de Subsídios
  a receber (nota 9) 13.034 - 15.843 -

Banque PSA Finance
Empréstimos no exterior (nota 13) - (1.959) (21.701) (7.556)

As transações com partes relacionadas foram contratadas as taxas compatí-
veis com as praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações levan-
do-se em consideração a redução de risco.
20.Receitas de prestação de serviços        2016        2015
Tarifa de cadastro 16.058 14.930
Comissões de seguros 3.762 5.752
Outras 632 1.261
Total 20.452 21.943
21.Outras despesas administrativas        2016        2015
Processamento de dados 8.674 4.448
Serviços de terceiros 6.631 6.461
Sucumbências 4.610 3.154
Serviço técnico especializado 4.435 8.043
Promoções e relações públicas 3.749 1.350
Comunicações 2.784 908
Serviço técnico especializado -
  serviços prestados Grupo Santander 2.362 3.573
Tarifa de liquidação interbancária 2.170 2.372
Serviços do sistema financeiro 779 592
Despesas com viagem 516 551
Despesas de seguros 38 420
Outras despesas administrativas 3.001 4.400
Total 39.749 36.272
22.Outras receitas operacionais        2016        2015
Recuperação de comissões de agenciamento 8.797 6.240
Variação cambial sobre obrigações
  por empréstimos e repasses 4.969 1.550
Recuperação de encargos e despesas 1.910 1.209
Total 15.676 8.999
23.Outras despesas operacionais        2016        2015
Comissões por obtenção de operações de crédito 6.886 5.860
Ressarcimento Peugeot do Brasil (nota 19b) 2.090 2.491
Divisão resultados - Grupo Santander (nota 1) 255 155
Sinergia Floor-Plan 235 371
Outras 1.291 7.011
Total 10.757 15.888

24.Limites operacionais: O Patrimônio de Referência Exigido - PRE, obtido
de acordo com os normativos em vigor, está demonstrado a seguir:

       2016        2015
Risco de crédito - PEPR 161.587 282.564
Risco cambial - PCAM - 312
Risco operacional - POPR 24.354 23.980
Patrimônio de referência exigido - PRE 185.940 306.856
Patrimônio de referência - PR 259.190 759.161
Risco de taxa de juros - Rban 6.055 18.318
Margem de patrimônio 73.250 433.987
O índice da Basiléia, para a data-base de 31 de dezembro de 2016, apurado de
acordo com o estabelecido na Resolução nº 2.099/94, com as alterações
introduzidas pelas Resoluções nº 4.192/13, nº 4.193/13 e nº 3.988/11 do CMN, é
de 13,33% para o Banco.
25.Gerenciamento de riscos: a) Risco de crédito: O gerenciamento de risco de
crédito exige alto grau de disciplina e controle das análises e das operações
efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos. A política
de crédito do Banco PSA tem por objetivo a segurança, qualidade e liquidez na
aplicação dos ativos, agilidade e rentabilidade nos negócios, minimizando os ris-
cos inerentes a qualquer operação de crédito, bem como orientar sobre a fixação
de limites operacionais e a concessão de operações de crédito. O Banco PSA se-
gue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 3.721/09 do Banco Central do
Brasil. b) Risco de capital: As instituições financeiras devem manter um
patrimônio de referência (PR) compatível com os riscos de suas atividades,
sempre superior ao valor do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), conforme
Resoluções nº 4.192/13, nº 4.193/13 e nº 3.988/11 do CMN. O Banco PSA apura
seus limites de forma Consolidada. O gerenciamento de risco de capital no con-
glomerado busca otimizar a relação risco/retorno de forma a minimizar perdas,
através de estratégias de negócios bem definidas, procurando maior eficiência na
composição dos fatores que impactam no Índice de Solvabilidade (Basiléia). c)
Risco de mercado: Para o monitoramento do risco de mercado o Banco PSA uti-
liza o Valor a Risco (V@R), o qual é calculado diariamente utilizando-se de téc-
nicas estatísticas atuais de forma a estimar a perda financeira possível para um
dia levando-se em conta que o comportamento do mercado será semelhante ao
que ocorreu no passado recente. Outra abordagem utilizada na aferição do risco
de mercado é o Stress Test, uma técnica que visa analisar o impacto de varia-
ções extremas nos preços dos ativos e derivativos. Esta abordagem de análise
tem por objetivo preservar o patrimônio do Banco PSA em situações de mercado
consideradas atípicas. As premissas utilizadas pelo Banco PSA estão aderentes
com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 3.711/09 do Banco Central do
Brasil. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é acompanhado pelo Banco PSA,
visando monitorar quaisquer dificuldades em honrar suas obrigações futuras de
pagamento ou incorrer em custos de captação maiores que aqueles regularmen-
te praticados. O risco de liquidez é monitorado através de projeções diárias dos
saldos de caixa levando-se em conta as liquidações dos fluxos futuros dos seus
ativos e passivos, de modo a gerenciar a sua liquidez de forma segura e com
baixos custos. As premissas utilizadas estão aderentes com os critérios estabe-
lecidos pela Resolução nº 4.090/12 do CMN. e) Risco operacional: O risco
operacional é monitorado de forma a permitir a avaliação, monitoramento, con-
trole e mitigação do risco decorrente da falta de consistência e adequação dos
sistemas de informação, processamento e operações, bem como, de falhas nos
controles internos, fraudes ou qualquer tipo de evento não previsto, que venha a
tornar impróprio o exercício das atividades do Banco PSA. A gestão de risco
operacional utiliza uma abordagem quantitativa com ferramentas que permitem o
registro do histórico de ocorrências (base de eventos) e qualitativa com a análise
dos eventos de forma a identificar as ações necessárias para mitigação dos ris-
cos e correção de eventuais deficiências identificadas nas ocorrências. As pre-
missas utilizadas estão aderentes com os critérios estabelecidos pela Resolução
nº 3.380/06 do CMN.
26. Outras informações: O Banco PSA é participante do PGBL do Kirton Vida e
Previdência S.A, nova denominação social de HSBC Vida e Previdência (Brasil)
S.A. decorrente da transferência do controle acionário para o Grupo Bradesco em
01 de julho de 2016, que tem por objetivos principais a suplementação da aposen-
tadoria dos empregados. Durante o exercício, o Banco PSA contribuiu com
R$ 229 (2015 - R$ 3).

as, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos do Banco.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção.
• 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 relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe uma incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o
Banco a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financei-
ras 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 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, 22 de março de 2017.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/0-6

22ª VC - Capital. INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035152-47.2016. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São 
Paulo, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da lei, etc. FAZ SABER a NOELY 
NOGUEIRA DE PINHO, CPF. 051.890.698-18, que a Coop. de Professores e Aux. de Adm. Escolar 
- COOPESCOLA, lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA ora em fase de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, que foi julgada procedente condenando-a ao pagamento de R$ 11.593,14 (atualizado 
até 18/08/2016). Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ou, no 
mesmo prazo, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0105116-80.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rosemar Fontana 
Pinto, CPF 013.871.588-21, RG 140627418 e Elza Maciel, CPF 272.990.818-81, RG 26130291, que lhes 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Giovanni Marranghello, 
objetivando receber a quantia de R$ 21.085,30 (maio/2015), referente ao contrato de aluguel do imóvel 
situado na Rua Paulo Avelar, 1013/1021, casa 3, loja 3, Vila Dom Pedro II, Nesta, e assinado entre as 
partes em 22.01.2007. Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ARRESTO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o valor da dívida, 
acrescida dos honorários advocatícios do exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do débito, ou embarguem a execução no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o(a,s) executado(a,s) 
efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.652-A, parágrafo único, do Código do Processo Civil). BEM ARRESTADO: imóvel, constituído 
no apartamento nº 917, localizado no 10º pavimento ou 9º andar do “EDIFÍCIO MORUMBI BUSINESS 
APART HOTEL”, situado à Rua Dr. Shibata Miyakoshi nº 183, Jardim Paraíso do Morumbi, no 30º 
Subdistrito Ibirapuera, com a área útil de 34,46 metros quadrados, a área comum de 28,72 metros 
quadrados, a área total de 63,18 metros quadrados, e a fração ideal de 0,6709% nas coisas de uso e 
propriedade comuns. Contribuinte nº 170.042.0218-5 (Av.3) e vaga nº 27. Matrícula nº 141.255 do 15º 
CRI, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Elza Maciel, CPF nº 
272.990.818-81, RG nº 26130291. Não embargada a execução, as executadas serão consideradas revel, 
caso em que será nomeado curador especial, e o arresto será convertido em penhora. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 06 de fevereiro de 2017. 

Demonstrações Financeiras - em 31.12.2016 e 31.12.2015 - Em Reais

Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015
ATIVO 6.939.960,42 6.943.430,35
Ativo Circulante 241.398,42 244.868,35

Banco Conta Movimento 1.858,75 5.328,68

Contas a Receber 33.363,96 33.363,96

Impostos a Recuperar 206.175,71 206.175,71

Ativo Permanente 6.698.562,00 6.698.562,00
Investimentos 6.698.562,00 6.698.562,00

Demonstração do Resultado 31/12/2016 31/12/2015
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos 432.077,86 -
(=) Receita Líquida 432.077,86 -
(-) Despesas Administrativas (2.552,00) (44.774,52)
(-) Despesas Tributárias (617,90) (9.659,31)
(-) Despesas Financeiras - (1.009,65)
(=) Lucro Operacional 428.907,96 (55.443,48)
(=) Lucro Contábil Líquido antes da CSSL 428.907,96 (55.443,48)
(=) Lucro Contábil Líquido antes do IRPJ 428.907,96 (55.443,48)
(=) Lucro 428.907,96 (55.443,48)
Resultado do Exercício 428.907,96 (55.443,48)

Diretoria               Eli Kattan - Diretor          Alberto Dayan - Diretor                  Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC: 1SP 172841/O-8

Elialb Participações S.A. - CNPJ/MF nº 09.547.898/0001-97

A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015
PASSIVO 6.939.960,42 6.943.430,35
Passivo Circulante 8.304,00 8.304,00

Obrigações 8.304,00 8.304,00
Obrigações Fiscais - -

Patrimônio Líquido 6.931.656,42 6.935.126,35
Capital Social 6.699.562,00 6.699.562,00
Capital Social a Integralizar (1.000,00) (1.000,00)
Reservas de Lucros 11.828,22 11.828,22
Lucros (Prejuízos) Acumulados 221.266,20 224.736,13

CREDIBEL ANÁLISES ECONÔMICAS E INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF 01.963.219/0001-59 
- NIRE 35.214.405.094 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Sócios da 
Credibel Análises Econômicas e Investimentos Ltda., a participarem da Reunião de Sócios, a se 
realizar no dia 31 de março de 2017, às 12h30min (doze horas e trinta minutos), excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467,  
Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: - (i) alteração do endereço da sede Companhia, para a Cidade de 
Votorantim, Estado de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, 
Lageado, CEP: 18110-901, Votorantim/SP, e sendo aprovado, a consequente alteração do artigo 2º. 
do Estatuto Social; e - (ii) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 22 de março de 2017. 

ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ nº 09.279.801/0001-02  
NIRE 35.300.351.771 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Por meio desta, ficam convocados os senhores acionistas  para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária de Santana Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., que será realizada em  
31 de março de 2017, às 11h30min (onze horas e trinta minutos), excepcionalmente fora da sua 
sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial 
Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: - (i) alteração do endereço da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de  
São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 154, Bloco D1, sala 4B, Votorantim-SP, 
CEP 18.110-901, e a consequente alteração do artigo 2º do estatuto social; e - (ii) consolidação do 
estatuto social. São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.


