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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
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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
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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).


