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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)

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. 

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.

45ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018167- 
54.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BOTTECHIA, CPF. 
221.461.418-40, que VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$2.791,54 (Fev/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos dos cheques 
nºs. 000015, 000016 e 000021, sacados contra o Banco Itaú, e não pagos. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 
do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
São Paulo, aos 07 de dezembro de 2016. 

4ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Georgina Pinheiro dos Santos, REQUERIDO POR 
Emerson Pinheiro Freitas dos Santos - PROCESSO Nº4004375-22.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Silvana Zaparoli Barbosa Zavarezzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 13/04/2016, a seguir 
transcrita: “ Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial, nos termos do art. 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a interdição de GEORGINA PINHEIRO DOS 
SANTOS, CPF 250.974.388-09, R.G. 3.934.820-9, declarando-a relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 
Código Civil, de acordo com a nova redação fornecida pela Lei nº 13.146/2015, e nomeio-lhe curador 
seu filho, Emerson Pinheiro Freitas dos Santos, CPF 290.231.958-41. Transitou em julgado em 
11/05/2016. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2016. 

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

CREDIBEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - CNPJ/MF nº 07.984.249/0001-28 - NIRE 
35.220.151.112 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores Sócios da Credibel Consultoria Financeira, a participarem da Reunião de 
Sócios, a se realizar no dia 31 de março de 2017, às 12h (doze  horas), 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 Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, 
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, Lageado, CEP: 18.110-901, Votorantim/SP, e 
sendo aprovado, alterar o artigo 2º. do contrato social da Sociedade; (ii) consolidação de contrato social. 
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ 03.007.764/0001-05 - NIRE: 35.300.158.709
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas  para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Corretora de Seguros S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, 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, às 13h (treze horas), para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do endereço da Companhia, para a  
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 154,  
Bloco D1, sala 4A, Bairro Lageado, Votorantim-SP, CEP 18.110-901, e sendo aprovado alterar o 
artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) consolidação do estatuto social. São Paulo, 22 de março de 2017. 

ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S.A. - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973. 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Holding Financeira S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, 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, em primeira convocação 
às 10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
- (i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de  
São Paulo, na Avenida 31 de março, 61, sala 02-A, Bloco “F”, Centro, CEP 18.110-005 e sendo 
aprovado, a consequente alteração do artigo 2º do contrato social; e - (ii) consolidação do estatuto 
social. São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 69.141.539/0001-67 - NIRE 35.300.135.202 - 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os acionistas de Credibel Participações S.A. para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada 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, em 31 de março de 2017, às 11h (onze horas), em 1ª convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - (i) alteração de endereço da sede da sociedade, 
a qual passará a ser na Avenida 31 de março, 61, sala 05, Bloco “F”, Centro, Votorantim/SP,  
e sendo aprovado alterar o artigo 2º do estatuto social; e - (ii) consolidação do estatuto social.  
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

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.

1. Contexto operacional - A ctrens - companhia de manutenção (“compa-
nhia”), com sede localizada na cidade de são paulo, estado de são paulo, na 
rua tabapuã, 81, é uma sociedade anônima de capital fechado e de propósi-
to específico, constituída em 18 de fevereiro de 2010, com o objetivo exclusi-
vo de explorar a concessão administrativa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral, bem como de moder-
nização da frota da linha 8 - diamante da companhia paulista de trens metro-
politanos - cptm. De acordo com o contrato de concessão administrativa, o 
objeto social da companhia não poderá, sob nenhuma hipótese, ser alterado, 
e qualquer alteração societária, fusão, cisão ou incorporação também deverá 
ser submetida à aprovação da cptm. A companhia é investida das empresas 
inversiones en concesiones ferroviarias, s.A., Construcciones y auxiliar de 
ferrocarriles, s.A. (“Caf espanha”) e caf brasil indústria e comércio, s.A. (“Caf 
brasil”), conforme detalhes descritos na nota explicativa nº 12. Contrato de 
concessão administrativa - Em 19 de março de 2010, a companhia e a cptm 
celebraram o contrato de concessão administrativa, com prazo de 20 anos, 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revi-
são geral e modernização da frota da linha 8 - diamante da cptm, conforme 
detalhes a seguir: • Manutenção preventiva e corretiva e revisão geral da 
frota da linha 8 - diamante da cptm, totalizando 288 carros ferroviários, com 
fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, consistindo em três 
etapas, conforme segue: − A primeira etapa compreendeu a manutenção 
preventiva e corretiva de 204 carros ferroviários que compunham a frota 
operante, no estado em que se encontravam. Essa fase foi encerrada em ja-
neiro de 2012. − A segunda etapa compreendeu, além da manutenção pre-
ventiva e corretiva prevista no item anterior, a manutenção preventiva e cor-
retiva da frota operante já modernizada, até o fim do prazo da concessão, 
que é de 20 anos a partir da assinatura do contrato. Essa fase foi encerrada 
em abril de 2013. − A terceira etapa compreende a manutenção preventiva e 
corretiva de toda a frota operante modernizada (288 carros ferroviários), to-
talmente renovada, até o fim do prazo da concessão, que é de 20 anos a 
partir da assinatura do contrato. A contraprestação da manutenção preventi-
va e corretiva e da revisão geral é remunerada mensalmente e de acordo 
com a quantidade de trens disponibilizados, tipo do serviço efetuado e coefi-
ciente de mensuração de desempenho avaliado pela cptm, cujos preços e 
condições comerciais foram acordados entre as partes no contrato e são 
reajustados anualmente com base na variação do índice de preços ao con-
sumidor da fundação instituto de pesquisas econômicas - ipc-fipe. • Moderni-
zação, que consiste na renovação (fornecimento de trens novos) total da 
frota dedicada à linha 8 - diamante. A contraprestação da renovação da frota 
é remunerada mensalmente, a partir do 20º mês da concessão, por ocasião 
do recebimento do primeiro trem novo até o fim do prazo da concessão, nos 
termos constantes do contrato de concessão administrativa. Os preços e as 
condições comerciais foram acordados entre as partes no contrato e são 
reajustados anualmente com base na variação do ipc-fipe. De acordo com o 
contrato de concessão administrativa, o pagamento das contraprestações 
mensais citadas é objeto de garantias prestadas pela cptm. Entre outras 
obrigações contratuais, a companhia deve apresentar um capital inicial subs-
crito de, no mínimo, r$288.750, Devendo ser integralizados r$30.000 Antes 
da assinatura do contrato, 12 parcelas de r$18.750 Do 7º ao 18º mês, 4 par-
celas de r$7.500 Do 19º ao 22º mês e 1 parcela de r$3.750 No 23º mês. Em 
31/12/2016, a companhia estava adimplente com essa obrigação contratual. 
A companhia não poderá reduzir seu capital social abaixo do valor mínimo 
antes especificado sem autorização da cptm. A partir do 3º ano até o fim da 
concessão administrativa, o patrimônio líquido da companhia deverá corres-
ponder ao maior valor entre: (a) 10% do ativo permanente; e (b) valor mínimo 
de r$30.000, Atualizado pelo ipc-fipe. Em 31/12/2016, a garantia prestada 
pela companhia, no valor de r$36.144 (R$33.867 Em 31/12/2015), sob forma 
de fiança bancária, tendo como beneficiária a cptm, destina-se ao ressarci-
mento de custos e despesas incorridas por esta, em face do eventual inadim-
plemento da companhia. Todos os bens vinculados à concessão administra-
tiva, exceto bens de capital, adquiridos, produzidos e implantados pela 
companhia para execução da prestação de serviços objeto do contrato, se-
rão revertidos à cptm, sem nenhuma contraprestação adicional. Contratos 
entre partes relacionadas - A companhia contratou serviços de partes rela-
cionadas no brasil e no exterior para ser auxiliada na execução do contrato 
de concessão administrativa anteriormente citado, cujos detalhes estão 
descritos a seguir: • Prestação de serviços de assessoria técnica de manu-
tenção de trens - tem como objetivo principal a assessoria da caf brasil à 
companhia, em relação ao contrato de manutenção preventiva e corretiva e 
de revisão geral da frota da linha 8 - diamante da cptm comentado anterior-
mente. Os serviços prestados pela caf brasil à companhia abrangem asses-
soria técnica (“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela 
companhia, assessoria na gestão de compras e utilização de materiais ad-
quiridos pela companhia empregados nos serviços prestados à cptm, de 
forma que a companhia obtenha o equilíbrio financeiro conforme definido 
nesse contrato. A remuneração por essa assessoria ocorre mensalmente de 
acordo com a quantidade de trens disponibilizados pela cptm à companhia, 
para prestação de serviços cujos preços e condições comerciais foram acor-
dados entre as partes no contrato e são reajustados mensalmente com base 
na variação do ipc-fipe. A caf brasil assume as responsabilidades quanto aos 
serviços prestados pela companhia à cptm, desde que estejam sob sua ge-
rência e assessoria. 2. Base de elaboração das demonstrações financei-
ras e resumo das principais políticas contábeis - As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no brasil, que compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações técnicos emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis 
- cpc e aprovados pelo conselho federal de contabilidade - cfc. As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras e os principais julgamentos e estimativas contábeis adotados pela admi-
nistração estão consistentes com os utilizados na preparação das demons-
trações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2015, datadas de 
4 de março de 2016. Base de elaboração - As demonstrações financeiras 
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados 
instrumentos financeiros mensurados aos seus valores justos, se houver, 
conforme descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geral-
mente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ati-
vos. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no brasil requer que a administração use de julgamento 
na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residu-
al do ativo imobilizado, a provisão para imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos e o cálculo da margem interna de retorno do modelo econômico 
relativo ao contrato de concessão administrativa. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determina-
ção. A companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
Principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis descritas a 
seguir foram aplicadas de forma consistente para os exercícios apresenta-
dos: a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita - A 
operação de concessão administrativa é registrada segundo a interpretação 
técnica icpc 01 (r1) - contratos de concessão, a qual estabelece o tratamento 
contábil para esse tipo de operação. Ativos, passivos, receitas e despesas 
são apurados de acordo com o regime de competência. As despesas e os 
custos são reconhecidos quando incorridos. A companhia reconhece e men-
sura as receitas provenientes da prestação de serviços de modernização de 
trens em conformidade com o disposto no pronunciamento técnico cpc 17 - 
contratos de construção e as receitas provenientes da prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral de trens em confor-
midade com o pronunciamento técnico cpc 30 - receita. A receita de presta-
ção de serviços é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos 
calculados sobre estas. b) Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações financeiras - Os itens incluídos nas demonstrações financei-
ras são mensurados em reais - r$, moeda funcional e de apresentação das 
demonstrações financeiras, que representa a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a companhia opera. c) Transações e saldos em moeda 
estrangeira - As transações em moeda estrangeira são convertidas na mo-
eda funcional da companhia (reais - r$), utilizando as taxas de câmbio vigen-
tes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são conver-
tidos pela taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento das demons-
trações financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes 
da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos mone-
tários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado, na rubrica “variação cambial, líquida”. Instrumentos finan-
ceiros - Classificação - Os ativos e passivos financeiros mantidos pela 
companhia são classificados sob as seguintes categorias, nos casos aplicá-
veis: (i) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; e 
(ii) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. Ativos 
financeiros - (i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado - São ativos financeiros mantidos para negociação, quando 
são adquiridos para esse fim, principalmente no curto prazo. Os instrumentos 
financeiros derivativos também são classificados nessa categoria. Os ativos 
dessa categoria são classificados no ativo circulante. Para a companhia, 
quando aplicável, nessa categoria são classificados unicamente os instru-
mentos financeiros derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às per-
das decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou 
no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respec-
tivamente, nas rubricas “receitas financeiras” ou “despesas financeiras”, na 
demonstração do resultado. Em 31/12/2016 e de 2015, a companhia não 
possuía instrumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras 
classificados nessa categoria, tampouco operações com esses instrumentos 
durante os exercícios findos naquelas datas. (ii) Empréstimos e recebíveis 
- São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com 
recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado 
ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aque-
les com prazo de vencimento superior a 12 meses após as datas de encerra-
mento das demonstrações financeiras, os quais são classificados como ativo 
não circulante. Em 31/12/2016 e de 2015, compreendem o caixa e equivalen-
tes de caixa (nota explicativa nº 4) e as contas a receber de clientes (nota 
explicativa nº 5). Passivos financeiros - Representados por contas a pagar a 
fornecedores, financiamento bancário (nota explicativa nº 10) e saldos a pa-
gar a partes relacionadas (nota explicativa nº 9), os quais são apresentados 
pelo valor original, acrescido, quando aplicável, de juros e variações monetá-
rias e cambiais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações 
financeiras. Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor 
justo, líquido dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizando-se o método da taxa de juros efetiva, e 
a despesa financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros 

demonstrações financeiras da Companhia. IFRS 7 - Instrumentos Financei-
ros (Divulgação) - Aplicabilidade das Divulgações de “Offset” às Demonstra-
ções Financeiras Condensadas - CPC 40 R1) - Instrumentos Financeiros: 
Evidenciação - A alteração suprime a expressão “e períodos intermediários 
dentro desses períodos anuais” do parágrafo 44R, esclarecendo que esses 
requerimentos de divulgação da IFRS 7 não são exigidos em demonstrações 
financeiras condensadas. No entanto, a IAS 34 exige que uma entidade divul-
gue “uma explicação dos eventos e das transações que são significativos para 
a compreensão das alterações na posição financeira e no desempenho da 
entidade desde o final do último período anual”. Portanto, se as divulgações da 
IFRS 7 refletem uma atualização significativa para a informação incluída no 
relatório anual mais recente, espera-se que estas sejam incluídas nas de-
monstrações financeiras condensadas. Essa alteração deverá ser aplicada 
retrospectivamente para períodos anuais com início em ou após 01/01/2016, 
com aplicação antecipada permitida. A alteração da IFRS 7 não provocou 
impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 34 - 
Demonstração Intermediária - Divulgação de Informações “em Outras Partes 
das Demonstrações Financeiras Intermediárias” - CPC 21 (R1) - Demonstra-
ção Intermediária - Estabelece que as divulgações intermediárias necessá-
rias devem ser incluídas nas demonstrações financeiras intermediárias ou 
incorporadas por referência entre as demonstrações financeiras intermediá-
rias e onde quer que estejam incluídas dentro das informações intermediá-
rias (por exemplo, no comentário da Administração ou no relatório de risco). 
Vigência a partir de 01/01/2016. - A alteração da IAS 34 não provocou impac-
to relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 19 - Benefí-
cios a Empregados - Taxa de Desconto - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empre-
gados - A alteração esclarece que títulos corporativos de alta qualidade de 
mercado devem ser avaliados com base na moeda em que é denominada a 
obrigação, em vez do país em que a obrigação se encontra. Quando não 
existe mercado de títulos corporativos de alta qualidade em dada moeda, 
taxas de títulos de dívida pública devem ser utilizadas. Vigência a partir de 
01/01/2016. A alteração da IAS 19 não provocou impacto relevante nas de-
monstrações financeiras da Companhia. IFRS 5 - Reclassificação de Ativo 
Não Circulante Mantido para Venda e Mantido para Distribuição aos Sócios/
Acionistas - CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 
Descontinuada Esclarece, por meio da emissão de “guidance”, as circunstân-
cias em que uma entidade reclassifica ativos mantidos para venda para ati-
vos mantidos para distribuição aos sócios/acionistas (e vice-versa) e os ca-
sos em que ativos mantidos para distribuição aos sócios/acionistas não 
atendem mais ao critério para manterem essa classificação. Vigência a partir 
de 1º de janeiro de 2016. - A alteração da IFRS 5 não provocou impacto rele-
vante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Compa-
nhia. As novas normas internacionais de relatório financeiro (“international 
financial reporting standards - ifrss”) emitidas pelo “international accounting 
standards board - iasb” e que ainda não estão em vigor são as seguintes: 
Norma - Principais exigências - Data de entrada  em vigor - IFRS 9/CPC 
48 - Instrumentos Financeiros - Projeto de substituição da IAS 39 - Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Aplicável a exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2018. IFRS 15/CPC 47 - Receitas com Clien-
tes - Convergência do “International Accounting Standards Board - IASB” e 
“Financial Accounting Standards Board - FASB” sobre o reconhecimento de 
receita. Aplicável a exercícios iniciados em ou após 01/01/2017. IFRS 16 - 
“Leasing” - Alteração na análise de alavancagem financeira da empresa. 
Aplicável a exercícios iniciados em ou após 01/01/2019. Considerando as 
atuais operações da companhia, a administração não espera que essas no-
vas normas e interpretações tenham um efeito relevante sobre as demons-
trações financeiras a partir de sua adoção. 
4. Caixa e equivalentes de caixa     2016    2015
Conta-corrente em moeda estrangeira 3 3
Caixa e contas-correntes no País 7.182 13
Aplicações financeiras 16.507 19.435
Total 23.692 19.451
Em 31/12/2016 e de 2015, a companhia possuía contas-correntes deno-
minadas em euros - € em contas bancárias no exterior, os quais estavam 
atualizados pelas taxas de câmbio vigentes naquela data e disponíveis para 
saque. O valor convertido em reais - r$ desses depósitos no exterior era 
equivalente a €1 mil. Em 31/12/2016 e de 2015, as aplicações financeiras 
referem-se a certificados de depósito bancário - cdbs, com liquidez imediata 
e rentabilidade de acordo com taxas praticadas pelo mercado e remunera-
das de acordo com a variação do certificado de depósito interbancário - cdi, 
com possibilidade de resgate a qualquer momento, sem riscos de mudan-
ças significativas no seu valor contábil. Adicionalmente, em 31/12/2016, a 
companhia mantinha uma aplicação financeira no montante de r$53.543 
(R$54.344 Em 31/12/2015), referente às obrigações assumidas em conexão 
com o contrato de financiamento assinado com o banco nacional de desen-
volvimento econômico e social - bndes (nota explicativa nº 10), garantia que 
a companhia terá de manter até o fim do contrato, previsto para abril de 2026, 
motivo pelo qual essa aplicação está classificada no ativo não circulante. 
Essa conta é administrada pelo banco santander e remunerada em cerca de 
100% do cdi.  5. Contas a receber          2016         2015
Contas a receber - CPTM 39.832 40.631
Trabalhos em andamento - 
 pronunciamento técnico CPC 17 (*) 1.214.515 1.188.908
Total 1.254.347 1.229.539
Circulante 246.571 237.131
Não circulante 1.007.776 992.408
(*) Em 31/12/2016 e de 2015, referem-se às contas a receber geradas pelos 
trabalhos realizados na fabricação dos trens novos, reconhecidos de acordo 
com o pronunciamento técnico cpc 17. Desse saldo, r$974.135 (R$751.915 
Em 31/12/2015) referem-se ao ativo financeiro mensurado a valor justo de 
serviços de modernização, manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral da frota da linha 8 - diamante da cptm no reconhecimento inicial, con-
forme o contrato de concessão administrativa, e registrado de acordo com a 
interpretação técnica icpc 01 (r1). 6. Estoques     2016    2015
Estoque em processo - 613
Material para manutenção 3.411 1.441
Adiantamento a fornecedores        29       244
Total   3.440   2.298
7. Impostos a recuperar     2016    2015
ICMS 905 899
Provisão para não realização de ICMS (901) -
Contribuição para o COFINS 53.793 56.408
Programa de Integração Social - PIS 11.676 12.244
Antecipações de - IRPJ 130 1.031
Antecipações de - CSLL 181 502
IRRF  sobre aplicações financeiras      130        64
Total 65.914 71.148
Circulante 3.868 6.688
Não circulante 62.046 64.460
A companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a 
provisão para perdas necessária de acordo com as projeções de utilização 
desses créditos. Os impostos classificados no longo prazo são recuperados 
linearmente durante a vigência do contrato. 
8. Obrigações tributárias     2016    2015
IRPJ - 24
CSLL 37 8
IRRF 1.160 1.787
Imposto Sobre Serviços - ISS 468 409
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 38 207
Outras   1.366   1.270
Total   3.069   3.705
9. Partes relacionadas      Ativo           Passivo       Transações   
CAF Espanha: 2016 2015    2016 2015    2016 2015
Juros sobre o capital próprio - - 66 98 - -
Dividendos - - 300 300 - -
Compras (a) - - - - 201 153
CAF Brasil:/Contas a pagar (a) - - 5.490 6.004 - -
Juros sobre o capital próprio - - 66 98 - -
Dividendos - - 300 300 - -
Assessoria (a) - - - - 38.691 31.361
Inversiones en Concesiones  
 Ferroviarias, S.A.:
Empréstimos (b) - - 33.460 34.000 - -
Juros e encargos 
 sobre empréstimos (b) - - 1.503 1.559 5.781 5.189
Comissões do empréstimo - 605 - - - 65
Juros sobre o capital próprio - - 6.429 9.595 - -
Dividendos        -        - 29.400 29.400           -            -
Total        -   605 77.014 81.354 44.673 36.615
Despesas antecipadas        -   605           -           -           -           -
Contas a pagar        -        -   5.490   6.004           -           -
Juros sobre o 
 capital próprio a pagar        -        -   6.561   9.791           -           -
Dividendos        -        - 30.000 30.000           -           -
Empréstimos - circulante        -        -   1.503   1.559           -           -
Empréstimos - não circulante        -        - 33.460 34.000           -           -
(a) Os saldos e as transações com a caf espanha e a caf brasil estão re-
lacionados principalmente aos contratos celebrados no contexto do objeto 
das operações descritas na nota explicativa nº 1. (b) Em 21 de setembro 
de 2011 e 27/06/2012, a companhia captou empréstimos da inversiones 
en concesiones ferroviarias, s.A. Nos valores de r$11.270 E r$22.730, Res-
pectivamente, com incidência de juros indexados ao cdi e vencimento do 
principal a partir de 20/07/2026 e dos juros a partir de janeiro de 2013. 10. 
Financiamento bancário - A companhia firmou contrato com o bndes, no 
valor de r$946.890, Para financiamento do projeto de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da 
frota da linha 8 - diamante da cptm. O valor principal está sendo pago em 
160 parcelas mensais a partir de 15/01/2013. Até 31/12/2016, a companhia 
havia captado o montante de r$894.075, Deduzido da taxa de captação paga 
ao bndes. O empréstimo está sujeito a juros calculados com base na taxa de 
juros de longo prazo - tjlp, pagos mensalmente.  Em 31/12/2016, os juros a 
pagar totalizavam r$2.490, Tendo sido amortizado até aquela data r$172.578. 
A companhia apresentou ao bndes como garantias, tais o penhor de ações e 
a cessão fiduciária de todos os direitos creditórios. O contrato também está 
sujeito a cláusulas restritivas de acordo com as práticas usuais de mercado, 
que estabelecem, além de determinadas obrigações de praxe, que a manu-
tenção do índice da geração de caixa serviço da dívida não seja inferior a 
1,2, além de uma estrutura de capital superior a 0,24 (patrimônio líquido/ativo 
total). Em 31/12/2016, a companhia está adimplente com essas cláusulas. 
Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa nº 4, a companhia, 
por força de cláusula contratual, mantém aplicação financeira como garantia 
da referida operação, no montante de r$53.543, Referente ao valor de seis 
parcelas da sua amortização, restrita até o fim do contrato, previsto para 
abril de 2026. As parcelas do passivo têm os seguintes vencimentos anuais: 
      2016
2017 57.562
2018 60.399
2019 66.219
2020 72.600
2021 79.592
Entre 2022 e 2026 387.616
Total 723.988
11. Provisão para riscos - A companhia constituiu, em 31/12/2016 e de 
2015, provisão para riscos tributários, trabalhistas e diversos, os quais en-
globam temas legais e fiscais. O valor foi calculado com base nas melhores 
informações disponíveis no encerramento dos exercícios e, nos casos acom-
panhados por acessores legais, pelos valores que eles consideram prováveis 
que a companhia desembolse nos processos em que atuam.
A movimentação das provisões constituídas está demonstrada a seguir:

Ativo Nota         2016         2015
Circulante     279.008    266.346
Caixa e equivalentes de caixa 4  23.692  19.451
Contas a receber de clientes 5  246.571  237.131
Estoques 6  3.440  2.298
Impostos a recuperar 7  3.868  6.688
Despesas antecipadas   1.327  634
Outros créditos  110 144
Não circulante  1.123.537  1.111.944
Contas a receber de clientes 5  1.007.776  992.408
Aplicações financeiras 4  53.543  54.344
Impostos a recuperar 7  62.046  64.460
Outros créditos  150 -
Despesas antecipadas  -  699
Imobilizado   20  29
Intangível                2               4
Total do ativo   1.402.546 1.378.290

Passivo e patrimônio líquido Nota         2016         2015
Circulante     117.765    108.206
Empréstimos - partes relacionadas 9  1.503  1.559
Financiamento bancário 10  57.562  52.686
Fornecedores   1.418  2.949
Fornecedores - partes relacionadas 9  5.490  6.004
Obrigações tributárias 8  3.069  3.705
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   1.355  1.058
Provisão para riscos 11  10.728 343
Juros s/o capital próprio
 a pagar e dividendos 9  36.561  39.791
Outras obrigações   78  111
Não circulante     828.695    855.981
Empréstimos - partes relacionadas 9  33.460  34.000
Financiamento bancário 10  666.426  711.187
IR e CS diferidos 13  128.197  108.732
Provisão para riscos 11           611        2.062
Patrimônio líquido     456.086   414.103
Capital social 12  288.750  288.750
Reserva legal 12  24.456  18.807
Lucros acumulados     142.880    106.546
Total do passivo e patrimônio líquido  1.402.546  1.378.290

 Nota       2016       2015
Receita líquida 16  72.859  64.910
Custo dos produtos vendidos 
 e serviços prestados 17   (58.899)  (52.564)
Lucro bruto   13.959  12.346
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 17   (12.383)    (2.727)
Lucro operacional antes 
 do resultado financeiro   1.576  9.619
Resultado financeiro
Receitas financeiras 14  231.547  212.700
Despesas financeiras 14  (77.010)  (70.897)
Variação cambial, líquida 14            (3)          (30)
Lucro antes do IR e da CS   156.111  151.392
IR e CS:  Correntes 13  (23.667)  (20.060)
 Diferidos 13        (19.465)   (23.695)
Lucro líquido do exercício        112.979        107.637
Lucro líquido do exercício por ação - R$          0,3913          0,3728
Quantidade de ações no fim do exercício   288.750.000 288.750.000 Demonstrações do Resultado Abrangente

      2016      2015
Lucro líquido do exercício  112.979 107.637
Outros resultados abrangentes             -             -
Resultado abrangente total do exercício 112.979 107.637

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Nota Capital social subscrito Reserva legal Lucros acumulados       Total
Saldos em 31/12/2014   288.750  13.425  84.846  387.021
Lucro líquido do exercício   -   -   107.637  107.637
Constituição de reserva legal   -   5.382  (5.382)  -
Distribuição de juros sobre o capital próprio 12  -  -  (22.555)  (22.555)
Distribuição de dividendos 12                                        -                        -                      (58.000)   (58.000)
Saldos em 31/12/2015   288.750  18.807  106.546  414.103
Lucro líquido do exercício   -   - 112.979  112.979
Constituição de reserva legal   -   5.649  (5.649)  -
Distribuição de juros  obre o capital próprio 12  -  -  (26.996)  (26.996)
Distribuição de dividendos 12                                         -                       -                      (44.000)   (44.000)
Saldos em 31/12/2016                              288.750             24.456                     142.880  456.086

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota       2016       2015
Lucro líquido do exercício   112.979  107.637
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício com o caixa líquido
 gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação   11  13
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  19.465  23.695
Outras provisões  -  (611)
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 14  (222.219)  (204.224)
Provisão para riscos   8.300  241
Encargos s/empréstimos c/partes relacionadas 9  5.781  5.189
Encargos sobre financiamento bancário 14  69.493  63.340
Receitas financeiras   (9.329)  (8.476)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes - circulante  (9.440)  (19.155)
Contas a receber de clientes - não circulante   206.851  194.721
Estoques   (1.142)  (1.179)
Impostos a recuperar   5.234  (7.783)
Despesas antecipadas   6  206
Outros créditos   (116)  (1)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores   (1.531)  551
Fornecedores - partes relacionadas   (514)  (13.092)
Obrigações tributárias   18.742  17.789
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   297  514
Outras obrigações            (33)           (45)
Caixa gerado pelas atividades operacionais   202.836  159.330
Pagamento de juros sobre empréstimos 
 com partes relacionadas   (4.432)  (4.763)
Pagamento de juros de financiamento bancário  (58.099)  (60.537)
Imposto de renda e contribuição social pagos     (19.378)   (19.644)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais    120.927     74.386
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resgate de aplicações financeiras     10.130       2.685
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento      10.130       2.685
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de financiamento bancário - principal   (52.591)  (46.403)
Juros sobre o capital próprio pagos 12  (30.225)  (19.150)
Dividendos pagos 12  (44.000)    (42.000)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de financiamento   (126.816)  (107.553)
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa       4.241     (30.482)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   19.451  49.933
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício   23.692  19.451
Aumento (redução) de caixa  
 e equivalentes de caixa        4.241     (30.482)
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
efetiva. Método da taxa de juros efetiva - Utilizado para calcular o custo amor-
tizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do 
período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta os 
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo, nos casos aplicáveis, 
todos os honorários pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa 
de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante 
a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um 
período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento ini-
cial. Mensuração - As compras e as vendas regulares de ativos financeiros 
são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a compa-
nhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a 
valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor 
justo, e os custos de transação são debitados à demonstração do resultado. 
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. 
Compensação de instrumentos financeiros - Ativos e passivos financeiros 
são compensados, e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quan-
do há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos 
e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liqui-
dar o passivo simultaneamente. d) Caixa e equivalentes de caixa - Compre-
endem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista, investimentos tem-
porários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados 
de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais 
são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos e da va-
riação cambial auferidos até as datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. e) 
Contas a receber e estimativa de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa - Registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorren-
tes dos serviços prestados, das vendas de produtos e do ajuste de reconhe-
cimento da receita pela execução do contrato de construção dos trens con-
forme o pronunciamento técnico cpc 17, acrescido de variações cambiais, 
quando aplicável. A avaliação do risco de realização dos créditos e a neces-
sidade de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa são 
feitas com base em análise individual dos valores a receber. f) Estoques - 
Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustado ao valor de 
mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. g) Contrato de conces-
são - Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a companhia é uma 
sociedade anônima de capital fechado e de propósito específico, constituída 
exclusivamente para a exploração da concessão administrativa celebrada 
com a cptm, a qual é registrada com base na interpretação técnica icpc 01 
(r1). Adicionalmente, a companhia reconhece e mensura as receitas prove-
nientes da prestação de serviços de modernização de trens em conformida-
de com o disposto no pronunciamento técnico cpc 17, enquanto as receitas 
provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
e de revisão geral de trens são reconhecidas e mensuradas em conformida-
de com o pronunciamento técnico cpc 30. A contraprestação a ser recebida 
pela companhia para os serviços de modernização de trens e de manuten-
ção preventiva e corretiva e de revisão geral da frota é um recebível reconhe-
cido como um ativo financeiro. O ativo financeiro é mensurado ao valor justo 
de serviços de modernização e manutenção preventiva e corretiva e de revi-
são geral da frota da linha 8 - diamante da cptm no reconhecimento inicial. 
Sobre o recebível referente aos serviços de modernização da frota dedicada 
à linha 8 - diamante da cptm, que será recebido ao longo do prazo do contra-
to de concessão administrativa, os juros calculados com base no método da 
taxa de juros efetiva são reconhecidos mensalmente no resultado como re-
ceita financeira. A liquidação do recebível referente aos serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva e de revisão geral de trens é de curto prazo, e, 
consequentemente, não há reconhecimento de juros no resultado. h) Imobi-
lizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depre-
ciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o 
tempo de vida útil estimado dos bens. A vida útil estimada, os valores residu-
ais e os métodos de depreciação são revisados nas datas de encerramento 
das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultan-
tes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa 
de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores 
recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. i) 
Passivos circulantes e não circulantes - Demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações regis-
tradas na demonstração do resultado. j) Provisões - Reconhecidas quando 
a companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resulta-
do de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segu-
rança. A provisão é quantificada ao valor presente do desembolso esperado 
para liquidar a obrigação, usando a taxa adequada de desconto de acordo 
com os riscos relacionados ao passivo. k) Juros sobre o capital próprio - 
Os juros sobre o capital próprio pagos ou a pagar são originalmente contabi-
lizados no resultado como despesa financeira, sendo posteriormente reverti-
dos na apuração do lucro líquido como despesa financeira e demonstrados 
como destinação dos lucros acumulados na demonstração das mutações do 
patrimônio líquido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência 
da operação. O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconheci-
do na demonstração do resultado, na rubrica “imposto de renda e contribui-
ção social - correntes”. l) Obrigações por contratos onerosos - Obrigações 
presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensura-
das como provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitá-
veis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econô-
micos que se espera que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. m) 
Tributação - imposto de renda e contribuição social - Impostos correntes 
- A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no 
lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na 
demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis 
ou dedutíveis em outros períodos, além de excluir itens não tributáveis ou 
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e 
contribuição social é calculada com base nas alíquotas vigentes, sendo o 
imposto de renda e a contribuição social calculados às alíquotas de 25% e 
9%, respectivamente. A despesa de imposto de renda e contribuição social 
correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promul-
gados nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, de acordo 
com os regulamentos tributários brasileiros. A administração avalia periodica-
mente as posições assumidas na declaração de renda com respeito a situa-
ções em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpreta-
ção que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando 
adequado, com base nos valores que espera pagar ao fisco. Impostos diferi-
dos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferi-
dos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias existentes nas datas 
de encerramento das demonstrações financeiras entre os saldos de ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais 
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geral-
mente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os 
impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças tempo-
rárias dedutíveis, apenas quando for provável que a companhia apresentará 
lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças tempo-
rárias dedutíveis possam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impos-
tos diferidos ativos é revisada nas datas de encerramento das demonstra-
ções financeiras, e, nos casos aplicáveis, quando não for mais provável que 
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de 
todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se 
espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensu-
rados às alíquotas aplicáveis ao exercício no qual se espera que o passivo 
seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente nas datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as 
consequências fiscais que resultariam da forma na qual a companhia espera, 
nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, recuperar ou li-
quidar o valor contábil desses ativos e passivos. Imposto de renda e contri-
buição social - correntes e diferidos - O imposto de renda e a contribuição 
social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no 
resultado do exercício, exceto quando estão relacionados a itens registrados 
diretamente em outros resultados abrangentes ou no patrimônio líquido, caso 
em que os impostos também são reconhecidos diretamente em outros resul-
tados abrangentes ou no patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na 
nota explicativa nº 13. 3. Novas Normas e Interpretações de Normas - Ado-
ção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações emitidos pelo 
cpc e normas publicadas em 31/12/2016 - As normas e alterações das nor-
mas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para os exercí-
cios iniciados após 1º de janeiro de 2016, as quais foram adotadas pela 
companhia: Norma - Descrição - Impacto nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas - Alteração à IAS 16 e IAS 38 - Métodos Aceitá-
veis de Depreciação e Amortização - CPC 27 - Ativo Imobilizado e CPC 04 
(R1) - Ativo Intangível - O objetivo da publicação é estabelecer que não é 
apropriado definir a base de depreciação e amortização como sendo o pa-
drão esperado de consumo, por parte da companhia, dos futuros benefícios 
econômicos de um ativo. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - As alte-
rações da IAS 16 e IAS 38 não provocaram impactos relevantes nas demons-
trações financeiras da Companhia. Alteração à IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou 
Contribuição de Ativos entre um Investidor e Associado ou “Joint Venture” 
(Negócio em Conjunto) - CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em Con-
trolada e em Empreendimento Controlado em Conjunto - O objetivo da alte-
ração é corrigir a inconsistência entre os requisitos da IFRS 10 - Demonstra-
ções Financeiras Consolidadas e da IAS 28 - Investimentos em Coligada, 
Controlada e Negócio em Conjunto, ao lidar com a perda de controle de uma 
subsidiária que é contribuída para uma coligada, controlada ou negócio em 
conjunto. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - As alterações da IFRS 
10 e IAS 28 não provocaram impactos relevantes nas demonstrações finan-
ceiras da Companhia. Alteração à IFRS 10 e IAS 28 - Entidade de Investi-
mento - Exceções - Alteração à Regra de Consolidação - CPC 18 (R2) - In-
vestimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado 
em Conjunto - A emissão: (a) esclarece àqueles que atendem à definição de 
entidade de investimento como consolidar seus investimentos e relaciona as 
exceções à regra; e (b) permite que outras entidades mantenham, na aplica-
ção da equivalência patrimonial, a mensuração do valor justo por meio do 
resultado utilizada pelos seus investimentos (coligada ou negócio em conjun-
to) e não prossigam com a consolidação. Vigência a partir de 1º de janeiro de 
2016. A alteração da IFRS 10 e IAS 28 não provocou impacto relevante nas 
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Saldo em 31/12/2015 2.405
Adições 10.461
Reversões   (1.527)
Saldo em 31/12/2016  11.339
12. Patrimônio líquido - a) Capital social - O capital social autorizado e 
subscrito, conforme assembleia geral realizada em 15 de março de 2010, é 
de 288.750.000 Ações ordinárias nominativas com valor nominal de r$1,00, 
totalmente integralizado, cujas ações estão penhoradas em favor do bndes 
como garantia do financiamento bancário descrito na nota explicativa nº 10.
As ações estão distribuídas da seguinte forma:
Acionistas Quantidade de ações
Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. (98%) 282.975.000
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (1%) 2.887.500
CAF Brasil Indústria e Comércio, S.A. (1%)     2.887.500
Total 288.750.000
As companhias brasileiras devem registrar no banco central do brasil - bacen 
os investimentos estrangeiros e os respectivos lucros capitalizados, para per-
mitir a remessa de dividendos ou a repatriação do capital. O capital estran-
geiro em 31/12/2016 está registrado no bacen, e a remessa de dividendos, a 
repatriação e os reinvestimentos externos estão sujeitos à regularização do 
bacen. b) Constituição de reservas e destinação do resultado - A reserva 
legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício 
social nos termos do artigo 193 da lei nº 6.404/76, Até o limite de 20% do 
capital social. O estatuto social da companhia prevê a forma de distribuição 
dos lucros apurados nas datas de encerramento das demonstrações finan-
ceiras, os quais, quando distribuídos, são debitados diretamente à rubrica 
“lucros acumulados”. c) Juros sobre o capital próprio e dividendos - Em 
27/09/2016, foram aprovados para distribuição os juros sobre o capital pró-
prio (tjlp) por conta de lucros gerados em 2016, no montante de r$11.469, 
Pagos integralmente em outubro de 2016. Em 30 de novembro de 2016, 
foram aprovados para distribuição dividendos aos acionistas no montante de 
r$14.000, Bem como juros sobre o capital próprio (tjlp) por conta de lucros 
gerados em 2016, no montante de r$7.807, Pagos integralmente em dezem-
bro de 2016. Em 30 de dezembro de 2016, foram aprovados para distribuição 
dividendos aos acionistas no montante de r$30.000, Bem como juros sobre 
o capital próprio (tjlp) por conta de lucros gerados em 2016, no montante de 
r$7.718. Em 31/12/2016, está em aberto na rubrica “juros sobre o capital 
próprio a pagar” o valor integral dos dividendos dos juros sobre o capital 
próprio (tjlp) no montante líquido de r$6.561 (Irrf no valor de r$1.158). 13. 
Imposto de renda e contribuição social - a) Diferidos - O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais 
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativo 
e passivo e o respectivo valor contábil. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos têm a seguinte origem:
Ativo não circulante: / Diferenças temporárias:       2016      2015
Provisão para - PLR - 103
Provisão para riscos  11.339 241
Provisão para ICMS 901 -
Outras provisões         130        102
 12.370 446
Alíquota de IR e CS nominal        34%       34%
Total de imposto de renda e CS diferidos ativos      4.206        152
Passivo não circulante: / Ajuste financeiro pelo 
 Contrato de Concessão Administrativa 392.047 337.499
Diferença de base RTT x Lei nº 12.973/14 (2.627) (17.399)
Outros              -        148
Total 389.420 320.248
Alíquota de IR e CS nominal        34%        34%
Total de IRe CS diferidos passivos  132.403  108.884
Total de IR e CS diferidos líquidos (128.197) (108.732)
b) Correntes - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alí-
quotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição 
social debitada ao resultado é demonstrada como segue:
      2016      2015
Lucro antes do IR e da CS 156.111 151.392
Alíquota combinada de IR e CS       34%       34%
IR e CS à taxa nominal (53.078) (51.473)
Juros sobre o capital próprio 9.178 7.669
Outros        768          49
Despesa de imposto de renda e contribuição social  (43.132)  (43.755)
Imposto de renda e contribuição social:
Correntes (23.667) (20.060)
Diferidos (19.465) (23.695) 
14. Resultado financeiro        2016      2015
Receitas financeiras: 
Ajuste financeiro - Contrato de
 Concessão Administrativa - ICPC 01 (R1) 222.219 204.224
Rendimento de aplicações financeiras      9.328      8.476
Total 231.547 212.700
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (5.781) (5.189)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (69.493) (63.340)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (468) (369)
Despesa com comissões bancárias (103) (92)
Outras     (1.165)    (1.907)
Total (77.010) (70.897)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 1 11
Variação cambial passiva            (4)         (41)
Total            (3)         (30)
Resultado financeiro  154.534  141.773
15. Instrumentos financeiros - Considerações gerais e políticas - Políticas 
para derivativos - A companhia contrata operações envolvendo instrumentos 
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a 
atender às suas necessidades operacionais e financeiras. São contratados 
aplicações financeiras, empréstimos com partes relacionadas e instrumentos 
financeiros derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é realizada 
por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas 
de controle, a qual é monitorada pela tesouraria corporativa do grupo caf, 
na espanha. Políticas para contratação de instrumentos financeiros derivati-
vos - Em virtude das obrigações financeiras assumidas pela companhia em 
moedas estrangeiras decorrentes de empréstimos com partes relacionadas 
e da importação de insumos produtivos, a administração, seguindo diretrizes 
da tesouraria corporativa, pode contratar operações com instrumentos finan-
ceiros derivativos para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos níveis de 
exposição vinculados a esses riscos. Conforme mencionado na nota explica-
tiva nº 2.C)(i), no exercício findo em 31/12/2016, não foram contratadas ope-
rações com instrumentos financeiros derivativos. Fatores de risco financeiro 
- a) Risco de crédito - O risco de crédito refere-se ao risco de uma contra-
parte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a companhia a 
incorrer em perdas financeiras. Atualmente, a companhia mantém transações 
comerciais com empresas e órgãos governamentais e também com partes 
relacionadas conforme detalhado na nota explicativa nº 9. A administração 
não tem identificado risco significativo de crédito na realização das contas 
a receber, tampouco registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa 
em 31/12/2016 e de 2015. Adicionalmente, a companhia considera baixo o 
risco de crédito das operações que mantém em instituições financeiras com 
as quais opera, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha. 
b) Risco de taxa de câmbio - O risco associado decorre principalmente de 
compromissos de compras em moeda estrangeira com partes relacionadas 
e caixa mantido em moeda estrangeira. Em 31/12/2016, a companhia não 
estava sujeita a relevante exposição cambial. A companhia não contratou 
instrumento financeiro derivativo em 31/12/2016 e de 2015 para proteção 
de sua exposição cambial relevante. c) Gestão de capital - Os objetivos da 
companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade 
de continuidade da companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefí-
cios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital 
ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras empresas do setor, a 
companhia monitora o capital com base na evolução do seu lucro líquido e 
do retorno sobre o investimento (“return on investment - roi”). Esse índice 
corresponde a:
Lucro líquido do exercício findo em 31/12/2016 112.979
Capital social 288.750
Retorno sobre o investimento 0,3913
16. Receita líquida       2016      2015
Receita bruta de serviços prestados 106.001 94.499
Receita bruta de venda de produtos - 212
Impostos incidentes sobre o faturamento  (33.142)  (29.801)
Total   72.859   64.910
17. Despesas por natureza       2016      2015
Despesa com serviços de manutenção contratados (36.706) (32.531)
Salários e benefícios aos empregados (12.981) (11.265)
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados (5.925) (4.597)
Despesa com serviço de industrialização de trens (2.169) (980)
Seguros (1.274) (1.334)
Depreciação (8) (13)
Provisão para realização de ICMS (901) (101)
Provisões para riscos  (8.936) (241)
Outras    (2.382)    (4.229)
Total  (71.282)  (55.291)
Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (58.899) (52.564)
Despesas gerais e administrativas  (12.383)    (2.727)
Total  (71.282)  (55.291)
18. Cobertura de seguros - A companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 19. Autorização das 
demonstrações financeiras - As presentes demonstrações financeiras da 
companhia foram aprovadas e autorizadas pela diretoria para emissão em 
reunião ocorrida em 24 de fevereiro de 2017. 
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Aos Administradores e Acionistas da Ctrens - Companhia de Manutenção - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Ctrens - Companhia 
de Manutenção (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ctrens - Companhia de Manutenção em 31/12/2016, 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. Base para opinião - Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, 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. Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e com o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando possam influen-

ciar, 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 ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes André Rafael de Oliveira
CRC nº 2 SP 011609/O-8  Contador - CRC nº 1 SP 220308/O-1

 Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Geral -Alessandre Edo Toso - Diretor Renata Cristina Teixeira - Contadora - CRC 1SP195024/O-4
Diretoria Contadora

Alpha Saneamento Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 20.917.766/0001-42 - NIRE 3530046911-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: 10/11/2016, às 11 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado 
Business Tower, Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (A) Em AGO: (i) O relatório das contas da diretoria, bem como as demonstrações fi nanceiras da 
Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados do Exercício referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/2015; (ii) Em decorrência da não operacionalização da Companhia, não houve lucro líquido apurado 
no exercício de 2015, não existindo, dividendos a serem distribuídos; e (iii) Os Acionistas autorizam a Administração a 
executar todos os procedimentos necessários para implementar as deliberações aprovadas. (B) Em AGE: (i) Aumento do 
capital social no valor de R$8.994.500,00, com a emissão de 8.994.500 novas ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, passando o capital social de R$1.200,00, dividido em 1.200 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
para R$8.995.700,00, dividido em 8.995.700 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii) A totalidade das novas 
ações seja subscrita pela acionista Alphaville Urbanismo S.A., conforme Boletim de Subscrição, mediante a 
capitalização do valor constante da conta de adiantamento para futuro aumento de capital concedido à Companhia pela 
subscritora, desprezados os centavos. (iii) Alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$8.995.700,00, dividido em 8.995.700 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.”. (iv) Consolidar o Estatuto Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São 
Paulo, 10/11/2016. Mesa: Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Alphaville 
Urbanismo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Representadas por Marcelo Renaux Willer e 
Guilherme de Puppi e Silva. JUCESP nº 91.696/17-3 em 22.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral

Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ/MF nº: 10.529.756/0001-86 - NIRE nº 35.300.363.493

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: 09/09/2016, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado 
Business Tower, Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (A) Em AGO: (i) O relatório das contas da diretoria, bem como as demonstrações fi nanceiras, em 
especial, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados do Exercício referentes ao exercício encerrado em 
31/12/2015; (ii) O prejuízo no montante de R$38.119,65, é integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados, 
no patrimônio líquido da Companhia; (iii) Reeleição da Diretoria, com mandato de um ano, permanecendo em seus 
cargos até a realização da assembleia geral que irá deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras de 2016: Marcelo 
Renaux Willer, brasileiro, viúvo, arquiteto, RG nº 1.909.667-0/SSP-PR, CPF/MF nº 536.351.329-34, para Diretor 
Presidente; Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, 
CPF/MF nº 148.090.838-02, para Diretor Vice-Presidente e Financeiro; Camillo Thiago de Campos Baggiani, 
brasileiro, casado, administrador, RG nº 32.324.757-X SSP-SP, CPF/MF nº 303.039.708-47, para Diretor de Planejamento 
e Novos Negócios; Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/
MF nº 962.476.229-53, para Diretor Administrativo e de Relações com Investidores; Klausner Henrique Monteiro 
da Silva, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 26.870.678-5 SSP-SP, CPF/MF nº 251.391.458-98, para Diretor 
Comercial; Claudia Maria Ayres Yassuda, brasileira, separada judicialmente, arquiteta, RG nº 9.363.189-3 SSP-SP, 
CPF/MF nº 116.041.188-30, para Diretora de Negócios; e Fernando Orsi Lopes Cavalcante, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, RG nº 28.918.039-9, CPF/MF nº 270.197.708-86, para Diretor de Operações, todos residentes em São 
Paulo/SP, com mandato de 01 ano, até a próxima AGO ou até que haja a eleição de seus substitutos, os quais 
declararam, que não estão condenados por crime, ou pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de 
atividades mercantis. (B) Em AGE: (i) Aumento do capital social no valor de R$77.750,00, com a consequente emissão 
de 77.750 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o capital social de R$1.000,00, dividido 
em 1.000  ações, para R$78.750,00, dividido em 78.750  ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (ii) A 
totalidade das novas ações sejam subscritas pela acionista Alphaville Urbanismo S.A., conforme boletim de 
subscrição, e totalmente integralizadas no presente ato, mediante a conversão do saldo constante da conta de 
adiantamentos para futuro aumento de capital, os quais foram concedidos à Companhia pela subscritora, desprezados 
os centavos, com base no Balanço Patrimonial de 2016. (iv) Alterar a redação do “caput” do artigo 5º do Estatuto 
Social: “Artigo 5º O capital social da Companhia é de R$78.750,00, totalmente integralizado e dividido em 78.750 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”. (v) O saldo excedente da conta de adiantamento para 
futuro aumento de capital, no montante de R$6,74, será destinado para a constituição de Reserva de Capital. (vi) 
Consolidar o Estatuto Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 09/09/2016. Mesa: Marcelo 
Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Acionista: Alphaville Urbanismo S.A. 
Representada por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva. JUCESP nº 120.328/17-3 em 
09.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do INX SSPI Bonds Fundo
 de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados CNPJ/MF sob o nº 19.832.159/0001-09

Prezados Cotistas, INTRADER DTVM LTDA., situada na Rua Ramos Batista, 152, 1º Andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, na quali-
dade de administradora do INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.832.159/0001-09 (“Fundo”), vimos pela presente convocá-los, nos termos do artigo 20.5 e seguintes 
do Regulamento, para participar da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, que será realizada no dia 07 de abril de 2017, às 
18:00 horas em primeira chamada, na sede da Administradora, sendo que na oportunidade serão discutidas e votadas as seguintes 
matérias: 1) Substituição da Gestora do Fundo e indicação de Nova Gestora; 2) Aprovar a realização de due diligence na documentação 
comprobatória dos créditos pertencentes ao Fundo e a elaboração do respectivo relatório de due diligence a ser apresentado aos 
Cotistas e à Comissão de Valores Mobiliários, no prazo de 15 dias contados de sua finalização; 3) Aprovar a contratação de escritório 
especializado para realizar a due diligence acima referida; 4) Tendo em vista que o Fundo não realiza aquisição de créditos desde 
junho de 2016, aprovar o encerramento dos trabalhos do Consultor de Crédito e a correspondente exclusão desse prestador de 
serviços do Regulamento, alterando os artigos correspondentes; 5) Alterar a denominação do Fundo para “INX BONDS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS”; 6) Alterar o Periódico de publicação para Jornal 
Empresas & Negócios, ratificando, inclusive a publicação dessa Convocação; tendo em vista que o Diário do Comércio encerrou 
a distribuição física do jornal; 7) Consolidar o Regulamento, tendo em vista as alterações acima; 8) Outros assuntos de interesse 
geral. Maiores detalhes sobre as matérias poderão ser obtidos na sede do Administrador do Fundo, em horário comercial e/ou no 
site do Administrador do Fundo - www.intraderdtvm.com.br. Colocamo-nos também à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se façam necessários pelo tel. (11) 3198.5151. São Paulo, 22 de março de 2017. Atenciosamente, INTRADER DTVM LTDA.


