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BOLSAS
O Ibovespa: +0,08% Pontos: 
83.874,13 Máxima de +0,1% 
: 83.889 pontos Mínima de 
-1,1% : 82.889 pontos Volume: 
8,93 bilhões Variação em 2018: 
9,78% Variação no mês: -1,73% 
Dow Jones: -0,04% Pontos: 
23.848,42 Nasdaq: -0,85% Pon-
tos: 6.949,23 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3288 Venda: R$ 3,3293 
Variação: +0,02% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,41 Venda: R$ 3,51 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3374 Venda: R$ 
3,3380 Variação: +0,37% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2770 
Venda: R$ 3,4770 Variação: 
+0,12% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,39% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.324,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 143,500 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,3295 Variação: 
+0,15% - Euro (17h37)  Compra: 
US$ 1,2308   Venda: US$ 1,231   
Variação: -0,75% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0940 Venda: R$ 
4,0960 Variação: -0,78% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0130 Ven-
da: R$ 4,2770 Variação: -0,53%.

+0,41% Pontos: 84.175 Máxi-
ma (pontos): 84.245 Mínima 
(pontos): 83.130. Global 40 
Cotação: 836,102 centavos de 
dólar Variação: -1,95%.

“A humanidade não 
se divide em heróis 
e tiranos. As suas 
paixões, boas e más, 
foram-lhe dadas pela 
sociedade, não pela 
natureza”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

“De todas as funções que 
ocupei, e já fui governador 
do meu estado, essa tocou 
me tocou em profundidade” 
disse (ABr).

Em cerimônia ontem 
(28), no Palácio do Pla-
nalto, foi anunciada a 

implementação do Programa 
Mais Alfabetização com inves-
timentos de R$ 523 milhões 
nos próximos dois anos. O 
programa do MEC busca for-
talecer as escolas no processo 
de alfabetização dos estudan-
tes no 1° e 2° anos do ensino 
fundamental. Serão liberados 
R$ 253 milhões, sendo R$ 124 
milhões de forma imediata 
para escolas de estados e 
municípios de todo o país. A 
segunda parcela dos recursos 
será liberada no segundo 
semestre, de acordo com o 
monitoramento e avaliação da 

Governo anuncia recursos 
para implementação do 
Mais Alfabetização

execução do programa.
Um dos destaques do pro-

grama é a garantia de um 
assistente de alfabetização ao 
professor em sala de aula. O 
professor regente contará com 
o apoio do assistente para o de-
senvolvimento das atividades 
pedagógicas. No evento, o mi-
nistro da Educação, Mendonça 
Filho, destacou a importância 
de reforçar a alfabetização no 
país para garantir o avanço das 
crianças no processo educati-
vo. “Sabemos que uma criança 
mal alfabetizada acumulará di-
fi culdades ao longo de todas as 
etapas de sua vida educacional. 
E uma criança bem alfabetizada 
terá outro desempenho”.

O presidente Temer disse que 
o governo tem feito grandes 
esforços para ampliar a quali-
dade da educação no país. “O 
Brasil é um país que tem povo 
talentoso, trabalhador, e pode 
muito bem atingir um nível de 
justiça e bem-estar dos países 
desenvolvido. E para tudo isso 
a chave fundamental é educa-
ção para todos e educação de 
qualidade”, disse. 

O MEC aponta que a adesão 
de estados e municípios ao 
programa foi de 49 mil escolas 
atendendo assim 3,6 milhões de 
estudantes em 156 mil turmas 
dos dois primeiros anos do 
ensino fundamental.

Mendonça Filho, que vai 

Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, na cerimônia

de liberação de recursos.

deixar a pasta da educação 
para se candidatar nas elei-
ções de outubro, terminou o 
discurso em tom de despedida. 
Ele agradeceu a confi ança do 

presidente Temer e disse que 
exercer o cargo de ministro da 
Educação foi um dos períodos 
mais instigantes e desafi ado-
res de sua carreira pública. 

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio, medido 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), subiu 2,1% de 
fevereiro para março e atingiu 
114,5 pontos em uma escala de 
zero a 200. Esse é o maior patamar 
do indicador desde abril de 2014.

O resultado ocorre, principal-
mente, por conta da melhora de 
4,5% na avaliação das condições 
atuais pelos comerciantes, apesar 
de ainda situar-se na zona nega-
tiva. Apesar disso, o subindice 
das condições atuais fi cou em 
92,9 pontos, ainda em uma zona 
negativa (abaixo de 100 pontos). 
As expectativas dos comercian-
tes no curto prazo são as maiores 
desde dezembro de 2013, já que, 
com um aumento de 1%, chega-
ram ao patamar de 155,6 pontos. 

O subíndice que mede as 
intenções de investimento do co-

Novo bispo de Bauru
O papa Francisco nomeou ontem 

(28) Dom Rubens Sevilha como o 
novo bispo da diocese de Bauru. 
Sevilha irá substituir Dom Caetano 
Ferrari, que ano passado renunciou 
ao posto por ter completado 75 
anos, idade máxima para exercer 
o bispado. O novo religioso virá de 
Vitória, no Espírito Santo, onde foi, 
por seis anos, bispo auxiliar. Sevilha, 
de 58 anos, é natural da cidade de 
Tarabaí, no interior paulista. 

O Facebook anunciou ontem 
(28) uma série de mudanças 
em sua política de privacidade 
para garantir mais segurança 
aos usuários da rede social. As 
novas medidas serão aplicadas 
antes da entrada em vigor de 
uma lei de proteção de dados 
da União Europeia, prevista 
para maio. 

Entre as novas modifi cações, 
o Facebook adicionará um novo 
menu “Atalhos de privacidade” 
que vai permitir a revisão e ex-
clusão das publicações já com-
partilhadas, além de recurso 
que permitem baixar os dados 
e movê-los a outro serviço. A 
empresa de Mark Zuckerberg 
também vai facilitar o down-
load dos dados que os usuários 
compartilham na rede.

“Os acontecimentos da se-
mana passada mostraram o 
quanto ainda precisamos fazer 

para aplicar nossas políticas e 
ajudar as pessoas a entender 
como o Facebook funciona e 
as escolhas que elas têm so-
bre seus dados”, afi rmaram a 
vice-presidente e diretora de 
Privacidade, Erin Egan, e Ashi-
le Beringer, vice-conselheira 
geral do Facebook.

O escândalo envolvendo o 
Facebook veio à tona na semana 
passada quando o jornal ‘The 
New York Times” informou 
que a consultoria teria usado 
as informações de mais de 50 
milhões de usuários para ajudar 
na eleição deTrump e na vitória 
dos eurocéticos no plebiscito 
sobre a saída do Reino Unido 
da UE. Zuckerberg já pediu des-
culpas pela violação de dados e 
chegou até a publicar matérias 
em jornais para garantir que 
sua empresa está apurando as 
irregularidades (ANSA).

Medida ocorre após vazamento de mais

de 50 milhões de usuários.

Antonio Cruz/ABr

ANSA

As exportações do setor de 
máquinas e equipamentos tive-
ram alta de 39,8% em fevereiro 
em comparação com o mesmo 
mês do ano anterior. Segundo 
o balanço divulgado ontem 
(28) pela Abimaq, as vendas 
para o exterior totalizaram 
US$ 848,64 milhões no mês. 
No acumulado do primeiro 
bimestre, a comercialização 
de bens de capital para outros 
países chegou a US$ 1,67 bi-
lhão, um crescimento de 58,7% 
na comparação com o mesmo 
período de 2017.

O faturamento total do setor 
cresceu 2,2% em fevereiro em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. As indústrias do ramo 
tiveram receita líquida de R$ 
5,07 bilhões em fevereiro e 
de R$ 9,5 bilhões no primeiro 
bimestre, uma expansão de 
1,1% sobre 2017. Segundo a 
gerente de Economia e Es-
tatística da Abimaq, Cristina 
Zanella, foram as exportações 
que impulsionaram o aumento 

O faturamento do setor cresceu 

2,2% em fevereiro

em relação ao mesmo

mês do ano passado.

Prisão domiciliar ao 
deputado Paulo Maluf

O ministro do STF, Dias To-
ffoli, concedeu prisão domiciliar 
ao deputado federal Paulo 
Maluf (PP-SP), que cumpre 
pena defi nitiva, no Presídio da 
Papuda, em Brasília, por ter sido 
condenado pelo crime de lava-
gem de dinheiro. O benefício 
foi concedido após o deputado 
dar entrada na manhã de ontem 
(28), em um hospital de Brasília, 
onde continua internado.

Na decisão, o ministro enten-
deu que exames protocolados 
pelos advogados do deputado 
mostram que Maluf passa por 
graves problemas de saúde e 
não pode continuar na prisão. 
“A notícia de que ele foi inter-
nado às pressas em hospital, 
corroboram os argumentos 
trazidos à colação pela defe-
sa, bem como reforçam, pelo 
menos neste juízo de cogni-
ção sumária, a demonstração 
satisfatória, considerando os 
documentos que instruem 
este feito, da situação extra-
ordinária autorizadora da sua 
prisão domiciliar humanitária”, 
decidiu o ministro (ABr).

Recife - O ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, disse 
ontem (28), no Recife, em 
almoço do Lide Pernambuco, 
que tem motivação muito 
grande para cuidar do País. 
De acordo com o ministro, ele 
atingiu na carreira o máximo 
que um executivo da iniciativa 
privada pode atingir quando 
chegou à presidência mundial 
do BankBoston. Por isso, ex-
plicou, quando deixou o cargo 
colocou na cabeça que deveria 
regressar ao Brasil e retribuir o 
que o País fez por ele.

“Me perguntaram outro dia o 
que um homem como eu, que 
morava em Manhattan, está fa-
zendo andando com um chapéu 
na cabeça, no sol, pelo interior 
do Brasil. Eu disse que tenho 
motivação grande para cuidar 
do Brasil”, disse Meirelles. Ele 
lembrou que quando deixou o 
BankBoston saiu como depu-
tado por Goiás. 

Meirelles citou na palestra as 
mudanças pelas quais o Brasil 
passou desde que o presidente 
Temer assumiu a presidência. 
Destacou a criação do teto dos 
gastos e disse que, com ele, o 
Brasil vai deixar de gastar 10% 
do PIB nos próximos anos e 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Brasília - O Supremo Tribunal 
Federal (STF) deve retomar 
em maio o julgamento sobre a 
restrição do alcance do foro pri-
vilegiado para parlamentares 
federais. Na última terça-feira 
(27), o ministro Dias Toffoli 
devolveu a vista e liberou para 
julgamento a questão de ordem 
que discute a limitação da prer-
rogativa. A presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, consi-
dera o tema uma prioridade e 
deve pautar a continuidade do 
julgamento para o mês de maio, 
considerando que a pauta de 
abril já foi fechada e divulgada.

Em 23 de novembro do ano 
passado, Toffoli pediu vista (mais 
tempo para análise) no julgamen-
to, depois de ter sido formada 
maioria no STF para reduzir o 
alcance do foro privilegiado para 
deputados federais e senadores.

À época, Toffoli disse que 
precisava refl etir melhor sobre 
o assunto e esclarecer eventu-
ais dúvidas sobre as consequên-
cias da tese defendida pelo 
ministro Luís Roberto Barroso, 
relator do processo.

Sete ministros já deram votos 
favoráveis ao entendimento de 
que o foro privilegiado para 
políticos só vale se o crime 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.
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Exportações de máquinas e 
equipamentos cresceram 39,8% fevereiro

ção a janeiro, mas no bimestre 
ainda continua acumulando 
uma queda importante. Esse 
aumento do uso da capacidade 
instalada está relacionada a 
um aumento da produção que 
está sendo direcionada para o 
mercado externo”, destacou. 
A América Latina é o maior 
destino das máquinas brasilei-
ras, respondendo por 34,8% 
do total. Os Estados Unidos 
são responsáveis por 24,2% 
das compras no exterior e a 
Europa por 19,4%. 

Do total vendido para outros 
países, 35,1 % foram equi-
pamentos para a construção 
civil. O ramo cresceu 83,3% 
no acumulado dos primeiros 
dois meses do ano em relação 
com 2017. Apesar de ressaltar 
que o Brasil vive um processo 
constante de desindustrializa-
ção, o presidente da Abimaq, 
João Carlos Marchesan, disse 
que as expectativas para 2018 
são melhores do que as do ano 
passado (ABr).

do uso da capacidade instalada 
do setor, que fi cou em 74% em 
fevereiro, 6,7% maior do que no 
período equivalente de 2017.

“O mercado doméstico ainda 
está patinando um pouco. Ele 
cresceu em fevereiro em rela-

Após escândalo, Facebook 
altera política de privacidade

Meirelles tem motivação 
para ‘cuidar do País’

que estes recursos poderão ser 
usados em investimentos em 
saúde, educação e segurança. 
Falou da queda da infl ação de 
10,6% em 2016 para cerca de 
3% e da redução da Selic, de 
14,25% para atuais 6,5%.

Meirelles voltou a falar que a 
retomada da economia é consis-
tente depois de ter sofrido com 
a maior recessão desde 1930 e 
que espera a continuidade do 
crescimento e geração de 2,5 
milhões de empregos neste ano. 
Por outro lado, disse Meirelles, é 
necessário que se faça a reforma 
da Previdência porque com ela o 
governo não precisará mais to-
mar dinheiro emprestado para 
pagar aposentadorias, o que vai 
reduzir a dívida pública (AE).

Supremo retoma em 
maio foro privilegiado

do qual forem acusados tiver 
sido cometido no exercício do 
mandato e se for relacionado 
ao cargo que ocupam. Acom-
panharam o entendimento de 
Barroso os ministros Luiz Fux, 
Rosa Weber, Edson Fachin, 
Marco Aurélio Mello, Celso de 
Mello e Cármen Lúcia.

O voto parcialmente diver-
gente, do ministro Alexandre 
de Moraes, também defende a 
limitação do foro apenas para 
crimes cometidos no mandato, 
mas propõe que nestes casos 
as infrações penais, indepen-
dentemente de terem relação 
ou não com o cargo, sejam 
analisadas no STF de qualquer 
forma (AE).

Confi ança do comércio tem 
maior índice desde abril de 2014

mércio teve leve aumento mensal 
de 0,8%, com destaque para o 
aumento da intenção de contra-
tação de funcionários (1,4%). 
Na comparação com março de 
2017, o Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio acusou 
aumento de 14,6% em razão da 
alta de 36,2% nas condições 
atuais, de 5,4% nas expectativas 
e de 13,2% nas intenções de 
investimento. 

Segundo a CNC, a avaliação 
mais positiva dos varejistas deve-
-se à recuperação do comércio, 
que se baseia principalmente no 
consumo, aliada à manutenção 
do cenário favorável de infl ação 
e melhores condições de crédi-
to. Para a CNC, o processo de 
recuperação, mesmo lento, do 
emprego e da renda tende a im-
pulsionar ainda mais a confi ança 
dos empresários (ABr).
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Estado precisa 
sintonizar-se com a 

manufatura avançada

Necessidade de 

reavaliação permanente 

dos programas 

realizados com dinheiro 

público

O Banco Mundial, em 
seu novíssimo relatório 
“Um ajuste justo: análi-

se da efi ciência e equidade do 
gasto público no Brasil”, dá 
números, forma e dimensão 
precisa a algo que todos nós 
sabemos há muito tempo: o 
Estado, em nosso país, gasta 
mais do que arrecada e aplica 
o dinheiro de maneira pouco 
efi caz. Esta síntese explica 
em grande parte o porquê de 
estarmos perdendo tantas po-
sições no contexto econômico 
e comercial internacional e 
as difi culdades enfrentadas 
há tanto tempo pelos setores 
produtivos.

Louve-se o fato de o governo 
ter encomendado o estudo ao 
Banco Mundial, ainda no perío-
do em que a pasta da Fazenda 
era ocupada por Joaquim Levy, 
no contexto de um esforço 
voltado a sanar o défi cit fi scal e 
corrigir as distorções relativas 
à Previdência, gastos com o 
custeio e salários, burocracia 
e emperramento da máquina 
pública. 

Em meio a todas essas 
questões, há um aspecto 
importante a ser enfatizado, 
que se pode inferir no trabalho 
do banco: a necessidade de 
reavaliação permanente dos 
programas realizados com 
dinheiro público, para medir 
sua efi ciência. É o princípio 
do orçamento anual de base 
zero, que permite nortear de 
modo mais efi caz a aplicação 
dos recursos públicos.

A análise é interessante e 
pertinente, pois evidencia um 
problema sério do Brasil: o Es-
tado e o governo não caminham 
no mesmo ritmo e frequência 
das empresas. Neste momento, 
por exemplo, no qual a indús-
tria já busca inserir-se no con-
texto da manufatura avançada, 
o setor público segue, com as 
exceções de praxe, em ritmo 
analógico, a despeito de várias 
iniciativas e ações lançadas no 
sentido de destravar o País e 
equilibrar as contas públicas. 

O descompasso entre o pú-
blico e o privado refl ete-se, sim, 
na redução da competitividade 
de nossos setores produtivos, 
em especial a indústria. Efi -
cácia empresarial depende 
de linhas adequadas de fi nan-
ciamento, juros acessíveis, 
normas duradouras e claras e 
não voláteis, políticas públicas 
de infraestrutura, segurança, 

saúde e logística, sistema tri-
butário justo e descomplicado, 
segurança jurídica, condições 
inerentes ao papel do Estado 
nas nações democráticas, que 
é o de servir à sociedade.

Em todos esses indicadores, 
o Brasil está defasado em rela-
ção às principais economias e 
até mesmo às emergentes. A 
verdade é que o mundo civili-
zado avança no nivelamento 
e sintonização do Estado na 
frequência de efi cácia e di-
namismo na qual vibram as 
empresas. Por isso, é premente 
que o governo e o setor público 
brasileiros também ingressem 
na era da chamada indústria 
4.0. 

Tal avanço é fundamental 
para que nossa manufatura e 
todos os setores produtivos 
consolidem esse decisivo 
processo de transformação e 
possam recuperar sua compe-
titividade sistêmica, ganhando 
novos espaços e mercados no 
cenário da globalização.

Não se pode simplesmente 
culpar as indústrias nacionais, 
como às vezes se observa, por 
serem ‘menos competitivas’ 
do que suas congêneres de 
outros países que apresen-
tam melhores ambientes de 
negócios. Sem exageros e re-
conhecendo que todos os dias 
temos de fazer mais e melhor 
com menos recursos, nossa 
manufatura, intramuros, tem 
todas as condições de competir 
no mercado mundial. 

Entretanto, no ambiente 
externo às suas instalações, 
há numerosas dificuldades 
tributárias, jurídicas, legais, 
burocráticas e de infraestrutu-
ra a serem solucionadas.

Tomara que o estudo do 
Banco Mundial, embora re-
dundante em relação a tantos 
outros já realizados por enti-
dades de classe, economistas 
e instituições acadêmicas de 
reconhecida competência, 
possa desencadear um sau-
dável processo de sintonia 
do Estado com a iniciativa 
privada. Isso será decisivo para 
que o Brasil seja protagonista 
e não um mero polo passivo 
no contexto das nações e dos 
negócios mundiais, criando 
assim melhores padrões de 
vida para a população. 

No advento das grandes mu-
danças tecnológicas, nas quais 
a manufatura avançada é um 
dos destaques, não poderemos 
fi car para trás devido a uma 
sintonia insufi ciente entre o 
setor público em sua abran-
gência maior e o setor privado.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (ABIT).

Fernando Valente Pimentel (*)
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O desaparecimento do físico italiano Ettore 
Majorana completou 80 anos na última terça-
-feira (27). Com genialidade comparada à de 
Galileu Galilei e Isaac Newton, Majorana sumiu 
misteriosamente em 27 de março de 1938, 
partindo de Nápoles para Palermo. Acredita-
-se que ele tenha fi cado alguns dias na cidade, 
por sugestão de amigos que achavam que ele 
precisava de descanso. 

Poucos dias depois, teria escrito uma carta ao 
napolitano Antonio Carrelli, em que pedia que 
sua família “não fi casse de luto” por ele. Até 
hoje, contudo, desconhece-se o que aconteceu 
com o cientista. As hipóteses vão de suicídio 
e assassinato até a de uma internação em um 
monastério. No entanto, de acordo com investi-
gações da Procuradoria de Roma, Majorana teria 
se exilado na cidade de Valencia, na Venezuela, 
e passado o resto de sua vida na América do Sul. 
Um dos indícios é uma foto de 1955 que mostra 
um homem muito semelhante a ele ao lado de 
outro imigrante italiano, Francesco Fasani.

A Procuradoria também apontou que, possi-
velmente, Majorana fugiu por medo de ser pego 

Acredita-se que Ettore Majorana tenha fugido 

de regime fascista.

De acordo com o Provi-
mento 67, de março de 
2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, o objetivo 
é ampliar a oferta de métodos 
consensuais de solução de con-
fl itos utilizando a capilaridade 
dos cartórios de todo o País.

Para oferecer o serviço, os 
cartórios terão que solicitar 
nas corregedorias de justiça 
locais a autorização específi ca 
e deverão capacitar, a cada 
dois anos, os funcionários que 
atuarão como mediadores. A 
mediação é uma conversa/
negociação intermediada por 
alguém imparcial que favore-
ce e organiza a comunicação 
entre os envolvidos em um 
confl ito.

De acordo com o Código de 
Processo Civil (CPC), o me-
diador auxilia os interessados 
na compreensão das questões 
e dos interesses em confl ito, 
de modo que possam, por si 

Provimento 67, da Corregedoria Nacional de Justiça, dá poderes 

aos cartórios para operar com métodos consensuais

de solução de confl itos.

O Ministério Público do 
Estado do Rio denunciou 
quatro trafi cantes de Belford 
Roxo, na Baixada Fluminen-
se, por homicídio e tentativa 
de homicídio qualifi cados. A 
quadrilha mandava assassinar 
as vítimas porque elas manti-
nham ligações com policiais, 
“ainda que só de amizade”. 
Sob a liderança de Cremilson 
Almeida de Souza, conhecido 
como Coroa, os criminosos 
mataram a tiros Wellington 
Figueira, conhecido como 
Pezão. “A vítima foi alvo do 
crime em razão de ter pas-
sado parte da tarde em um 
bar bebendo com um amigo 
policial”, diz a nota.

Há ordem expressa de Co-
roa para que os trafi cantes 
matem todos os policiais, 
militares e pessoas que te-
nham alguma relação com 
os policiais na região do Vale 
do Ipê, em Belford Roxo. O 
trafi cante divulgou lista de 
pessoas a serem mortas por 
este motivo. No mesmo dia em 
que mataram Wellington, os 
denunciados tentaram matar 
Osiel de Paula Resende que 
teria relação com policiais. A 
vítima estava na porta de casa 

Homicídios praticados em decorrência da rivalidade entre 

trafi cantes, policiais e desavenças.

Os primeiros velórios das 64 
pessoas que morreram em um 
incêndio ocorrido em um shop-
ping na Rússia foram realizados 
ontem (28). Em homenagem 
as vítimas, as bandeiras russas 
foram hasteadas a meio mastro. 
Além disso, a televisão estatal 
e programas de rádio inter-
romperam suas programações 
para prestarem um minuto de 
silêncio.

Entre outras demonstrações 
de solidariedade, os eventos 
culturais e de entretenimento 
que seriam realizados ontem 
(28) pelo país foram cancela-
dos. Os velórios aconteceram 
em diversas partes da cidade de 
Kemerovo, no sudoeste da Si-
béria, e reuniram multidões. O 
incêndio que atingiu o shopping 
center de Kemerovo aconteceu 
no domingo (25), e segundo 
os investigadores, a principal 

Tragédia em shopping matou 64 pessoas,

dentre elas 41 crianças.
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Cartórios poderão oferecer serviço 
de mediação e conciliação judicial

Os cartórios de todo o País poderão oferecer o serviço de mediação e conciliação judicial, antes 
exclusivos dos Tribunais de Justiça

doria Nacional, cada cartório 
atuará dentro da sua área de 
expertise e sob regulamentação 
e supervisão dos Núcleos Per-
manentes de Métodos Consen-
suais de Solução de Confl itos 
(Nupemec) da jurisdição e das 
corregedorias-gerais de justiça 
(CGJ) dos Estados. 

Os acordos fi rmados serão 
inseridos pelos cartórios em 
um sistema eletrônico dos 
Nupemec, que por sua vez 
fornecerão os dados para a 
Corregedoria Nacional. As 
informações estatísticas sobre 
o volume de acordos fi rmados 
e cartórios que mais mediam 
acordos estarão disponíveis na 
página eletrônica do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), para 
consulta pública. Conheça aqui 
como funcionam a mediação e a 
conciliação e quais os tipos de 
confl ito podem ser resolvidos 
por esse procedimento (Ag.
CNJ de Noitícias). 

próprios, mediante o resta-
belecimento da comunicação, 
identifi car soluções consensu-
ais com benefícios mútuos. A 
entrada em vigor do serviço 

depende de aprovação de Lei 
local que institua a cobrança 
do novo serviço. 

De acordo com as regras 
determinadas pela Correge-

Trafi cantes mandavam matar quem 
mantinha ligações com policiais

quando um dos bandidos de-
sembarcou de um carro e atirou 
diversas vezes. O homem entrou 
em luta corporal com o agressor. 
Depois, os denunciados fugiram.

Além de Cremilson, o Minis-
tério Público denunciou ainda 
Wallace Feliz Lima, vulgo Lace; 
Julio Augusto Conceição Barros 
da Silva, vulgo Pará; e Marcelo 
Fernandes Silva, conhecido 
como Jebe. A liderança de 
Coroa está estabelecida pelo 
menos desde 2016, com homicí-
dios praticados em decorrência 
da rivalidade entre trafi cantes, 
policiais e desavenças.

Foi na região dominada 
por ele que o policial militar 
Daniel dos Santos e Silva foi 
morto, em maio de 2017, após 
entrar na comunidade Parque 
Roseiral atrás de um balão 
em queda.

“Ele entrou na comunidade 
por equívoco junto com um 
grupo de amigos e, ao ser abor-
dado por integrantes do tráfi co, 
foi reconhecido como policial e 
baleado ao tentar fugir”, susten-
ta o MP, acrescentando que as 
investigações foram realizadas 
pela Divisão de Homicídios da 
Baixada Fluminense (ABr).

Sob comoção nacional, Rússia 
enterra vítimas de incêndio

hipótese que causou o fogo foi 
um curto circuito elétrico.

Já o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, afi rmou que o 
incidente pode ter sido iniciado 
por uma pessoa que ateou fogo 

acidentalmente ou deliberada-
mente. O caso provocou várias 
reações entre os cidadãos, que 
protagonizaram diversos atos 
para exigir a renúncia das au-
toridades locais (ANSA).

Misterioso sumiço de físico italiano 
completa 80 anos

por conta de suas descobertas nucleares, que 
aconteceram na época da ascensão ao poder dos 
regimes nazifascistas, como o de Benito Musso-
lini. O físico foi quem introduziu o conceito que 
hoje é chamado de “férmions de Majorana” - uma 
partícula que também seria uma antipartícula -, 
utilizado em diversas invenções e descobertas 
científi cas, como o supercondutor topológico 
(ANSA).

Alvaro Dias volta a 
defender execução 
da prisão a partir de 
condenação em 2ª 
instância

O senador Alvaro Dias (Pode-
-PR) defendeu que a execução 
da pena de prisão a partir da 
condenação em 2ª instância é 
uma jurisprudência consagra-
da, e caso o STF a altere isto 
signifi cará um grave retrocesso 
para a sociedade brasileira. O 
senador lembrou que entre os 
presos nesta condição hoje estão 
"grandes barões da corrupção, 
pedófi los, assassinos e trafi can-
tes", e que soltá-los será "um 
duro golpe contra a cidadania".

"Isto seria o Estado Democrá-
tico de Direito, ou uma encena-
ção? Num Estado democrático, 
as leis governam os homens. 
Aqui querem fazer uma inver-
são, que os homens do STF 
governem as leis", criticou. 
Dias reforçou que a jurispru-
dência poderá ser modifi cada 
a partir do julgamento de um 
habeas corpus (HC) movido 
pela defesa do ex-presidente 
Lula, cuja conclusão deverá se 
dar em sessão marcada para o 
dia 4 de abril. 

O senador qualifi cou como 
"infeliz decisão", "voto suspeito" 
e "revoltante" o acatamento 
preliminar do HC na semana 
passada. Finalizou argumen-
tando que as caravanas do 
ex-presidente pelo país são 
feitas para "afrontar a Justiça", 
pois os "brasileiros decentes" 
não o reconhecem como um 
pré-candidato à presidência da 
República (Ag.Senado).
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Envelhecer com 
tecnologia é o

melhor dos remédios
O Japão é considerado 

o país com a maior 

proporção de idosos do 

mundo, correspondendo 

a aproximadamente 

40% de toda população

Até 2050, mais de 60 pa-
íses estarão na mesma 
situação, entre eles está 

o Brasil. De acordo com o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística), a partir da 
década de 2030, a população 
acima dos 60 anos representa-
rá o dobro do contingente de 
crianças e adolescentes com 
menos de 14 anos.

Os dados apresentam o pri-
meiro alerta para o fenômeno 
de envelhecimento do país. 
Os idosos do futuro podem se 
deparar com a falta de acesso 
a saúde, já que isso impacta 
diretamente nos custos com 
a saúde suplementar e, princi-
palmente, com a saúde pública. 
Hoje, estima-se que os gastos 
com o bem-estar dos idosos 
é, em média, oito vezes maior 
quando comparados aos gastos 
com menores de 18 anos.

Essas informações confi r-
mam o grande défi cit do siste-
ma. Neste cenário, o mercado 
de healthcare se depara com 
alguns desafi os para sensibili-
zar positivamente as condições 
de saúde e a qualidade de vida. 
É necessário, acima de tudo, 
conhecer a população e suas 
necessidades para promover 
o envelhecimento ativo. Solu-
ções de tecnologia devem ser 

a resposta para estes desafi os.
Os pacientes a partir de 2030 

terão em seu cotidiano muito 
mais presente os wearables, 
a Internet das Coisas e o blo-
ckchain. Soluções como essas, 
a serem aprimoradas ou, até 
mesmo, desenvolvidas, devem 
pensar na descentralização 
das informações; na conexão 
entre pacientes e médicos; 
além de monitorar o dia a dia 
dos indivíduos.

A adoção dessas práticas 
deve reduzir o gap da falta 
de acesso à saúde que a nova 
geração de idosos enfrentará. 
As transformações com uso de 
tecnologia trazem a médicos e 
pacientes mais qualidade no 
atendimento.

A novidade que deve revo-
lucionar o atendimento é a 
telemedicina. A tendência é 
que assuntos de baixa gravi-
dade sejam resolvidos por uma 
consulta médica à distância, 
analisando o prontuário ele-
trônico do paciente (PEP). 
Ainda que no Brasil esta prática 
esteja distante, em países como 
o Reino Unido a iniciativa tem 
sido cada vez mais comum.

As mudanças que a tecno-
logia da informação pode ga-
rantir aos processos de saúde 
não devem ser vistas como uma 
barreira no relacionamento 
entre médicos e pacientes, mas 
sim como uma ponte nesta re-
lação, que aproxima e aumenta 
a confi ança.

 
(*) - É diretor Comercial e
de Marketing da Pixeon.

Iomani Engelmann (*)

A - Recolocação de Refugiados 
Um refugiado abandona todos os seus pertences e chega ao novo país 
apenas com aquilo que ninguém consegue tirar de uma pessoa: conhe-
cimento, experiência, talento e seus valores. Com isso em mente, o 
Yiesia lançou o Projeto Caleidoscópio, com o apoio do Acnur (agência 
da ONU para Refugiados), e do Programa de Apoio para a Recolocação 
dos Refugiados (PARR). A primeira turma, composta por 12 profi ssionais 
com pós-graduação e experiência corporativa nos seus países de origem 
(Síria, Colômbia, República Democrática do Congo, Palestina, Cuba, 
Nigéria e Marrocos), terá sua formação na próxima quinta-feira (5) às 
18h30, na sede da empresa Emdoc (R. Luís Coelho, 308 - Consolação). 
Saiba mais em (www.yiesia.com.br).

B - Bens de Luxo
A retomada da economia também está aquecendo as turbinas no Prime 
Fraction Club – empresa pioneira de compartilhamento de bens de luxo, 
como aeronaves executivas e helicópteros. A empresa registrou um 
crescimento de 27% no agendamento de voos no primeiro trimestre de 
2018, em relação a igual período do ano passado. Os voos realizados e já 
agendados incluem viagens a negócios e de lazer. A tendência é que este 
volume de voos apresente um novo crescimento no segundo trimestre, 
pois com a retomada da economia os cotistas devem manter ou ampliar 
o número de voos. Os destinos mais procurados neste período são a 
ponte aérea Rio de Janeiro x São Paulo, litoral e interior do estado de 
São Paulo. Outras informações em: (http://primefractionclub.com.br/).

C - Ajustes e Customização 
A Arranjos Express, empresa referência no mercado em serviços de 
ajustes, customização e transformação de roupas, além de confecção 
de itens de decoração para o lar e roupas para pets, busca novos fran-
queados para complementar a rede, considerada a franquia que mais 
cresce no setor. As cidades prioritárias são Belém, Boa Vista, Fortaleza, 
João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Recife e São Luiz. Ao todo, 
a rede conta com cerca de 80 lojas, sendo uma em Santa Cruz de la 
Sierra. Um dos diferenciais está no projeto Risco Zero. Por meio dele, 
do 7º ao 12º mês de operação da franquia, caso o investidor não tenha 
atingido o break even, a empresa cobre a diferença necessária para que 
o franqueado tenha tempo de estabilizar o negócio. Mais informações: 
(www.arranjosexpress.com.br).

D - Inteligência Artifi cial
O Now Observatório, por meio de inteligência artifi cial detecta eventos, 
tomadas de decisões e gera respostas automatizadas. Somos a primeira 

ferramenta brasileira a oferecer uma grande capacidade de ação e reação, 
que nos permitem a visualização de um mesmo cenário por diferentes 
ângulos. O Now Observatório Político Digital é uma startup que tem no 
seu DNA a política atrelada à tecnologia e à inovação. o Now investe 
pesado em Inteligência Artifi cial, Big Data, automatização de processos 
e uma boa dose de leitura política. A ferramenta - totalmente pensada e 
desenvolvida para atender às necessidades específi cas dos políticos, usa 
a inovação para entender e ajudar a decifrar os nós que a política faz na 
sociedade e, por que não, na cabeça dos eleitores. Saiba mais:(https://
www.youtube.com/watch?v=2i68HYz2snQ).

E - Códigos de Barras
Com o objetivo de ampliar sua participação no mercado brasileiro, a 
companhia chinesa Newland, participa da maior feira de automação 
da América Latina, a Autocom, de 3 a 5 de abril. A companhia que é a 
quarta maior fabricante mundial de leitores de códigos de barras, tem 
entre seus clientes empresas como o Banco do Brasil e a Soriana, segun-
da maior rede de supermercados do México e gigantes como a AliPay, 
líder chinesa em soluções para pagamento online, com 520 milhões de 
usuários e os Correios da China, que utilizam atualmente mais de 120 
mil coletores de dados Newland. No Brasil, a Newland já comercializou 
mais de 60 mil leitores, sendo 60% para instituições governamentais, 
20% para o segmento bancário e 20% para empresas de varejo. Saiba 
mais em: (http://www.newlandamerica.com).

F - Materiais e Suprimentos 
As melhores práticas na Administração de Materiais e Suprimentos 
dentro do ambiente da gestão integrada da cadeia de suprimentos para 
materiais produtivos e improdutivos, serão o foco do curso “Adminis-
tração de Materiais e Suprimentos”, que será realizado nos próximos 
dias 3 e 4, das 08h00 às 18h00, pelo Grupo IMAM. Os conceitos mais 
básicos, passando pelo entendimento dos papéis e responsabilidades de 
cada etapa do processo são também tratados nesse treinamento. Podem 
participar profi ssionais de Administração de Materiais, PPCP, Compras e 
Manutenção; profi ssionais que desejam implantar um Sistema Integrado 
de Materiais ou que necessitem de atualização em técnicas modernas 
de Administração de Materiais e Suprimentos. Informações: tel. (11) 
5575-1400  (www.imam.com.br). 

G - Varejo Óptico
A Expo Abióptica, maior evento óptico da América Latina, acontece 
entre os próximos dias 10 e 13, no Transamérica Expo Center. O evento 
reúne importantes marcas nacionais e internacionais e atrai centenas 

de empresários, executivos, lojistas e outros profi ssionais do segmento. 
Entre as novidades, estão atrações como o Eyewear Brands - um espaço 
dedicado as marcas Premium que estão disponíveis hoje no mercado 
mundial; o Eyewear Fashion - voltado para inovação, trará desfi les 
das principais marcas do mercado brasileiro e tendências mundiais; 
e o Abióptica 20 anos - espaço voltado à história do setor óptico e ao 
lançamento do livro “Abióptica 20 anos”. A novidade é o lançamento do 
Clube Abióptica de Benefícios, uma plataforma de serviços que oferece 
vantagens aos micro e pequenos varejistas. Mais informações: (www.
expoabioptica.com.br).

H - Sabor Natural
Oferecendo a melhor opção para a saúde e paladar de seus consumi-
dores, a Casa Madeira amplia o portfólio da linha de geleias com os 
sabores abacaxi com pimenta e laranja. Já a tradicional de laranja é 
produzida com a concentração da fruta fresca e madura, sem adição de 
conservantes, com pedaços da casca da fruta fresca, o que mantém as 
características cítricas da laranja. A Casa Madeira, empresa do grupo 
Famiglia Valduga, elabora produtos de qualidade, com o objetivo de 
preservar o sabor natural dos ingredientes. A marca contempla sucos 
orgânicos, integrais e enriquecidos com vitaminas e minerais; sucos 
varietais, geleias, cremes de balsâmico e antepastos, todos sem adição 
de conservantes, açúcar e água. A empresa está localizada no Vale dos 
Vinhedos (www.casamadeira.com.br).

I - Vendas Diretas 
A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas realiza, no 
dia 10 de abril, o 1º Encontro de Vendas Diretas, no Villa Blue Tree. O 
objetivo do evento é fomentar o mercado brasileiro com novas ideias, 
experiências e dados relevantes, que possam ajudar o setor a se forta-
lecer cada vez mais. A agenda conta com nomes relevantes não só para 
o mercado de vendas diretas, mas para o país. A primeira palestra do 
dia será ministrada pelo estudioso da Cultura Digital e Co-fundador 
da 5era, Gaia Creative e Humanoides Brasil, Gil Giardelli. Em seguida, 
Cláudia Viegas, Diretora de Regulação Econômica da LCA e professora 
nos cursos de pós-graduação da FIPE/USP. Mais informações sobre o 
evento podem ser encontradas no site (www.abevd.org.br) e em (www.
encontrovendasdiretas.com.br).  

J - Processo Seletivo 
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, 
em busca de fortalecer seu time de profi ssionais no Brasil, abre pro-
cesso seletivo relâmpago para a contratação de estagiários para seu 
escritório em São Paulo e sua fábrica em Louveira. Esse projeto da 
companhia permite que o candidato realize todas as etapas presenciais 
em apenas uma semana, já recebendo o resultado ao fi nal de cada 
uma delas. Para se candidatar, é necessário possuir nível de inglês 
avançado e estar cursando  qualquer curso superior com graduação 
prevista entre dezembro/2019 e julho/2020. Para mais informações, 
basta acessar: (https://jobs.pgcareers.com/job/sao-paulo/relampago-
-process-management-internship-program-sao-paulo-general-offi ce-
-and-louveira/936/7340934).

A - Recolocação de Refugiados
Um refugiado abandona todos os seus pertences e chega ao novo país 

ferramenta brasileira a oferecer uma grande capacidade de ação e reação, 
que nos permitem a visualização de um mesmo cenário por diferentes 
ângulos O Now Observatório Político Digital é uma startup que tem no

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M), avançou 
0,64% em março, ante 0,07% 
no mês anterior. No ano, o 
índice acumula alta de 1,47% 
e nos últimos 12 meses, de 
0,20%. O índice dos últimos 
12 meses é a referência para a 
maioria dos reajustes de con-
tratos imobiliários. Em março 
de 2017, o índice havia subido 
0,01% e acumulava alta de 
4,86% em 12 meses.  Os dados 
foram divulgados hoje (28) 
pela Fundação Getulio Vargas.

O Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA) variou 0,89% 
em março, após registrar queda 
de 0,02% no mês anterior. Os 
preços dos bens fi nais avan-
çaram 0,57% em março, após 
recuarem 0,71% em fevereiro, 
com o principal destaque para 
o subgrupo de alimentos in 
natura, com a variação pas-
sando de -2,24% para 9,86%. 
A taxa de variação do grupo 

Índice avançou 0,64% em março, ante 0,07% no mês anterior.
O volume de empresas com 

contas em atraso e registradas em 
cadastros de inadimplentes cresceu 
6,76% em fevereiro, na comparação 
com o mesmo período do ano passa-
do. É a quinta vez consecutiva que 
o indicador acelera na base anual 
de comparação. Os dados são do 
Indicador de Inadimplência apurado 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). Na comparação mensal, 
isto é, entre fevereiro e janeiro de 
2018, o indicador cresceu 0,90%.

“O momento econômico vivido 
no biênio 2015-2016 impôs seve-
ras difi culdades para empresas e 
consumidores, afetando a capaci-
dade de honrarem todos os seus 
compromissos. Ainda há efeitos 

da crise, mas também há sinais de 
retomada da economia. Para este 
ano, espera-se que, à medida que 
os negócios se recuperem, a capa-
cidade de pagamento das empresas 
que têm essa difi culdade também 
melhore”, afi rma o presidente da 
CNDL, José César da Costa.

Os dados regionais mostram que 
o Sudeste lidera o crescimento da 
inadimplência entre as empresas. Na 
comparação com o mesmo mês do 
ano passado, o número de pessoas 
jurídicas negativadas na região cres-
ceu 10,49%, a mais elevada entre os 
locais pesquisados. Em seguida apa-
recem, na ordem, as regiões Sul, que 
registrou avanço de 3,72% na mesma 
base de comparação, Centro-Oeste 
(3,05%), Norte (1,96%) e Nordeste 
(1,90%) - (SPC/CNDL).

A Páscoa é responsável por gerar despesas extras no supermercado, além de chocolate, como a 

compra de bacalhau, peixes em geral, colomba, entre outros gastos.

Outros 35% considerarão 
a “qualidade do produ-
to” e 8% vão comprar 

levando em conta “lançamen-
tos e novidades”, o “formato” 
e a “embalagem”. A pesquisa 
foi feita com mais de 1.700 
respondentes entre 6 de feve-
reiro e 14 de março, por meio 
de questionário eletrônico, e 
buscou conhecer o compor-
tamento do consumidor para 
o feriado santo, comemorado 
no próximo domingo, dia 1º 
de abril. 

Mesmo motivados por “pre-
ços e ofertas”, 54% disseram 
preferir ganhar Ovos de Pás-
coa. Outros 20% bombons ou 
caixas de bombons, 13% itens 
diversos, 10% barras de cho-
colate e 3% colombas pascais. 
1/3 dos consumidores pretende 
gastar mais nessa Páscoa em 
relação a 2017; 43% pretendem 
“manter o mesmo padrão de 
despesas”; e 26% “gastar me-
nos”; 49% dos respondentes 
disseram que irão gastar entre 
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Preço e ofertas infl uenciam 
compra do presente de Páscoa
Em sua pesquisa sobre Hábitos de Consumo na Páscoa, a Boa Vista SCPC identifi cou que a maioria 
(57%) dos consumidores levará em conta “preço e ofertas” ao comprar os presentes

R$ 50 e R$ 200 com as compras 
de Páscoa. Já o valor médio, 
considerando todas as faixas 
de valor, será de R$ 94.

83% pagarão as compras de 
Páscoa à vista. 55% utilizarão 
dinheiro. 31% débito. 13% 

cartão de crédito (parcela 
única) e 1% carnê/boleto.  17% 
pagarão de forma parcelada as 
compras de Páscoa e destes, 
87% farão por meio do cartão 
de crédito. Outros 12% usarão 
carnê/boleto e 1% cheque pré-

-datado. As comemorações de 
Páscoa são responsáveis por 
gerar despesas extras no su-
permercado, além do consumo 
de chocolate, como a compra 
de bacalhau, peixes em geral, 
colomba, entre outros gastos.

Infl ação do aluguel acumula 
alta de 0,20% em 12 meses

bens intermediários passou de 
0,87% em fevereiro para 0,69% 
em março, sendo o destaque para 
o subgrupo combustíveis e lubri-
fi cantes para a produção, com o 
percentual passando de -0,61% 
para -2,58%. Os dados mostram 
também avanço de 1,54% no 
índice do grupo matérias-primas 
brutas. Em fevereiro, o índice 
havia registrado queda de 0,23%. 

As principais contribuições 
para a alta partiram de: soja 
em grão (-0,11% para 5,78%), 
milho em grão (0,15% para 
11,41%) e leite in natura 
(-2,47% para 5,98%). Em senti-
do oposto, as principais quedas 
foram nos itens minério de ferro 
(0,38% para -1,88%), mandioca 
(7,82% para -2,39%) e suínos 
(-1,17% para -7,23%) (ABr).

Inadimplência das empresas 
cresceu em fevereiro

Em defesa da 
redução de 
maioridade 
penal

Ao prestar solidariedade à 
família do policial militar Afonso 
Miller, de 23 anos, que morreu 
na terça-feira (28), o senador 
Magno Malta (PR-ES) defen-
deu a redução da maioridade 
penal. Miller foi baleado em um 
atentado no dia 20 de março em 
Vila Velha (ES). Dois menores 
foram apreendidos, suspeitos 
de terem atirado.

“De cada dez  assassinatos no 
Brasil, sete têm um homem tra-
vestido de criança. A redução 
da maioridade penal não trará o 
fi m violência, mas é responsável 
por 50% disso”, apontou.

Magno Malta também chamou 
a atenção para a denúncia do 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal Edson Fachin, relator 
da Operação Lava Jato na Corte, 
que revelou que ele e sua família 
têm recebido ameaças. Para o 
senador, a sociedade precisa re-
verberar o relato (Ag.Senado).



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

agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3106-4171 F : 3107-2570
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Democracia esgarçada

O século XXI tem 

se caracterizado 

pela volatilidade 

e a tendência de 

precarização geral. 

Quem sabe ou pressente, 

obtém lucro nas Bolsas

No que tudo isso vai dar 
agora com os prenún-
cios de uma guerra 

comercial? Seria um plano de 
ajuste planetário em andamen-
to? Se os EUA endurecerem, 
se a China fi zer frente e retirar 
um montante signifi cativo de 
dólares dos títulos americanos, 
como os EUA poderiam cobrir 
o rombo? O que a China faria 
com um montão de dólares 
nesta fase de muita liquidez 
e poucas oportunidades de 
investimentos fora da espe-
culação? Quais seriam as con-
sequências para a economia 
global? 

A ausência de equilíbrio 
econômico e fi nanceiro entre 
as nações sempre tende a 
provocar confrontações co-
merciais. Cada país precisa 
produzir matérias-primas, 
alimentos, industrializados, 
empregos, melhora das con-
dições de vida; sem isso não 
há base nem para serviços. A 
continuada ampliação de itens 
importados leva ao declínio 
geral. Faltam diretrizes para 
inverter a situação e equilibrar 
as contas internas e externas. 

A pendência não está apenas 
no défi cit comercial. O prepon-
derante parece ser o embate 
pela hegemonia tecnológica, 
fator importante que ainda 
falta para consolidação da 
posição dominante da China. 
Importações americanas de 
itens especiais serão taxadas 
com 25% de alíquota. Itens 
para o consumidor americano 
fi cam preservados de reajuste 
de preços, mantendo a infl ação 
baixa. Todavia, para os países 
atrasados os problemas con-
tinuam. 

O Brasil se defronta com o 
atraso que se impôs na indús-
tria, que hoje funciona mais na 
base de automação, tecnologia, 
economia de escala, juros e 
mão de obra de baixo custo. 
São fatores que travam as pos-
sibilidades de crescimento e 
difíceis de serem solucionados, 
mesmo se a taxa de juros Selic 
for reduzida, medida indispen-
sável para conter o aumento da 
dívida. Esse é o grande desafi o 
para a reação do PIB que se 
ressente do crescimento de 
importações. 

Uma economia com força 
nas commodities tem de estar 
atenta para não regredir como 
vem ocorrendo no Brasil, 
onde as novas gerações estão 

decaindo no apagão mental. 
A tecnologia é um processo 
contínuo de desenvolvimento; 
sem indústrias pujantes, esse 
processo fica naturalmente 
travado.  

O presidente da China, Xi 
Jinping, está certo em de-
fender os interesses dos 1,3 
bilhão de chineses, assim como 
Trump desponta como defen-
sor dos americanos. No entan-
to, somos todos habitantes da 
Terra, e nesta era industrial-
-fi nanceira-digital o fortale-
cimento de uns tem se dado 
sempre com o enfraquecimen-
to de outros, predominando as 
recomendações maquiavélicas 
de como exercer e conservar o 
domínio. Nesta época difícil, o 
dinheiro sempre fala mais alto 
do que o bom senso.

O mundo vive o desequilíbrio 
global na natureza, na econo-
mia e fi nanças. O descaso com 
a natureza permanece geran-
do consequências negativas, 
sempre prejudiciais aos seres 
humanos descuidados com 
o sentido da vida. Os abusos 
cometidos para satisfazer 
cobiçosos interesses particu-
lares, em prejuízo do interesse 
geral das nações, esgarçaram 
a democracia e a economia. 
Foram muitos erros além das 
quadrilhas instaladas no poder. 

Num mundo com mais de 
sete bilhões de pessoas, a 
condução da massa tem se 
caracterizado pela fragmen-
tação que reduz a resistência 
das reivindicações. O Face-
book trouxe para a população 
em geral uma possibilidade 
inovadora de comunicação. 
Sem dúvida é esse o grande 
potencial das redes sociais, 
até então existente apenas 
através da força do fl uxo dos 
pensamentos que agora podem 
ser articulados em posts, o que 
tem sido objeto de críticas e 
investigações.  

O problema grave no Fa-
cebook é a rápida expansão 
de notícias falsas que podem 
ser geradas a partir da análise 
das informações pessoais dos 
usuários, de seus anseios e 
suas insatisfações que fi cam 
à disposição das corporações 
e dos falsos profetas que, 
prometendo o que não podem 
cumprir, carregam os incautos 
para o abismo. Dá para sanar os 
inconvenientes e aproveitar a 
parte boa para o enobrecimen-
to da humanidade e melhora 
geral?

 
(*) - É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 
qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). É autor 

dos livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; 2012...e depois?; 

Desenvolvimento Humano; O Homem 
Sábio e os Jovens, entre outros. 

E-mail: (bicdutra@library.com.br); 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Reforma tributária 
favorece as pessoas 
de menor renda

O atual sistema tributário bra-
sileiro é complexo, ultrapassado e 
injusto, sacrifi cando os trabalhado-
res. Os que ganham menos pagam 
mais tributos, proporcionalmente, 
e têm seu poder aquisitivo reduzi-
do. Situações como essas serão mu-
dadas com a aprovação da reforma 
tributária proposta pelo PSDB. O 
partido defende uma reestrutura-
ção capaz de desonerar o consumo, 
tornar o sistema mais justo, gerar 
empregos e riqueza para o país. 
Um dos maiores especialistas no 
tema no Congresso, o deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) está 
à frente deste trabalho. 

Debatida em  comissão especial, 
a proposta do parlamentar tucano 
simplifi ca e desburocratiza o sis-
tema. Entre as medidas sugeridas 
estão a eliminação dos impostos so-
bre alimentos e medicamentos. Na 
prática, as pessoas de menor renda 
terão mais dinheiro disponível. Isso 
é bom para as famílias e bom para 
o país, pois automaticamente a 
economia será aquecida.

A proposta encontra apoio nos 
mais diversos segmentos e tem res-
paldo entre parlamentares de vários 
partidos políticos. Apesar disso, 
ainda não há previsão para aprecia-
ção da matéria. Diante da urgência 
de mudar o sistema, os deputados 
do partido têm, reiteradamente, 
defendido a aprovação da reforma.

O deputado Lobbe Neto (PSDB-
-SP) afi rma que o sistema tributário 
brasileiro é um dos piores do mun-
do e que está na hora de modernizá-
-lo. Ele reforça que a proposta do 
partido tem um importante cunho 
social. “Quem ganha pouco pagará 
menos impostos, enquanto quem 
ganha mais pagará mais. Vamos 
fazer uma grande justiça social”, 
afi rma (psdbnacamara).

O Ministério Público (MP) 
do Rio de Janeiro ingressou 
com ação civil pública contra 
o ex-governador Sérgio Cabral 
pela concessão de isenção 
fi scal tributária à Fetranspor. 
A medida levou à isenção de 
50% no valor do IPVA para  em-
presas de ônibus e, segundo 
o MP, teria causado prejuízo 
de R$ 36 milhões aos cofres 
públicos. A informação foi di-
vulgada em nota, ontem (28). 
O benefício foi concedido por 
meio de decreto assinado por 
Cabral em janeiro de 2014. 

Além do ex-governador, 
também foram denunciados 
o empresário do setor de 
ônibus Jacob Barata Filho e 
os ex-dirigentes da Fetrans-
por Lélis Marcos Teixeira, 
José Carlos Reis Lavouras 
e Marcelo Traça Gonçalves. 
Foram denunciados ainda o 
ex-presidente do Conselho 
Superior do Rio Ônibus, João 
Augusto Morais Monteiro, a 
própria Fetranspor e o Estado 
do Rio de Janeiro.

O MP sustenta que o pedi-
do de isenção de metade do 
IPVA foi feito pelo empresário 

Ex-governador Sérgio Cabral.
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Deputados federais da Co-
missão Externa, criada para 
apurar o assassinato da ve-
readora Marielle Franco e de 
Anderson Gomes, estiveram 
reunidos, na tarde de ontem 
(28), com o chefe de Polícia do 
Rio, delegado Rivaldo Barbosa. 
O objetivo da reunião foi buscar 
informações sobre o andamen-
to das investigações da morte 
da vereadora, e também sobre 
a chacina de cinco jovens, no 
município de Maricá. Depois 
da reunião, a vice-presidente 
da comissão, deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), se mos-
trou satisfeita com os rumos 
das investigações.

“O que pudemos observar é 
que o caso Marielle tem absolu-
ta prioridade nas investigações 
do estado, existe um compro-
misso muito grande da chefi a de 
Polícia, que busca não apenas 
os autores, mas as motivações 
do crime. Segundo a chefi a, 
não existe falta de estrutura 
para as investigações e há total 
integração de inteligência no 
caso”, disse a deputada.

A Câmara analisa proposta 
que modifi ca a Constituição de 
1988 a fi m de permitir a prisão 
imediata de réus condenados 
pela Justiça em segunda instân-
cia (tribunais). A alteração está 
prevista na proposta do depu-
tado Alex Manente (PPS-SP). 
Pelo texto, após a confi rmação 
de sentença penal condenatória 
em grau de recurso, o réu já será 
considerado culpado, podendo 
ser preso. Hoje, o texto consti-
tucional estabelece que o réu só 
pode ser considerado culpado 
após o esgotamento de todos os 
recursos em todas as instâncias.

Para Manente, a atual previ-
são constitucional de que nin-
guém deverá ser considerado 
culpado até o trânsito em julga-
do remonta o período de repres-
são que marcou o regime militar 
(1964-1985). Manente entende 
que, passados 30 anos, o mo-
mento político-constitucional 
é diferente. “Acreditamos que 
hoje o princípio da presunção 
de inocência já está garantido e, 
mesmo com provas sufi cientes 
para a condenação em primeira 
instância, o réu ainda pode re-

Alex Manente: princípio da presunção de inocência já está 

garantido.

O primeiro item previsto 
na pauta é o que aumen-
ta as penas para quem 

comete crimes relacionados à 
falsifi cação ou imitação de pro-
dutos. Hoje, a punição máxima 
é de 1 ano de prisão, em regime 
aberto ou semiaberto. O projeto 
passa para 4 anos de prisão em 
regime fechado.

Também está prevista a 
análise da proposta que obriga 
o governo a instalar bloqueado-
res de telefonia em presídios, 
usando o dinheiro do Fundo Pe-
nitenciário Nacional (Funpen). 
Na terça-feira (3), os deputados 
poderão votar a criação do 
Sistema Único de Segurança 
Pública, cujo texto vem sendo 
negociado nas últimas semanas. 

De autoria do Poder Execu-
tivo, a proposta estabelece os 
princípios e as diretrizes dos 
órgãos de segurança e prevê a 
proteção aos direitos humanos 
e fundamentais; a promoção 
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Deputados vão analisar proposta que prevê 4 anos de prisão para quem comete crimes 

relacionados à falsifi cação ou imitação de produtos.
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Câmara retoma votação do aumento 
de pena para crimes de pirataria

O Plenário da Câmara volta do feriado com votações já na segunda-feira (2) para analisar propostas de 
segurança, economia e família

da cidadania e da dignidade do 
cidadão; a resolução pacífi ca de 
confl itos; o uso proporcional da 
força; a efi ciência na prevenção 
e repressão das infrações penais; 
a efi ciência nas ações de preven-
ção e redução de desastres; e a 
participação comunitária.

O líder da oposição, deputado 
José Guimarães (PT-CE) tam-
bém acredita que é possível a 
votação do Susp nesta semana, 
desde que a proposta contem-
ple algumas sugestões da ban-
cada. “É preciso ter o acordo, a 
partir do que colocamos como 

central, incorporar no projeto 
a ideia do SUS, sistema inte-
grado nacionalmente”, disse. 
Também na pauta está o projeto 
que regulamenta a atividade de 
lobby e de grupos de pressão 
junto ao setor público (Ag.
Câmara).

Mais uma ação contra Cabral 
por prejuízo de R$ 36 milhões

Jacob Barata Filho a Cabral, 
em dezembro de 2013, e que, 
ao editar o decreto, já no mês 
seguinte, o então governador 
violou seu dever funcional, uma 
vez que a questão já havia sido 
julgada como inconstitucional 
pelo TJ-RJ. Ainda segundo os 
promotores as planilhas dos 
colaboradores indicam que, 
entre os meses de janeiro e 
fevereiro de 2014, o caixa 2 da 
Fetranspor registrou o repasse 
de R$ 13 milhões ao governo 
do Rio.

“Vale lembrar que a desone-
ração é praticada em mais de 
20 capitais com isenção total 
do imposto ou com redução 
de alíquota. No caso do Rio de 
Janeiro, o desconto foi a opção 
encontrada pelo Poder Público 
para atenuar o desequilíbrio do 
contrato de concessão gerado 
pelo congelamento da tarifa em 
2013. O efeito da desoneração 
do IPVA representa 0,5% do 
valor da tarifa que deveria ter 
sido concedida”, informou a 
Fetranspor (ABr).

Proposta visa garantir prisão após 
segunda instância

correr, em grau de recurso, aos 
tribunais, que é onde se encerra 
a análise de fatos e provas sobre 
a culpabilidade”, destaca.

O deputado argumenta ainda 
que os recursos cabíveis da de-
cisão de segundo grau, ao STJ 
ou ao STF, não devem servir 
para discutir fatos e provas e sim 
matérias processuais. “Portanto, 
mantida a sentença condenató-
ria, estará autorizado o início da 
execução da pena”, disse.

Em 2016, o STF mudou a 
jurisprudência vigente até en-
tão e passou a permitir o cum-
primento de sentença penal 
condenatória após confi rmação 
em grau de recurso (2º grau). 
A proposta será analisada pela 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça quanto à admissibilidade. 
Se aprovada, será examinada 
por comissão especial quanto 
ao mérito e votada pelo Plenário 
em dois turnos (Ag.Câmara).

Deputados federais foram ao Rio 
acompanhar caso Marielle

Além dela, participaram da 
reunião os deputados Wadih 
Damous (PT-RJ), Alessandro 
Molon (PSB-RJ) e Glauber 
Braga (PSOL-RJ), relator da 
comissão. Segundo Braga, a 
resposta da polícia é que eles es-
tão com a estrutura necessária 
para realizar as investigações e 
que há prioridade e motivação 
para se chegar aos autores do 
crime: “Um ponto que tivemos 
de retorno, até este momento, é 

que há avanço na investigação”.
Também participaram da 

reunião os delegados Fábio Car-
doso, da Divisão de Homicídios 
da capital, e Bárbara Lomba, 
da Divisão de Homicídios de 
Niterói e São Gonçalo, além 
do prefeito de Maricá, Fabiano 
Horta (PT). As primeiras inves-
tigações da polícia e o relato 
dos moradores apontam para 
a participação de milicianos na 
morte dos cinco jovens (ABr).

O Partido Popular Socialista (PPS) desistiu de 
concorrer à presidência da República por acreditar 
que o lançamento de vários nomes diminui a chance de 
uma candidatura responsável — e que traga esperança 
de um Brasil melhor—, chegar ao segundo turno. Por 
isso, procura um nome para apoiar. Foi o que informou 
o senador Cristovam Buarque (PPS-DF), ontem (28).

"Há, hoje, um perigo no processo eleitoral porque 
há pulverização de candidaturas lúcidas, cuidadosas e 
moderadas - vejam que eu não usei a palavra centro. 
Essas candidaturas lúcidas, moderadas, responsáveis 

estão perdendo e estão quase impossibilitadas 
de ter um representante no segundo turno, pela 
pulverização", disse. Segundo o senador, o partido 
não terá candidato próprio, mas quer encontrar um 
nome para apoiar, já no primeiro turno, que traga 
qualidades da moderação e da responsabilidade, com 
esperança. Hoje, nos dois extremos que aparecem nos 
cenários da disputa em segundo turno, há nomes que 
ele considera “nostálgicos”, com um desenho de futuro 
para o Brasil que é antigo, seja do autoritarismo, seja 
do populismo (Ag.Senado).

PPS não vai dividir candidaturas lúcidas



Página 5São Paulo, quinta-feira, 29 de março de 2018

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais     2017     2016
Lucro (Prejuízo) do Exercício 2.583 (11.790)
Ajustes para Reconciliar o Lucro do Exercício com
  o Caixa Gerado Pelas Atividades Operacionais:
Depreciações e Amortizações 9.041 18.127
Participação dos Administradores 287 -
Resultado na Venda de Bens do Imobilizado 19.920 751
Juros e Variação Monetária de Mútuos Ativos e
  Passivos com Partes Relacionadas 3.252 3.208
Juros e Variação Monetária sobre Financiamentos 11.603 5.941
Juros e Variação Monetária sobre
   Outros Ativos e Passivos 29.203 36.186
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 581 (5.743)
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais:
Contas a Receber (5.375) (2.818)
Adiantamentos Concedidos (581) (2.659)
Estoques (1.754) 1.519
Tributos a Recuperar 1.654 10.044
Depósitos Judiciais 38 388
Outros Ativos Operacionais (26.438) (37.694)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:
Fornecedores 6.734 (3.629)
Salários, Comissões e Encargos Sociais (433) (932)
Tributos a Recolher 1.974 608
Tributos e Encargos Sociais Parcelados (1.975) (6.826)
Provisão para Contingências 18.399 8.790
REFIS (22.915) (19.828)
Outros Passivos Operacionais  15.384    3.715
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 61.182 (2.642)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Adições aos Intangíveis (130) (457)
Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado (21.596)   (7.270)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento (21.726) (7.727)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Líquido de Empréstimos e Financiamentos
  Obtidos e Liquidados (42.835) (2.953)
Mútuos com Partes Relacionadas    7.504     (875)
Caixa Líquido Gerado Pelas
  Atividades de Financiamento (35.331) (3.828)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa
  e Equivalentes no Exercício 4.125 (14.197)
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício 8.640 22.837
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício 12.765 8.640

Ativo Nota
Circulante Explicativa      2017      2016
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 12.765 8.640
Contas a Receber de Clientes 4 193.238 191.362
Estoques 5 108.436 106.682
Tributos a Recuperar 6 30.248 30.538
Outros Créditos     5.609     5.722

Total do Ativo Circulante  350.296  342.944
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Tributos a Recuperar 6 6.498 7.862
Tributos Diferidos 6 10.411 10.992
Valores a Receber 7  113.220   96.276
Total do Realizável a Longo Prazo  130.129  115.130
Imobilizado 8 147.001 154.208
Intangível 9        777        805

Total do Ativo Não Circulante  277.907  270.143
Total do Ativo 628.203 613.087

Passivo e Patrimonio Líquido Nota
Circulante Explicativa      2017      2016
Fornecedores 10 51.642 47.314
Empréstimos e Financiamentos 11 58.074 77.427
Salários, Provisões e Encargos Sociais 24.224 24.114
Dividendos e Participações 7.505 10.893
Tributos a Recolher 13 9.785 7.809
Financiamentos de Tributos 12 31.009 27.933
Contas a Pagar e Outros Passivos 14   16.713   13.385

Total do Passivo Circulante  198.952  208.875
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos 11 22.443 32.649
Financiamentos de Tributos 12 263.327 268.784
Provisão para Contingências 15 52.274 34.618
Empresas Ligadas 21 77.320 53.786
Pessoas Ligadas     3.008     9.755

Total do Passivo não Circulante  418.372  399.592
Patrimônio Líquido
Capital Social 16 74.290 70.001
Prejuízo Acumulado  (63.411)  (65.381)

Total do Patrimônio Líquido   10.879     4.620
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 628.203 613.087

Nota
Explicativa      2017      2016

Receita Líquida de Vendas 17 783.998 725.901
Custo dos Produtos Vendidos (573.128) (534.022)
Lucro Bruto  210.870  191.879
Despesas Operacionais
Vendas (100.246) (96.749)
Gerais e Administrativas (65.848) (66.046)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas       (671)        233

(166.765) (162.562)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 44.105 29.317
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras 18 5.705 7.045
Despesas Financeiras 18 (43.883) (55.979)
Variação Cambial, Líquida 18    (1.456)     2.084

(39.634) (46.850)
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e da CSLL 4.471 (17.533)
Imposto de Renda e Contribuição Social    (1.888)     5.743
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 2.583 (11.790)
Resultado por Lote de Mil Ações - em R$ 34,78 (168,43)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de reais - R$)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Expressas em milhares de reais - R$)

TROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/ATROMBINI EMBALAGENS S/A
CNPJ/MF  11.252.642/0001-02
Relatório da Administração

das antecipações efetuadas, mediante amortização do valor de R$ 12.152.
8. Imobilizado: O imobilizado é composto de:

      2017       2016
Edificações 30.323 29.567
Instalações 5.629 4.711
Máquinas e Equipamentos 160.052 166.419
Equipamentos de Informática 3.259 2.799
Florestas Próprias 33.657 31.970
Móveis e Utensílios 1.132 1.097
Veículos 279 294
Outros 631 841
Imobilizado em Andamento 6.612 2.317
Depreciação/Exaustão Acumulada   (94.573)   (85.807)
Imobilizado Líquido   147.001   154.208
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

      2017       2016
Saldo inicial em 31/12/2016 154.208 165.508
Adições:
Edificações - 2
Instalações 17 8
Máquinas e Equipamentos 9.373 685
Equipamentos de Informática 359 164
Móveis e Utensílios 39 5
Florestas Próprias 3.434 2.836
Outros 19 76
Imobilizado em Andamento      8.396      3.824

Totais de Adições 21.637 7.600
Baixas:
Máquinas e Equipamentos (17.234) (459)
Equipamentos de Informática (126) (27)
Veículos (19) (203)
Outros     (2.541)         (62)

Totais de Baixas (19.920) (751)
Transferências: (158) (330)
(-) Depreciações/Exaustões (8.766) (17.819)
Saldo no Final do Exercício   147.001   154.208
As adições contemplam aquisições inerentes ao aprimoramento e moderni-
zação do parque fabril das unidades operacionais. Não foram identificados
indicadores de possível redução do valor recuperável dos ativos da Socieda-
de (impairment).
9. Intangível: O intangível é composto de:

      2017       2016
Direito de Uso de Software 9.128 8.882
Marcas e Patentes 9 9
Amortização Acumulada     (8.360)     (8.086)
Intangível Líquido         777         805
10. Fornecedores: A composição dos fornecedores é:

      2017       2016
Nacionais 50.309 45.394
Estrangeiros      1.333      1.920
Totais    51.642    47.314
11. Empréstimos e Financiamentos: As obrigações por financiamentos e
empréstimos são resumidas como segue:
Linha de Crédito                     Encargos       2017       2016
Moeda Nacional
Capital Giro - Banrisul CDI + 6,17% 8.304 10.909
Capital Giro - Bradesco CDI + 5,30% 11.082 11.080
Capital Giro - Santander CDI + 5,28% 11.725 11.958
Capital Giro – CCB Brasil CDI + 7,44% 2.317 4.872
Capital Giro - Paraná Banco CDI + 7,44% 756 2.275
Capital Giro - Safra CDI + 8,085% 7.210 12.897
Finep TJLP + 7% A.A. 169 2.203
Leasing - Banrisul 1,40% A.M. - 7
Leasing - Daycoval 1,2585% A.M.      6.004             -

47.567 56.201
Moeda Estrangeira
PPE - Santander VC + CDI + 3,44% a.a 6.120 10.161
Export Development
  Canada VC + Libor + 5,25% a.a.    19.843    22.077

25.963 32.238
ACC (Santander, Banrisul e CCB) VC + 5,90%      6.987    21.637
Totais 80.517 110.076
Detalhamento dos vencimentos a longo prazo:
Ano    Saldos
2019 10.556
2020 4.753
Após      7.134
Total    22.443
As obrigações são garantidas pelos respectivos bens objetos dos financia-
mentos, hipotecas, por avais dos administradores ou empresas ligadas, ou
pelos bens móveis em operação.
12. Financiamentos de Tributos: Em 2014 a Sociedade aderiu ao Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, estabelecido pela Lei nº. 12.996/2014, con-
solidando os Tributos Federais a recolher, parcelados e em discussão.
Natureza Encargos       2017       2016
ICMS FCA 13.202 16.063
IPI Selic 5.026 6.787
PIS Selic 397 531
COFINS Selic 1.822 2.437
Contribuição Previdenciária Selic 6.784 1.202
REFIS Selic   267.105   269.697
Totais 294.336 296.717
Passivo Circulante 31.009 27.933
Passivo não Circulante 263.327 268.784
Detalhamento dos vencimentos a longo prazo:
Ano Saldos
2019 31.009
2020 28.942
Após   203.376
Total   263.327
13. Tributos a Recolher: O saldo de Tributos a Recolher está demonstrado
como segue:
Natureza       2017       2016
PIS e COFINS 925 877
IPI 2.587 2.062
ICMS 3.404 2.815
IRPJ 949 -
CSLL 359 -
Outros      1.561      2.055
Totais 9.785 7.809
Passivo Circulante 9.785 7.809
14. Contas a Pagar e Outros Passivos: O saldo de contas a pagar e outros
passivos está demonstrado como segue:
Natureza       2017       2016
Energia Elétrica 7.016 6.879
Fretes 2.941 1.628
Comissões a Pagar 3.245 3.771
Outras      3.511      1.107
Totais    16.713    13.385
15. Provisão para Contingências: Baseada na opinião de seus assesso-
res jurídicos, a Sociedade constituiu provisão para contingências em
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas que
possam advir do desfecho de processos cíveis, trabalhistas, tributárias e

previdenciários em andamento, para aqueles casos em que o risco de
perda foi considerado provável, como segue:
                                                    Movimentação do Exercício

Saldo Anterior Adições Baixas Atualização    2017
Trabalhistas 3.149 - - - 3.149
Tributárias            32.340 18.399 - - 50.739
(-) Depósitos
  Judiciais                (871) (878) 286 (151)  (1.614)
Totais             34.618 52.274
Contingências possíveis: A Sociedade adota procedimentos tributári-
os para aproveitamento de créditos na apuração de tributos que estão
sendo discutidos administrativa e judicialmente, não havendo trânsito
em julgado quanto à sua admissibilidade. A Sociedade, com base na
opinião de seus advogados, considera que um resultado desfavorável
é possível. A provisão para contingência tributária acima detalhada
contempla parte dos valores originais envolvidos. Há também outros
processos ou autuações fiscais que ocorreram no curso normal dos
negócios, inclusive decorrentes de alterações societárias ocorridas
no passado. A Sociedade, com base na opinião de seus advogados,
considera que um resultado desfavorável é possível. Estas contingên-
cias cíveis e tributárias foram provisionadas parcialmente.
16. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2017, o capital social in-
tegralizado está representado por 74.289.709 ações ordinárias nomi-
nativas sem valor nominal, equivalentes a R$ 74.290 mil.
17. Composição da Receita Bruta       2017       2016
Receita Bruta de Vendas 998.452 915.545
Impostos Incidentes Sobre Vendas (209.654) (182.906)
Devoluções e Abatimentos     (4.800)     (6.738)
Receita Operacional Líquida   783.998   725.901
18. Resultado Financeiro: Os resultados financeiros eram compostos como
segue:

      2017       2016
Juros Empréstimos Empresas Ligadas 2.108 1.856
Juros Auferidos 2.080 2.663
Demais Receitas Financeiras      1.517      2.526
Totais das Receitas Financeiras 5.705 7.045
Juros Empréstimos Empresas Ligadas (5.360) (5.064)
Juros sobre Financiamentos (9.514) (11.810)
Juros sobre Tributos e Encargos (21.919) (31.868)
IOF sobre Financiamentos (137) (944)
Gastos Bancários (1.900) (1.807)
Demais Despesas Financeiras     (5.053)     (4.486)

Totais das Despesas Financeiras (43.883) (55.979)
Variações Cambiais, Líquidas.     (1.456)      2.084
Totais Resultados Financeiros   (39.634)   (46.850)
19. Instrumentos Financeiros: As operações que envolvem instrumentos
financeiros ativos e passivos, conforme abaixo, estão registradas conta-
bilmente pelos valores compatíveis com as atuais taxas de mercado para
as operações de prazos e riscos similares. Os principais instrumentos fi-
nanceiros, na data do balanço, são os seguintes: Caixa e equivalente de
caixa: Os valores contábeis desses instrumentos financeiros são repre-
sentados por numerários em caixa, bancos e aplicações financeiras com
liquidez imediata e sem perda de valor. Contas a receber e contas a pagar:
Os montantes divulgados no balanço patrimonial em contas a receber e
contas a pagar, aproximam-se de seus valores de mercado, considerando
as provisões constituídas e o seu vencimento a curto prazo. Empréstimos
e financiamentos: Os valores foram determinados utilizando-se as taxas
de juros fixadas junto aos credores, com taxas similares as praticadas
pelo mercado, considerando as condições e a natureza dessas operações.
Concentração de riscos de crédito: As vendas financiadas da Sociedade
são administradas através de rigoroso programa de qualificação e conces-
são de crédito. Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente
cobertos por provisão para fazer face às eventuais perdas na sua realiza-
ção. As contas a receber são pulverizadas e não há concentração de cré-
dito significativa. Risco de taxa de câmbio: A Administração da Sociedade
monitora as oscilações de mercado da taxa de câmbio sobre a posição
patrimonial. A Sociedade não mantém ou contrata operações com derivati-
vos financeiros para proteção das transações que envolvem câmbio ou
com propósitos especulativos.
Ativo Circulante     2017     2016
Contas a Receber de Clientes (Nota Explicativa nº 4) 13.240 17.501
Adiantamento a Fornecedores 28 14

Passivo Circulante
Fornecedores (Nota Explicativa nº 10) 403 589
Empréstimos e Financiamentos (Nota Explicativa nº 11) 5.638 10.768

Passivo não Circulante
Empréstimos e Financiamentos(Nota Explicativa nº 11)    3.723    3.961

Posição Ativa Líquida    3.504    2.197
20. Seguros: A política adotada pela Sociedade é a de manter cobertura de
seguros corporativa do imobilizado, estoque e lucros cessantes para todas
as empresas do Grupo em face dos riscos envolvidos. O valor segurado dos
bens compreende o montante de R$ 252.995 mil em 2017.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Expressas em milhares

de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: A Sociedade atua em cinco unidades operacionais
localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
produzindo e comercializando os seguintes produtos: - Embalagens de papel
e papelão ondulado; - Celulose e aparas de papel; - Papel reciclado e virgem.
A atividade operacional é desenvolvida com ativos próprios e com ativos
arrendados da empresa associada Sulina Embalagens Ltda.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Con-
tábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação soci-
etária, tributária e demais instrumentos legais aplicáveis, que incluem as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que regula-
mentou as disposições do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As
seguintes principais práticas contábeis foram observadas na preparação
das demonstrações contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa – represen-
tado por numerários em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras
de liquidez imediata sem perda de valor. As aplicações financeiras são ava-
liadas como disponível para venda. Os títulos e valores mobiliários adquiri-
dos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados são con-
tabilizados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no
período, e ajustados ao valor de mercado, quando aplicável e, estão classi-
ficados no ativo circulante. Os rendimentos, as valorizações e as desvalori-
zações sobre esses títulos e valores mobiliários são reconhecidos no resul-
tado. b) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa
- as contas a receber são registradas e mantidas nas demonstrações contá-
beis pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provi-
são para créditos de liquidação duvidosa é constituída por meio de análise
individual dos créditos em atraso. A provisão constituída é considerada su-
ficiente pela Administração para cobrir prováveis perdas na realização das
contas a receber. c) Estoques - estão avaliados ao custo médio de aquisição
ou produção, que não excedem o valor de mercado ou de realização. d)
Imobilizado - está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. A
sociedade optou por não efetuar ajustes correspondentes ao valor justo dos
bens no exercício de 2017 por entender irrelevantes os efeitos dos possí-
veis ajustes advindos. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas
consideradas razoáveis para refletir o desgaste dos bens em operação. e)
Intangível - está demonstrado ao custo de aquisição e formação, deduzido
da amortização. As amortizações são calculadas pelo método linear com
base no prazo em que os respectivos benefícios econômicos futuros serão
consumidos pela Sociedade. f) Ativos e passivos vinculados a moeda es-
trangeira ou sujeitos a atualização monetária – são convertidos ou
atualizados com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas dos balanços
e em índices oficiais de atualização monetária. g) Passivo circulante e não
circulante – demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetá-
rias ou cambiais incorridos até a data dos balanços. h) Contingências - os
passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis
quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administra-
tiva, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações
e quando os montantes envolvidos forem passíveis de mensuração. i) Im-
posto de renda e contribuição social - São apurados com base no lucro real
determinado de acordo com a legislação tributária em vigor. j) Uso de estima-
tivas - As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e
subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens sig-
nificativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do
ativo imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa e
provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa as estima-
tivas e premissas, no mínimo, anualmente. k) Ajustes a valor presente de
direitos e obrigações - Os direitos e obrigações de curto prazo, exceto
empréstimos mantidos com instituições financeiras, são efetuados a prazo
médio inferior a 90 dias, sendo irrelevante o efeito de eventual ajuste a valor
presente em tais valores, que, portanto, não foi efetuado.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa       2017       2016
Caixa 52 47
Bancos - Conta Corrente 10.535 4.487
Aplicações Financeiras      2.178      4.106
Totais    12.765      8.640
O saldo de aplicações financeiras é composto por títulos de CDB Banco
Bradesco e títulos de capitalização Bancos Bradesco e Banrisul.
4. Contas a Receber de Clientes: A composição das contas a receber de
clientes é:

      2017       2016
Mercado Interno 172.710 148.793
Mercado Externo    43.789    57.026
Totais 216.499 205.819
(-) Perdas no Recebimento de Créditos   (23.261)   (14.457)
Totais 193.238 191.362
As contas a receber de clientes têm a seguinte composição por idade de
vencimento:

      2017       2016
A Vencer 166.277 152.788
Vencidos até 30 dias 16.149 14.254
Vencidos de 31 até 60 dias 3.851 4.675
Vencidos de 61 até 90 dias 680 2.997
Vencidos Acima de 91 dias    29.542    31.105
Totais   216.499   205.819
5. Estoques: São representados por:       2017       2016
Produtos Acabados 26.386 21.407
Matérias-Primas 20.186 22.278
Peças de Reposição 51.349 49.539
Materiais Secundários 4.566 5.978
Almoxarifado - Outros      5.949      7.480
Totais   108.436   106.682
A Sociedade vem adotando medidas de identificação para eventual aliena-
ção ou ajuste de itens de estoque de Peças de Reposição com pouca utili-
zação no processo operacional.
6. Tributos a Recuperar: O saldo de tributos a recuperar está demonstrado
como segue:

      2017       2016
ICMS 2.671 3.202
PIS e COFINS 12.005 12.762
IRPJ/CSLL Diferidos 10.411 10.992
IPI 16.502 16.502
Outros      5.568      5.934
Totais 47.157 49.392
Ativo Circulante 30.248 30.538
Ativo não Circulante    16.909    18.854
O IRPJ e a CSLL diferidos possuem expectativa de realização vinculada à
geração de lucros tributáveis futuros. Os saldos de IPI, PIS e COFINS a
Recuperar tem principal origem em possíveis créditos futuros que estão
sendo discutidos judicialmente.
7. Valores a Receber: Refere-se a valores destinados a pagamento de par-
celas dos tributos (R$ 113.162) que foram incluídos no REFIS pela detentora
das participações societárias no passado alienadas pela Sociedade. A Soci-
edade entende que há fatores controversos na origem dos tributos parcela-
dos. Encontram-se em andamento medidas voltadas ao retorno dos valores
à Sociedade mediante tratativas com a adquirente das participações
societárias, com estimativa de sucesso. Em 2017 houve o retorno parcial

Senhores Acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V. Sas. o relatório das atividades, as
demonstrações contábeis e o relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de reais - R$)

Reserva para
Capital Retenção Prejuízo
 Social      de Lucros Acumulado    Totais

Saldos em 31/12/2015 70.001 - (53.591) 16.410
Prejuízo do Exercício          -                   -      (11.790) (11.790)
Saldos em 31/12/2016 70.001 - (65.381) 4.620
Aumento Capital Social 4.289 - - 4.289
Lucro Líquido do Exercício - - 2.583 2.583
Destinação do Lucro Líquido do Exercício
Reserva Legal - 129 (129) -
Dividendos Propostos - - (613) (613)
Absorção do Prejuízo
  Pelas Reservas          -              (129)            129           -
Saldos em 31/12/2017 74.290 - (63.411) 10.879

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

À Trombini Embalagens S/A. At. Diretoria. Opinião sobre as demonstrações
contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da Trombini Embala-
gens S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findado naquela
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Trombini Embalagens S/A em 31 de dezem-
bro de 2017, o desempenho de suas operações para o exercício findado
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So-
mos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropri-
ada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis: A administração da Sociedade é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-

dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacida-
de de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 rea-
lizada 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 conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da
auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissi-
onal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-
tâncias, 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 respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da socieda-
de. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em
continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança 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 identifica-
mos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 15 de março de 2018.

Diretoria:           • Italo Fernando Trombini Filho -  Diretor Industrial             • Ricardo Lacombe Trombini - Diretor Comercial             • Paulo Adalberto Putrique - Contador CRC 1PR 031077/O-7 'S' SP - CPF: 457.086.229-20

21. Saldos e Transações com Partes Relacionadas:Em 31 de dezembro, a posição junto às empresas do Grupo, está demonstrada como segue:
Empréstimos de Empréstimos de Receitas (Despesas)

               Mútuo Ativo            Mútuo Passivo   Custo Arrendamento                  Financeiras
     2017      2016      2017      2016      2017      2016      2017      2016

Trosa S/A Administração e Participação 42.426 38.021 5.471 5.471 - - 2.108 1.856
Sulina Embalagens Ltda. 111.034 100.582 182.740 161.843 11.802 15.646 (3.631) (3.375)
GSM Administração e Participação S/A    22.107    15.712    64.676    40.787            -            -    (1.729)    (1.689)
Totais 175.567 154.315 252.887 208.101 11.802 15.646 (3.252) (3.208)
Saldo            -            -    77.320    53.786    11.802    15.646    (3.252)    (3.208)
Os saldos de mútuo são corrigidos à base de 0,5% ao mês. Os preços e as condições comerciais praticados nas operações acima e nos contratos de
aluguéis são acordados entre as partes relacionadas.

Odirlei Acir Tedesco
Contador

CRC-PR 27.910/O-0 “S” SP

AXCEL
Auditores Independentes S/S.
CRC-PR 005261/O-2 “S” SP

Tiros contra 
caravana de 
Lula podem ter 
sido ‘armação’

São Paulo - O deputado federal 
Nilson Leitão, líder do PSDB na Câ-
mara, disse ao Estadão/Broadcast 
que o ataque a tiros que atingiu 
dois ônibus da caravana do ex-
-presidente Lula no Paraná deve ter 
sido uma “armação” dos próprios 
petistas. “Não posso acreditar que 
alguém tenha atirado nele. Eles 
são capazes de tudo, inclusive de 
ter armado a situação para se co-
locar de vítima. Não acredito que 
alguém tenha feito isso”, afi rmou 
o parlamentar tucano.

À reportagem, o delegado Fabia-
no Oliveira confi rmou que um dos 
ônibus da caravana foi alvejado por 
ao menos um tiro. “Pelo menos uma 
das marcas é de arma de fogo”, afi r-
mou. “Se as outras (marcas) são, 
apenas a perícia irá dizer.” Oliveira é 
o responsável pela investigação do 
caso no município paranaense. Um 
grupo de elite da Polícia vai apurar 
os tiros contra caravana

Dois dos três ônibus da caravana 
de Lula pela região Sul foram alve-
jados com tiros na estrada entre 
Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do 
Sul, no interior do Paraná. Os dispa-
ros foram relatados por integrantes 
da caravana do petista. Ninguém 
fi cou ferido. A primeira reação 
do governador Geraldo Alckmin 
foi dizer em um evento na noite 
desta terça-feira que os petistas 
“estão colhendo o que plantaram”. 
Na manhã dessa quarta-feira, 28, 
porém, o presidenciável do PSDB 
recuou e postou no Twitter que 
“toda forma de violência deve ser 
condenada” (AE).

Número de 
assinantes 
de banda 
larga fi xa fi ca 
estável 

O número de assinantes de 
serviço de banda larga fi xa fi cou 
praticamente estável em fevereiro 
na comparação com janeiro de 
2018. Os números, divulgados 
ontem (28) pela Anatel, mostram 
crescimento de 0,14%, que equi-
vale a 41,62 mil novos contratos. 
No acumulado de 12 meses, o país 
totalizou 29,33 milhões de contra-
tos de banda larga fi xa ativos em 
fevereiro de 2018, que representa 
aumento de 8,64%.

A operadora de serviço de banda 
larga Sercomtel foi o grupo que 
mais cresceu na comparação com 
o mês anterior. Foram 30,51 mil no-
vos contratos, aumento de 14,14%. 
Em seguida aparece a TIM, que 
somou mais 4,95 mil assinantes, 
crescimento de 1,19%; e a Algar 
Telecom que cresceu 0,66%, adi-
cionando mais 3,61 mil contratos.

Já o segmento dos provedores 
regionais, que vem puxando o 
aumento no mercado nacional de 
banda larga, apresentaram redução 
de 32,56 mil contratos, queda de 
0,69%. De acordo com a Anatel, 
em doze meses, os provedores 
regionais foram responsáveis por 
mais de dois terços do aumento da 
banda larga fi xa no país. O número 
de contratos saltou de 3,05 milhões, 
em fevereiro de 2017, para 4,67 
milhões – alta de 53,19%.

Entre os estados, na comparação 
com o mês anterior, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina apre-
sentaram maior crescimento no 
número de assinantes. Com 45,12 
mil contratos a mais de banda larga 
fi xa, São Paulo liderou o ranking, 
fechando fevereiro com aumento 
de 0,45%. Depois, com acréscimo 
de 33,05 mil contratos, aparece 
o Paraná que apresentou cresci-
mento percentual de 1,59%. Santa 
Catarina registrou alta de 0,93%, 
adicionando 12,62 mil assinantes.

Em termos percentuais, a lide-
rança fi cou com Rondônia, cujo 
crescimento foi de 2,97%, com 4,58 
mil novos contratos. Em seguida 
vem o Amapá com crescimento de 
2,84% e 1,80 mil assinantes a mais. 
O Pará aparece em terceiro com 
crescimento percentual de 1,93% 
e mais 6,96 mil contratos.

Em nove estados o número de 
contratos caiu, sendo que o maior 
queda ocorreu no Rio Grande 
do Sul, com 12,13 mil contratos 
a menos, em termos absolutos. 
Percentualmente o estado fechou 
com recuo de 0,66% no número de 
assinantes. O Rio de Janeiro regis-
trou a maior queda percentual no 
número de contratos, equivalente 
a 1,88%, – perda de 60,30 mil 
assinantes.

Os dados da Anatel mostram 
ainda que os planos de banda lar-
ga fi xa com velocidades acima de 
34 megabits por segundo (Mbps) 
foram os que mais atraíram novos 
clientes em fevereiro, a maior parte 
nas regiões Sudeste e Centro-Oes-
te. Esses plano fecharam fevereiro 
com 196,6 mil novos assinantes. Já 
os plano com menor velocidade, 
de até 512 quilobits por segundo 
(Kbps), tiveram incremento de 
14,4 mil assinantes, nas mesmas 
regiões. As demais modalidades 
de assinatura perderam clientes 
em fevereiro (ABr).
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Após as investigações 

da operação Lava-Jato 

realizadas pela Polícia 

Federal desde 2013, 

a Lei Anticorrupção 

entrou em vigor não 

só para instituições 

públicas, mas também 

para as empresas 

privadas

Aqueles que se negam a 
aderir à transparência, 
estão fadados a arcar 

com multas e vão contra a 
atual tendência do país, que 
preza pela lisura e reforça 
a fundação de mecanismos 
para evitar atos ilegais, como 
fraudes ou corrupção. Entre 
os principais motivos que 
geram atitudes desonestas 
estão pressão exagerada, 
metas irreais, falta de acom-
panhamento nas técnicas 
usadas pelos funcionários, 
cobrança de resultados des-
cabida, além de crescimento 
rápido e sem precedentes. 

A pior parte dessa histó-
ria é que, dependendo da 
dimensão da empresa, os 
responsáveis nem sempre 
têm conhecimento do que 
acontece dentro do próprio 
escritório e são punidos 
pelos erros de terceiros. E 
é por isso que metodologias 
são criadas para controlar e 
combater as más práticas. 
O compliance é um bom 

exemplo de uso preventivo 
e educacional. Se traduzido 
ao pé da letra, o termo de 
origem inglesa quer dizer 
“agir de acordo com” deter-
minada regra.

Ter um bom profi ssional 
ou uma equipe que investiga 
a conformidade de todos 
os processos por meio de 
auditorias, pode evitar al-
gumas ações que levantam 
suspeitas. Outra possibili-
dade é criar um código de 
ética e conduta para os co-
laboradores, com as práticas 
valorizadas internamente. 
Nesse documento é interes-
sante conter os valores e a 
cultura de cada ambiente de 
trabalho para melhor enten-
dimento de cada um.

No entanto, de nada adian-
ta montar cartilhas e não 
incentivar os contratados a 
utilizá-las. Uma boa manei-
ra de colocá-las em prática 
é aplicar cursos e treina-
mentos, medidas que vêm 
se mostrando cada vez 
mais efi cazes. Entretanto, 
é importante entender que 
a mudança deve começar 
pelos líderes. 

Afi nal, se a diretoria não 
der bons exemplos aos seus 
colaboradores, é impossível 
exigir uma conduta profi ssio-
nal dentro dos limites éticos.

(*) - É fundador e presidente da 
Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

As regras do compliance 
dentro de

uma organização
José Martinho Reis (*)
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Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 - NIRE nº 35.300.043.154

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do Atacadão S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a serem realizadas no dia 27 de abril de 2018, às 
10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, localizado na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, São Paulo, CEP: 05690-000, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: A - Em Assembleia Geral Ordinária: 
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017; (2) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos;
(3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos; (b) deliberar sobre a caracterização
dos candidatos indicados como conselheiros independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) aprovar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. B - Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) alterar
o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia; e (2) aprovar a consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Informações Gerais: 1. O Manual de Participação dos Acionistas contendo a Proposta da Administração e orientações
detalhadas para participação nas AGOE, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nas AGOE, encontram-se à
disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.grupocarrefourbrasil.
com.br), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá
ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da
documentação exigida constam do Manual de Participação dos Acionistas. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual de Participação dos
Acionistas, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação nas AGOE: Acionista Presente: Solicita-se que os
Acionistas que optarem por participar pessoalmente das Assembleias efetuem seu cadastramento até o dia 24/4/2018. O Acionista deverá comparecer
às Assembleias munido de documento que comprove a sua identidade. Acionista Representado por Procurador: As procurações poderão ser
outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual de Participação dos Acionistas. O representante legal
do Acionista deverá comparecer às Assembleias munido da procuração e demais documentos indicados no Manual de Participação dos Acionistas,
além de documento que comprove a sua identidade. Via Boletim de Voto a Distância: A Companhia disponibilizará para essas Assembleias o sistema 
de votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações
constantes do Manual de Participação dos Acionistas. 3. Nos termos da Instrução da CVM nº 165/91, conforme alterada, o percentual mínimo de
participação no capital votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia é de 5% (cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia
Geral Ordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 141 da Lei das S.A. São Paulo, 27 de março de 2018. Matthieu Dominique Marie Malige - 
Presidente do Conselho de Administração.

METALCEM COMÉRCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI. torna público que rece-
beu da SEMA a Licença Unificada, através do Processo Administrativo nº 63484/2015,
válido até 14/03/2.023.
ECALK PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da SEMA a
Licença de Operação, através do Processo Administrativo  nº 36662/2017, válida até 19/
03/2.023.

PLASTBOLHA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - Torna publico que solicitou
junto a Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia,
Instalação e de Operação, para a atividade de fabricação de embalagens de material
plástico, sito Rua Santa Izildinha, 236- Parque Novo Horizonte, Itaquaquecetuba/ SP

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026073-
95.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDNA 
MARIA DA SILVA, Brasileiro, RG 335903204, CPF 263.394.318-79, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague a 
quantia de R$27.757,84, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2018. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008430-
33.2014.8.26.0001/01 A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I -Santana, Estado de 
São Paulo, Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FERNANDO DOROTEU DE ALMEIDA, CPF.402.121.128-48, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$23.008,17 (atualizado até 30/06/2017). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, 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%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 
523 do CPC, ficando também ADVERTIDO para, em 15 dias, a fluir após o prazo para pagamento, 
ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do CPC). Será o presente afixado 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 18 de dezembro de 2017. 

12ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016726-38.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIANA JESUS 
CALHAU, CPF. 010.720.865-22, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 17.135,82 (Fev/2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em 
lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 14 de fevereiro de 2018. 

30ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007373-08.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Daniela Dejuste de Paula, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a GUILHERME CAMPANELLI ROSSI 
(CPF 304.911.288-35) que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação de 
Execução para o recebimento de R$8.417,23 (Abril/2013), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de AGE realizada em 30/01/2018
Data e horário: às 14 horas do dia 30/01/2018. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miya-
jima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: totalidade. Convocação: dispensada. Ordem do 
dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) A aquisição de 100% das Ações da empresa 
Light Esco - Prestação de Serviços S.A., com sede na Avenida Marechal Floriano, nº 168, parte, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.688.855/0001-20, que tem como única 
acionista Light S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Marechal Floriano, Nº 168, parte, 
2º andar, Corredor A, Centro, CEP: 20080-002, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.378.521/0001-75. A aprovação da aquisição de 100% das Ações 
da empresa supra citada segue o disposto no Artigo 10º, IX, do Estatuto Social da Companhia, que 
estabelece como Competência da Assembleia Geral deliberar sobre a aquisição de participação 
societária em outra empresas. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri; Acionistas Presentes: Mitsui 
& CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus 
Diretores Sr. Hiroki Toko, Diretor Presidente e Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. O presente 
foi extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 141.129/18-9 em 21/03/18. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de ARCA realizada em 30/01/2018
Data e horário: às 14 horas do dia 30/01/2018. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miya-
jima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: totalidade. Convocação: dispensada. Ordem 
do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (1) A aprovação da concessão por parte da 
Companhia de Garantias Corporativas a serem fornecidas em favor do BNDES nas operações de 
financiamento referentes aos projetos Rio de Janeiro de Refrescos Ltda. e Centro Comercial do Sho-
pping Center Iguatemi Caxias que serão assumidos pela Companhia em decorrência da aquisição da 
empresa Light Esco. (2) A aprovação da concessão por parte da Companhia de uma Fiança Bancária 
ou de um Seguro Fiança em favor da Light S.A. caso o BNDES não aprove a transferência do controle 
acionário da Light Esco dentro de 45 dias contados da assinatura do contrato de aquisição da Light 
Esco. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Ryo 
Miyajima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri; Presentes: Koichi Wakana, Tadaharu Shiroyama; Taira 
Nozaki; Hisao Ogawa e Nelson da Silva Cardoso de Oliveira. O presente foi extraído do original regis-
trado na Jucesp sob o n° 141.299/18-6 em 21/03/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cobansa Companhia Hipotecária
CNPJ/MF Nº 53.263.331/0001-80 - NIRE 35300106211

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 25.07.2017
Data, Hora e Local: 25.07.2017, às 10hs, na Sede Social, na Avenida Duquesa de Goiás, 716 - 1º andar - Conjunto B - 
São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Roberto Sérgio Abdalla. Secretário: José Pereira 
Gonçalves. Deliberações Aprovadas: 1. Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de Diretor, sem designação espe-
cial, apresentado em 20.06.2017 pelo Marco Antônio Moura, sendo consignado um voto de agradecimento pelos 
serviços prestados. 1.1. As áreas, que estavam sob a responsabilidade de Marco Antônio Moura, perante o Banco Cen-
tral do Brasil, passam a ser atribuídas provisoriamente ao Diretor Presidente, Roberto Sérgio Abdalla, até a eleição 
de um novo diretor. 2. Eleição como Diretor, sem designação específi ca de José Abdalla Neto, brasileiro, divorciado, 
engenheiro civil, residente em São Paulo-SP, RG 9.744.741-SSP-SP e CPF 064.914.658-10, com a remuneração defi nida 
na AGO realizada em 25.04.2016, devidamente arquivada na JUCESP em 17.11.2016, nº 489.840/16-4. 2.1. O mandato 
do direror ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. 2.2. O diretor eleito, declara não 
estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
25.07.2017. Acionistas: GCCH Holding Financeira Ltda., representada por seu diretor Roberto Sérgio Abdalla; e 
Roberto Sérgio Abdalla. JUCESP 446.452/17-8 em 29.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (em reais)
Ativo              2017                2016
Ativo Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa .........  3.186.647,81  4.181.036,74
Titulos e Valores Mobiliarios ............  37.605.228,11  55.310.283,44
Contas a Receber de Clientes .........  13.779.819,80  12.250.713,76
Estoques .........................................  14.893.784,39  14.039.452,17
Impostos a Recuperar .....................  1.096.910,11  1.714.004,52
Outros Recebiveis ...........................  365.524,44  376.141,91
Despesas Antecipadas ...................  88.828,61  97.636,65
Total do Ativo Circulante ................  71.016.743,27  87.969.269,19
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais .........................  191.751,81  239.280,22
Investimentos .................................  85.171.879,58  77.102.295,69
Imobilizado .....................................  2.994.806,39  3.225.488,57
Intangível ........................................  32.439,59  45.349,02
Total do Ativo Não Circulante ........  88.390.877,37  80.612.413,50

Total do Ativo ..................................  159.407.620,64  168.581.682,69

Passivo              2017                2016
Passivo Circulante
Fornecedores ....................................  2.873.177,12  1.269.293,74
Impostos e Contribuições a Pagar ....  173.720,31  160.161,59
Salários e Encargos a Pagar .............  1.259.630,82  1.384.029,23
Outras Contas a Pagar .....................  458.101,14  444.264,78
Juros s/Capital a Pagar .....................  3.485.000,00  4.080.000,00
Total do Passivo Circulante .............  8.249.629,39  7.337.749,34
Passivo Não Circulante ....................
Impostos e Contribuições a Pagar ....  263.472,91  263.472,91
Tributos Diferidos ...............................  23.925.362,59  20.600.548,49
Outras Contas a Pagar .....................  70.739,71  152.154,86
Total do Passivo Não Circulante ......  24.259.575,21  21.016.176,26
Patrimônio Líquido
Capital Social ....................................  55.000.000,00  55.000.000,00
Reserva de Lucros ............................  23.465.139,57  43.228.731,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial ........  48.433.276,47  41.999.025,59
Total do Patrimônio Líquido .............  126.898.416,04  140.227.757,09
Total do Passivo ...............................  159.407.620,64  168.581.682,69

Demonstrações dos Resultados (em reais)
               2017                2016

Receita Operacional Líquida ...............  116.306.862,91  115.157.011,97
Custo dos Produtos Vendidos ...............  (79.105.888,34)  (78.400.347,87)
Lucro Bruto ...........................................  37.200.974,57  36.756.664,10
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas com Vendas ..........................  (7.730.816,58)  (7.665.994,01)
Despesas Administrativas .....................  (16.959.936,52)  (17.433.708,29)
Resultado de Equivalência Patrimonial ..  602.646,87  719.935,13
Lucro Operacional Antes dos
 Efeitos Financeiros .............................  13.112.868,34  12.376.896,93
Receitas Financeiras .............................  6.701.968,01  11.196.975,56
Despesas Financeiras ...........................  (5.073.045,06)  (5.866.783,47)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  131.463,72  98.565,80
Lucro Antes do Imposto de Renda
 e Contribuição Social .........................  14.873.255,01  17.805.654,82
Imposto de Renda e Contribuição Social
 - Corrente .............................................  (4.702.928,07)  (5.807.647,02)
Imposto de Renda e Contribuição
 Social - Diferido ....................................  (10.200,00)  36.606,58
Lucro Líquido do Exercício ..................  10.160.126,94  12.034.614,38
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio  4.100.000,00  4.800.000,00
Lucro Líquido do Exercício ..................  14.260.126,94  16.834.614,38
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital
Social (Número de Ações 2.908.002.886)  4,90  5,79

AGRO QUIMICA MARINGA S.A
CNPJ 61.980.181/0001-54

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: A Diretoria da Agro Química Maringá S.A., atendendo as prescrições legais, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas do Exercício  encerrado em 31 de dezembro de 2017, contidas no Balanço
Patrimonial e do Resultado do Exercício , na Demonstração de Fluxo de Caixa e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo com determinação legal, as Demonstrações Financeiras foram feitas de forma
comparativa com os dados apresentados do Exercício de 2016..  Permanecemos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Diadema, 26 de março de 2018.                           A Diretoria.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)
Reserva de Ajuste de

 Capital Reserva Retenção  Lucros Avaliação
            Social              Legal        de Lucros    Acumulados      Patrimonial                Total

Saldo Em 1º de Janeiro de 2016 ........................ 55.000.000,00 5.808.179,79 55.589.454,50 – 44.972.187,96 161.369.822,25
Ajuste de Exercícios Anteriores .......................... – – (203.517,17) – – (203.517,17)
Saldo Em 1º de Janeiro de 2016 ........................ 55.000.000,00 5.808.179,79 55.385.937,33 – 44.972.187,96 161.166.305,08
Lucro Liquido Exercicio ....................................... – – – 16.834.614,38 – 16.834.614,38
Constituição da Reserva Legal ............................ – 601.730,72 – (601.730,72) – –
Juros sobre o Capital Próprio .............................. – – – (4.800.000,00) – (4.800.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro – – 11.432.883,66 (11.432.883,66) – –
Ajuste de avaliação a valor justo ........................ – – – – (2.973.162,37) (2.973.162,37)
Distribuição de Dividendos .................................. – – (30.000.000,00) – – (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2016 ................... 55.000.000,00 6.409.910,51 36.818.820,99 – 41.999.025,59 140.227.757,09
Ajuste de Exercícios Anteriores .......................... – – 76.281,13 – – 76.281,13
Saldo Em 1º de Janeiro de 2017 ........................ 55.000.000,00 6.409.910,51 36.895.102,12 – 41.999.025,59 140.304.038,22
Lucro Liquido Exercicio ....................................... – – – 14.260.126,94 – 14.260.126,94
Constituição da Reserva Legal ............................ – 508.006,35 – (508.006,35) – –
Juros sobre o Capital Próprio .............................. – – – (4.100.000,00) – (4.100.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro – – 9.652.120,59 (9.652.120,59) – –
Ajuste de avaliação a valor justo ........................ – – – – 6.434.250,88 6.434.250,88
Distribuição de Dividendos .................................. – – (30.000.000,00) – – (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2017 ................... 55.000.000,00 6.917.916,86 16.547.222,71 0,00 48.433.276,47 126.898.416,04

Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade de
Comercio Atacadista de Produtos Químicos. Nota 2. Apresentação das
demonstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 O Balan-
ço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de
Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, do exercí-
cio social findo em 31 de dezembro de 2017, foram elaboradas e estão
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as normas técnicas contábeis
(NTC), introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 As receitas, os custos e as
despesas são registradas pelo regime de competência. 2.3 As contas rea-
lizáveis em um ano, são classificados como Circulante. 2.4 As contas do
Ativo não Circulante, Passivo não Circulante e do Patrimônio Líquido estão
em conformidade com as Leis. 2.5 As depreciações foram calculadas pelo
método linear e taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. Os
bens foram considerados os anos de vida útil como segue: Edifícios e
Construções 25 anos, Moveis e Utensílios 10 anos, Equipamentos de
Informática 5 anos, Veículos 5 anos, e Maquinas ,Instalações e Tanques,
10 anos. 2.6 O Intangível está demonstrado ao custo histórico deduzido as
amortizações calculada pelo método linear em 5 anos os software e licen-
ças de uso. 2.7 As férias foram constituídas com base nos direitos adqui-
ridos pelos empregados. 2.8 Estoques são avaliados ao custo médio das
compras e estão compatíveis com o mercado, tendo em vista seu alto giro.

Nota 3. Aplicações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do Balanço. Resgatáveis no prazo de 90
dias da data do balanço correspondendo basicamente a CDBs baseados
na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários – CDI com
liquidez imediata e com risco baixo de mudança de seu valor de mercado.
Nota 4.Investimentos, foram realizados em empresas controladas, pro-
priedades para investimentos, ações e ouro negociado em bolsa de valo-
res. 4.1 Os investimentos feitos em ações e ouro negociados em Bolsa de
Valores, foram ajustados a valor justo de mercado com base em preço de
cotação na respectiva data-base,, reconhecendo-se os valores dos ajus-
tes nas contas do grupo Investimentos e em contra partida a conta Ajuste
de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido. 4.2 Os investimentos fei-
tos em propriedades para investimentos, foram ajustado a valor justo com
base no laudo técnico e os valores foram reconhecidos nas contas do gru-
po investimento e em contrapartida a conta de resultado, AVJ – Proprieda-
des para Investimentos. 4.3 As participações em empresas controladas,
foram avaliada pelo MEP. 4.4 Os valores ajustados a valor justo de ativos
financeiros, foram diferidos e serão reconhecidos o lucro tributável quando
forem realizados. 4.5 Foram provisionados os impostos de IRPJ e CSLL,
sobre os ajustes a valor justo, lançado no Patrimônio Líquido e contra
partida em Tributos Diferidos, no Exigível a Longo Prazo – Não Circulante.
Os impostos IRPJ e CSLL, sobre Propriedade para Investimentos, foram
reconhecidos no resultado como IRPJ e CSLL – Diferido e como contra
partida a conta Tributos Diferidos, no ELP.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  (em reais)
Das Atividades Operacionais ..............                 2017                2016
Lucro Líquido do Exercício ...................  10.160.126,94  12.034.614,38
Despesas (Receitas) que não
 representam movimento de caixa
Depreciação a Amortização ...................  582.939,88  823.426,71
Resultado com Equivalência Patrimonial (602.646,87) (719.935,13)
Ganho na venda de imobilizado ............ (79.171,30) (32.211,22)
Resultado AVJ Propriedade para
  Investimento .......................................  30.000,00  107.666,40
Tributos Diferidos sobre AVJ -
  Propriedade  para  Investimento ......... (10.200,00) (36.606,58)
(Aumento) Diminuição dos Ativos
Contas a Receber .................................. (1.529.106,04) (1.163.138,72)
Estoques ............................................... (854.332,22) (307.905,30)
Outras Contas a Receber ......................  636.519,92 (415.429,78)
Aumento (Diminuição) dos Passivo
Fornecedores ........................................  1.603.883,38  835.692,44
Salários e Encargos Sociais ................. (124.398,41) (54.822,85)
Impostos e Contribuições Sociais ......... 13.558,72 (497.781,12)
Outros Passivos ...................................  13.836,36 (31.543,12)
Caixa Proveniente das Atividades
 Operacionais .......................................  9.841.010,36  10.542.026,11
Das Atividades de Investimento
Aquisição do Ativo Imobilizado .............. (355.873,46) (433.677,29)
Desembolso do Ativo Intangível ............ (25.931,99) (18.070,24)
Recebimento por Venda Imobilizado
  / Investimento .....................................  119.804,16  33.500,00
Recebimento de Investimento em
  Controladas .........................................  2.316.546,67 –
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades
  de Investimentos ................................  2.054.545,38 (418.247,53)
Das Atividades de Financiamento
Pagamento de Dividendos ..................... (30.000.000,00) (30.000.000,00)
Juros Sobre Capital Próprio ................... (595.000,00)  3.094.000,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades
  de Financiamentos ............................. (30.595.000,00) (26.906.000,00)
Variação Liquida do Caixa ................... (18.699.444,26) (16.782.221,42)
Demonstração da Variação do Caixa
Disponibilidade no Inicio do Exercício ...  59.491.320,18  76.273.541,60
Disponibilidade no Final do Exercício ....  40.791.875,92  59.491.320,18
Superávit (déficit) de Caixa no
   Exercício ........................................... (18.699.444,26) (16.782.221,42)

Demonstrações dos Investimentos (Em Reais)
                2017                2016

Participação em Empresas Controladas  6.246.707,75  7.960.607,55
Propriedades para Investimentos ..........  1.100.000,00  1.070.000,00
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro)  77.825.171,83  68.071.688,14
Total dos Investimentos .......................  85.171.879,58  77.102.295,69

Demonstrações do Imobilizado (em reais)
 Saldo Liquido  Aquisição  Baixa Depreciação Saldo Liquido Saldo Liquido
     31/12/2016           no Ano         no Ano             no Ano     31/12/2017     31/12/2016

Terreno ................................................. 567.670,63 – – – 567.670,63 567.670,63
Edificios e Construções ....................... 57.346,92 – – 2.842,92 54.504,00 57.346,92
Maquinas e Equipamentos ................... 203.530,88 – – 18.127,44 185.403,44 203.530,88
Moveis e Utensilios .............................. 441.807,65 48.059,46 – 149.187,06 340.680,05 441.807,65
Intalações e Tanques ........................... 820.747,78 75.680,00 – 112.311,05 784.116,73 820.747,78
Veiculos ................................................ 987.190,39 232.134,00 – 261.261,11 958.063,28 987.190,39
Outros .................................................. 147.194,32 – 42.457,18 368,88 104.368,26 147.194,32
Totais ...................................................  3.225.488,57  355.873,46  42.457,18  544.098,46  2.994.806,39  3.225.488,57

Diretoria
Jacques Mosseri – Diretor Superintendente
Umberto Silvio Mosseri – Diretor Financeiro
Ilana Mosseri Kaufman – Diretora Adjunta
Thiago Jacques Mosseri – Diretor Gerente

Zaki Douek – Diretor de Operações
Edson Cordeiro Neves – Contador CRC1SP082912/0-2

Demonstração do Resultado do Exercício Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (EM R$)

                Controladora                     Consolidado
 31/12/2017  31/12/2016    31/12/2017    31/12/2016

Receitas 28.964.763 31.731.941 220.627.811 214.245.189
Custo dos produtos
 vendidos –  – (127.137.471)(123.800.244)
Lucro bruto 28.964.763  31.731.941 93.490.340 90.444.945
Receitas (despesas)
  operacionais
Despesas comerciais – –  (61.934.893) (51.651.483)
Despesas
 administrativas (1.954.969) (1.971.636)  (13.992.379) (22.174.166)
Resultado financeiro 7.553.096  9.275.901  34.726.056 34.355.351
Outras receitas e
  despesas operacionais 93.214  (186.459)  1.776.331 (1.959.646)
Despesas tributárias (48.691)  (100.661)  (5.897.262) (5.776.466)

5.642.649 7.017.145 (45.322.146) (47.206.410)
Resultado antes do
  imposto de renda e
contribuição social 34.607.412  38.749.086 48.168.194 43.238.535
Imposto de Renda e
 Contribuição Social (3.332.529)  (4.180.535) (10.665.507) (6.988.501)
Impostos diferidos –  – (3.316.973) (3.926.968)
Lucro antes da participação
  de minoritários 31.274.883  34.568.551 34.185.714 32.323.066
Participação de minoritários – – (2.300.834) (1.681.483)
Lucro do exercício 31.274.883  34.568.551 31.884.879 30.641.583

Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (EmR$)

                Controladora                     Consolidado
 31/12/2017  31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016

Lucro líquido
 do exercicio 31.274.883  34.568.552  31.274.883 34.568.552
Outros componentes
 do resultado abrangente – – – –
Total do resultado  abrangente
  do exercício 31.274.883 34.568.552 31.274.883 34.568.552
Atribuível a:
Acionistas da companhia 24.578.931  28.916.594
Participação dos minoritários  6.695.953 5.651.958

31.274.883 34.568.552
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios

Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016  (Em R$)
                Controladora                    Consolidado
 31/12/2017 31/12/2016   31/12/2017  31/12/2016

Atividades Operacionais
Lucro do exercício 31.274.884 34.568.552 51.672.349 34.568.552
Resultado de equivalência
 patrimonial 22.490.447 (15.333.273) (22.490.446) (5.701.664)
Provisões – – (3.554.542) 5.077.206
Incorporação de
 incentivos fiscais –  –  4.909.540 2.076.878
Depreciações e
  amortizações 956.501  871.785 1.813.073 1.765.943

9.740.938 20.107.064 32.349.976 37.786.915
Variações dos ativos e
 passivos operacionais
Estoques – – (9.465.902) 3.219.237
Contas a receber –  –  5.839.557 3.224.757
Impostos a recuperar –  1.291.005 (902.350) 4.043.108
Outros créditos –  4.653  2.797.030 (1.671.923)
Fornecedores 61.683 61.683 (1.100.353) (3.409.624)
Obrigações sociais  6.157 7.652 98.406 170.450
Obrigações fiscais 226.047  (106.791)  4.991.725 –
Outras contas a pagar  –  –  1.917.078 1.478.886
Caixa líquido consumido
  pelas operações 9.447.051  21.365.265 36.525.166  44.841.807
Atividades de Investimento
Dividendos recebidos 2.129.321 1.774.345 2.129.321 1.774.345
Vendas de imobilizado 697.847 15.513 706.906
Adição do imobilizado
  e intangível (4.112.055)  (2.144.910) (5.743.334) (3.591.909)
Caixa líquido gerado (consumido)
pelos  investimentos (1.982.734) 327.282 (3.598.500) (1.110.658)
Atividades de financiamento
Empréstimos (107.794) (241.323) (107.794) (241.323)
Participação de minoritários – – – 481.075
Pagamento de
   dividendos  (2.129.321) (1.774.434)  (4.529.321) (2.255.510)
Caixa líquido gerado pelos
  financiamentos (2.237.115) (2.015.757) (4.637.115) (2.015.758)
Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa 5.227.202 19.676.791 28.289.550 41.715.391
Caixa e equivalentes
 no inicio do exercício 73.948.847 54.272.056 107.236.603 65.521.212
Caixa e equivalentes
 no final do exercício  79.176.049 73.948.847  135.526.153 107.236.603
Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa 5.227.202 19.676.791 28.289.550  41.715.391

                 Controladora                    Consolidado
Ativo   31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016
Circulante
Caixa e equivalentes
 de caixa 79.176.049 73.948.847  135.526.153 107.236.602
Contas a receber – –  126.202.905 116.387.816
Estoques – – 74.677.195 82.546.609
Impostos a recuperar – – 976.366 74.015
Outros créditos –  – 100.889 170.919
Depositos recursais – – 2.587 1.442
Despesas antecipadas – – 197.791 29.243
Total do circulante 79.176.049 73.948.847 337.683.886 306.446.647
Não circulante
Depósitos recursais – – 1.006.579 647.652
Impostos diferidos –  –  3.316.973 3.926.969
Investimentos 227.930.795 207.569.670 706.304 494.001
Imobilizado 23.659.303  20.503.748  37.502.750 34.503.023
Intangível 2.160  2.160 872.163 1.065.887
Total do não
  circulante  251.592.258 228.075.578  43.404.770 40.637.532

Total do Ativo  330.768.307 302.024.425  381.088.655 347.084.179

Passivo e                  Controladora                    Consolidado
 Patrimônio liquido   31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016
Circulante
Fornecedores – 61.683 9.938.200 6.883.645
Obrigações sociais 4.208 10.365 1.793.528 1.695.122
Imposto de renda e
 contribuição social 276.110  499.671 490.647 1.296.692
Demais obrigações fiscais 24.697 27.183 2.421.633 2.875.940
Férias a pagar – – 2.382.311 2.193.325
Outras obrigações – – 2.832.186 1.830.073
Total do circulante 305.015 598.902 19.858.505 16.774.796
Não circulante
Empréstimos e financiamentos – 107.794 – 107.794
Provisões fiscais – – 1.876.228 2.555.142
Total do não circulante –  107.794  1.876.228 2.662.936
Patrimônio Líquido
Capital social 150.000.000 133.500.000 150.000.000 133.500.000
Reserva de lucros 180.463.292 167.817.729  180.463.292 167.817.729
Total do Patrimônio  Líquido
 controladora 330.463.292 301.317.729 330.463.292 301.317.729
Participação de minoritários – – 28.890.631 26.328.718
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido  330.768.307 302.024.425 381.088.655 347.084.179

Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em R$)

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S/A.
C.N.P.J. 60.401.205/0001-00

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017. Ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 27 de março de 2018.                                                                  A Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em R$)
Capital  Reserva Reserva Participação

         Social         Legal     de Lucros             Total  de minoritários               Total
Saldos em 31 de  Dezembro de 2015 77.000.000 5.747.603 196.022.762 278.770.365 24.652.154 303.422.519
Aumento de capital com reserva de lucros 56.500.000 (5.747.603) (50.752.397) – – –
Lucros do exercício – – 24.321.799 24.321.799 1.681.483  26.003.282
Constituição de reserva legal – 1.728.427 (1.728.427) – – –
Pagamento de dividendos – – (1.774.435) (1.774.435)  (225.565) (2.000.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 133.500.000 1.728.427 166.089.302 301.317.729 26.108.072 327.425.801
Aumento de capital com reserva de lucros 16.500.000 (1.728.427) (14.771.573) – – –
Lucros do exercício – – 31.274.884 31.274.884 2.300.834 33.575.718
Constituição de reserva legal 1.563.744 (1.563.744) – – –
Pagamento de dividendos – – (2.129.321) (2.129.321) (270.679) (2.400.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 150.000.000 1.563.744 178.899.548 330.463.292 28.138.227 358.601.519

Nota 1 - Contexto Operacional: A Orient Relógios do Brasil S/A. tem por
objeto social Holding de instituição não-financeira e aluguel, compra e venda
de imóveis próprios, com sede na Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 7º
andar - conjunto 71 - sala 1 - Brooklin Paulista, CEP: 04578-000, São Paulo,
capital. A controlada Orient Relógios da Amazônia Ltda. tem por objeto
social a fabricação, montagem e comércio de relógios e de seus componen-
tes internos e externos, consertos e restauração de relógios e assistência
técnica. Esta está estabelecida na Avenida Solimões 1100, Distrito Indus-
trial, Manaus Estado do Amazonas. Nota 2 - Principais Práticas Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Estas
práticas estão em conformidade com as Normas e Procedimentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que estão em conformida-
de com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International
Accounting Standards Board - IASB, sendo o resultado apurado pelo regime
de Competência. Na preparação das demonstrações contábeis foram consi-
deradas estimativas contábeis para registro de certos ativos, passivos e
outras transações, bem como o exercício de julgamento por parte da admi-
nistração da empresa na aplicação das políticas contábeis da empresa. As
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexida-
de, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações contábeis, estão divulgadas em notas nos seus re-
feridos grupos. Portanto, estas demonstrações contábeis incluem estimati-
vas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões
necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para
imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar
variações em relação a estas estimativas. O exercício social da empresa
compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. As
demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas
em troca de ativos. a) Caixa e equivalentes de caixa: As aplicações finan-
ceiras estão demonstradas ao custo, acrescidas das remunerações contra-
tadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações con-
tábeis, não excedendo o valor de realização. Os ativos financeiros
mensurados ao valor justo em contrapartida ao resultado financeiro foram
classificados como mantidos para negociação. b) Investimentos: O investi-
mento decorrente de participação societária em controlada está avaliado
pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão
registrados ao custo de aquisição, avaliados pelo valor justo. c) Imobiliza-
do: Os bens do ativo tangível e intangível são registrados pelo método de
custo deduzidos de depreciação/ amortização e perda por redução ao valor
recuperável. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método
linear e contabilizadas em função da vida útil dos bens, no custo de produ-
ção e na despesa administrativa. d) Imposto de Renda e Contribuição So-
cial: Para a controladora 31 de dezembro de 2017 foi calculado pelo critério
fiscal do lucro presumido, sendo as bases de cálculo do imposto de renda
e contribuição social determinada mediante aplicação do percentual, sobre
a receita bruta trimestral. Sobre esta base de cálculo e receita operacional
incide a alíquota de 15% de imposto de renda, acrescida de 10% de adici-
onal de imposto de renda sobre a base de cálculo superior a R$ 60.000 e
alíquota de 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto
diferido é calculado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas ao
lucro tributável (prejuízo fiscal) dos períodos nos quais se espera que o
imposto diferido ativo seja realizado ou que o imposto diferido passivo seja
liquidado, com base nas alíquotas que tenham sido promulgadas ou substan-

tivamente promulgadas até o final do período de relatório. Para a controlada
que está no lucro real a despesa de imposto sobre a renda representa a
soma do imposto a pagar e do imposto diferido. O imposto a pagar baseia-se
no lucro tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido sobre dife-
renças entre os valores contábeis de ativos e passivos nas Demonstrações
contábeis e suas respectivas bases de cálculo (conhecidas como diferen-
ças temporárias). Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas
as diferenças temporárias que se espera que aumentem o lucro tributável no
futuro. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças
temporárias que se espera que reduzam o lucro tributável no futuro e para
quaisquer prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utiliza-
dos. Impostos diferidos ativos são mensurados pelo maior valor que, com
base no lucro tributável corrente ou futuro estimado, seja mais provável do
que improvável que seja recuperado. e) Demais Passivos Circulantes e
Não Circulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias incorridos, sendo seu registro separadamente quan-
do incorrer. f) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reco-
nhecidas pelo regime contábil de competência. A receita é mensurada pelo
valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer
estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações con-
cedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita é reconhecida
pela efetiva prestação dos serviços, independente do faturamento. g) De-
monstrações contábeis consolidadas: As seguintes políticas contábeis
são aplicadas na elaboração das Demonstrações contábeis consolidadas.
Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais a Empresa
tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geral-
mente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direi-
tos a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a
voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se
avalia se Empresa controla outra entidade. As controladas são totalmente
consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo.
A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.
Transações entre Empresas, saldos entre empresas do Grupo são elimina-
dos. As políticas contábeis das controladas são alteradas quando necessá-
rio para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Empresa.
h) Demonstrações contábeis individuais: Nas Demonstrações contábeis
individuais as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência
patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas Demonstrações contá-
beis individuais quanto nas Demonstrações contábeis consolidadas para
chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da
controladora.
Nota 3 – Investimentos            2017            2016
Empresa Controlada  227.231.987  207.081.901
Ações de Outras Companhias  698.808  487.769
Total de Investimentos  227.930.795  207.569.670
Nota 4 – Capital Social – O capital social subscrito e integralizado é repre-
sentado por 76.568.816 ações ordinárias, sem valor nominal, e constituído
por 83,65% de residentes no país e de 16,35% de residentes no exterior.
Nota 5 – Reserva de lucro: A finalidade da reserva é: a) Reserva legal: A
reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido conforme previsto
na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. b) Reserva de incen-
tivo fiscal: A legislação do imposto de renda possibilita que empresas situ-
adas na Região Norte do Brasil, e que atuam no setor de infraestrutura, re-
duzam o valor do imposto de renda devido para fins de investimento em pro-
jeto de ampliação da sua capacidade instalada, conforme determina o Decre-
to nº 4.212/2002. Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e CPC nº 07, o valor

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017.

correspondente ao incentivo SUDAM apurado na vigência da Lei foi
contabilizado como reserva de incentivos fiscais e posteriormente será uti-
lizada para aumento de capital social conforme previsão legal. As demais
notas explicativas encontram-se á disposição na empresa.

Nabor Rony Anzanello - Diretor Presidente
Vanderlei Rocha Santos - Gerente Contabil - CRC - 1SP159.504/O-2

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  127.624,20 127.649,73
Bancos com Movimento  44,06 69,59
Imóveis a Venda  127.580,14 127.580,14
Não Circulante  2.406.722,49 2.627.180,49
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  1.854.160,84 2.074.618,84
Investimentos
Investimentos p/ Iniciativa Própria  197.319,87 197.319,87
Investimentos de Incentivos Fiscais  3.241,78 3.241,78
Imobilizado
Máquinas e Equipamentos  352.000,00 352.000,00
Total do Ativo  2.534.346,69 2.754.830,22

Passivo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  18.509,00 18.509,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais  18.509,00 18.509,00
Patrimônio Líquido  2.515.837,69 2.736.321,22
Capital Social  3.583.582,00 3.583.582,00
(-) Prejuízos Acumulados  (1.067.744,31) (847.260,78)
Total do Passivo  2.534.346,69 2.754.830,22

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
Despesas Operacionais  2017/R$ 2016/R$
Despesas Administrativas  217.098,33 36.333,73
Impostos e Taxas  2.809,42 2.596,62
Despesas Financeiras  575,78 638,64
Prejuizo Operacional  (220.483,53) (39.568,99)
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (220.483,53) (39.568,99)
Prejuizo Líquido do Exercício  (220.483,53) (39.568,99)

Demonstração de Lucros Ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício  (220.483,53) (39.568,99)
3- Prejuizos Acumulados  220.483,53 39.568,99
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Fluxo de Caixa das atividades   2017/R$ 2016/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  (220.483,53) (39.568,99)
Lucro Líquido Ajustado  (220.483,53) (39.568,99)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (220.483,53) (39.568,99)
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  220.458,00 39.515,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  220.458,00 39.515,00
Fluxo de caixa do exercício  (25,53) (53,99)
Saldo no Início do exercício  69,59 123,58
Saldo no final do exercício  44,06 69,59
Fluxo de caixa do exercício  (25,53) (53,99)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ: 61.340.071/0001-28
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em  obediência  às  disposições  legais  e  estatutárias,  submetemos  à  apreciação  de   V.Sas.,  
o Balanço  Patrimonial, a  Demonstração  do  Resultado  e  demais  demonstrativos referentes ao exercício  encerrado em  31 de Dezembro 
de 2017. Estamos  à   disposição  de  V.Sas.,  na   Sede  Social  para  quaisquer  esclarecimentos  que  julgarem necessários. A Diretoria. 

Notas Explicativas
1 - As demonstrações  financeiras  foram  elaboradas  de  
acordo com a lei 6404/76, estando o plano de contas ade-
quado a Lei 116381/2007 e Lei 11941/2009. 2 - As recei-
tas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime 
de competência. 3 - O capital Social é de R$ 3.583.592,00 

totalmente integralizado e representado por 2.596.265.383 
ações ordinárias sem valor nominal. 4 - O imposto de Ren-
da e a Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido. 5 - A entidade está com as atividades industriais 
paralizadas, desde abril de 1983. A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3
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DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S/A
CAPITAL FECHADO

CNPJ 17.456.871/0001-17
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016. (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016. (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.

À DIRETORIA
Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Reserva de Lucros
Capital Social Reservas Capital Legal Estatutária Especiais Total

Em 31 de Dezembro de 2014 6.702 - - - - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2015 6.702 - - - - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2016 6.702 - - - - 6.702

Ativo 2017 2016
Circulante
Total do circulante - -
Não Circulante
Investimentos 6.702 6.702
Total Não Circulante 6.702 6.702
Total do Ativo 6.702 6.702

Passivo e Patrimônio Líquido 2017 2016
Circulante
Total do Circulante - -
Patrimônio Líquido
Capital Social 6.702 6.702
Total do Patrimônio Líquido 6.702 6.702
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 6.702 6.702

 2017 2016
Resultado do Exercício - -
Resultado por Ação
Ações ON em circulação: 2.699.081 - -

Atividades Operacionais 2017 2016
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais - -
Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos - -
Atividades Financeiras
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento - -
Aumento Líquido nas Disponibilidades - -
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais - -
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais - -1. Contexto Operacional: A Empresa DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES SA, é 

uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 15° Andar, estado de São Paulo, tendo 
como objeto “a participação em outras sociedades” 2. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demonstrações 
contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, 
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2017 
Fluxo de Caixa  foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o 
Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias 
Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 
e 1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações 
contábeis para as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do 

Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração 
das Mutações do patrimônio Líquido, uma vez que não ocorreram
alterações Econômicas ou fi nanceiras. A empresa manteve-se inativa em 
relação às suas demonstrações contábeis no decorrer do exercício de 2017

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 16 de abril de 2018, as 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017; c) eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração. Outrossim, 
acham-se a disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 27 de março de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente.   (28,29,30)

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia geral ordinária, que 
se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global 
destinada à remuneração anual dos membros da diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que se realizará
no dia 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre
as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) destinação 
do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos membros da
diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações
pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

CENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTANO DE SÃO PANO DE SÃO PANO DE SÃO PANO DE SÃO PANO DE SÃO PAULOAULOAULOAULOAULO
CNPJ: 62.638.374/0001-94

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO -  EXERCICIO 2017

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2.017 bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração:  O ano de 2017 em continua melhoria de seus sistemas de gestão de custos aperfeiçoou os processos
ganhando eficiência operacional, melhorou o nível de atendimento para os beneficiários e fornecedores, ampliando e modernizando as unidades de atendimento e rede de credenciados. Esses sistemas juntamente com lançamento
de novos produtos fizeram com que a entidade, apesar do cenário politico econômico, obtivesse superavit de R$ 26.371milhões, um aumento de 76%. Agradecimentos: Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio
e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo empenho e dedicação, e o apoio dos Órgãos Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2017.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)
ATIVO Notas    2.017     2.016
ATIVO CIRCULANTE .......................................  142.312 99.337
 Disponível .....................................................  223  464
 Realizável .....................................................  142.089  98.873
 Aplicações Financeiras ................................. 2.2.4  90.542  49.978
 Aplicações Garantidoras de Provisões
   Técnicas ..................................................... 83.689 49.978
 Aplicações Livres .......................................... 6.853
 Créditos de Operações com Planos
  de Assistência à Saúde ............................... 48.798 45.936
 Contraprestação Pecuniária/Prêmio
 a Receber ...................................................... 48.798 45.936
 Créditos Tributários e Previdenciários ........... 806 806
 Bens e Títulos a Receber ............................. 4 1.740 2.031
 Despesas Antecipadas ................................. 203 122
ATIVO NÃO CIRCULANTE .............................. 137.799 134.671
 Realizável a Longo Prazo ............................ 11.120 18.855
 Depósitos Judiciais e Fiscais ........................ 6.460 6.376
 Outros Créditos a Receber a Longo Prazo ... 4.660 12.479
 Investimentos ............................................... 102.190 99.760
 Participações Societárias pelo Método
  de Equivalência Patrimonial ......................... 102.190 99.760
 Participações Societárias em Rede
   Assistencial Não Hospitalar ........................ 100 100
 Participações Societárias em
  Rede Hospitalar ............................................ 7a 102.090 99.660
 Imobilizado ................................................... 8 24.124 15.678
 Imóveis de Uso Próprio ................................. 20.710 13.713
 Imóveis - Não Hospitalares ........................... 20.710 13.713
 Imobilizado de Uso Próprio ............................ 2.864 1.965
 Não Hospitalares ........................................... 2.864 1.965
 Outras Imobilizações .................................... 550 -
 Intangível ...................................................... 364 378

TOTAL DO ATIVO ........................................... 280.111 234.009

PASSIVO Notas      2.017     2.016
PASSIVO CIRCULANTE .................................. 107.235  89.854
 Provisões Técnicas de Operações de
   Assistência à Saúde ................................... 97.350  75.085
 Provisões de Prêmios / Contraprestações ....  18.594  14.021
 Provisão de Prêmio / Contraprestação
    Não Ganha - PPNG .................................... 9 18.594 14.021
 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
   para SUS ..................................................... 9 15.557 11.593
 Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros
  Prestadores de Serv.Assistenciais .............. 9 51.643 34.531
 Provisão para Eventos Ocorridos e
  Não Avisados (PEONA) ............................... 9 11.556 14.940
 Outros Débitos de Operações com
   Planos de Saude ......................................... 2.442 2.910
 Outros Débitos de Operações com
   Planos de Assistência à Saúde .................. 2.442 2.910
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ........ 2.380 4.667
 Emprestimos e Financiamentos a Pagar ....... 11 103 874
 Debitos Diversos ........................................... 4.960 6.318
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ......................... 12.110 9.760
 Provisões Técnicas de Operações de
  Assistência à Saúde .................................... 9.768 7.531
 Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar
   para o SUS ................................................. 9.768 7.531
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ........ 120 625
 Parcelamento de Tributos e Contribuições .... 120 625
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ....... 11 4 146
 Débitos Diversos ........................................... 2.217 1.459
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO
  SOCIAL ........................................................ 160.766 134.395
 Capital Social / Patrimônio Social .................. 134.395 119.415
 Lucros / Prejuízos - Superávits /
 Déficits Acumulados ou Resultado ................ 26.371 14.980
TOTAL DO PASSIVO ...................................... 280.111 234.009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

    2.017     2.016
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos
  de Plano de Assistência à Saúde ............................ 448.544 416.341
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde ....  448.544 416.341
 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos ........... 448.544 416.341
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos .. (345.176) (325.071)
 Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados ............ (348.560) (316.591)
 Variação da Provisão de Eventos / Sinistros
  Ocorridos e Não Avisados ........................................  (3.384)  (8.480)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
  DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ..................................... 103.368 91.270
 Outras Receitas Operacionais de Planos de
  Assistência à Saúde ................................................. 7.674 571
 Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas
  c/Planos de Saúde da Operadora ............................. - 2.332
 Outras Receitas Operacionais ................................... - 2.332
 Outras Despesas Operacionais com Plano
  de Assistência à Saúde ............................................  (12.863)  (15.111)
 Outras Despesas de Operações de Planos
  de Assistência à Saúde ............................................  (2.645)  (2.716)
 Programas de Promoção da Saúde e Prevenção
   de Riscos e Doenças ...............................................  (2.102)  (3.486)
 Provisão para Perdas Sobre Créditos ........................  (8.116)  (8.910)
RESULTADO BRUTO .................................................... 98.179 79.062
 Despesas de Comercialização ...................................  (16.182)  (22.050)
 Despesas Administrativas ..........................................  (62.082)  (51.703)
 Resultado Financeiro Líquido ................................... 3.131 1.278
 Receitas Financeiras .................................................. 5.837 3.617
 Despesas Financeiras ................................................  (2.706)  (2.338)
 Resultado Patrimonial .............................................. 3.325 8.393
 Receitas Patrimoniais ................................................. 3.325 8.393
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E
  PARTICIPAÇÕES ....................................................... 26.371 14.980
RESULTADO LÍQUIDO ................................................. 26.371 14.980

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC - EXERCICIOS
FINDUS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

Eventos      2017      2016
Atividades Operacionais  
(+) Recebimentos de Plano de Saúde ......................... 445.829 390.842
(+) Outros Recebimentos Operacionais ...................... 394 2.413
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores
   de Serviços de Saúde .............................................. 333.418 322.483
(-) Pagamentos de Comissões .................................... 10.080 14.312
(-) Pagamentos de Pessoal ......................................... 13.600 12.220
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros ................... 18.054 11.952
(-) Pagamentos de Tributos ......................................... 20.522 17.302
(-) Pagamentos de Contingências
  (Cíveis/Trabalhista/Tributárias) .................................. 5.910 2.977
(-) Pagamentos de Aluguel .......................................... 2.080 2.301
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade ................... 163 15
(-) Outros Pagamentos Operacionais .......................... 3.649 2.703
Caixa Liquido Atividades Operacionais .................... 38.748 6.991
Atividades Investimentos 
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado
  - OUTROS ................................................................. 3.056 697
Caixa Liquido Atividades Investimentos ...................  (3.056)  (697)
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos .... - 81
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 5.855 6.129
(+) Resgate de Aplicações Financeiras ....................... 208.612 123.233
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre
  Empréstimos/Financ./Leasing ................................... 764 450
(-) Pagamento de Amortização de
   Empréstimos/Financiamentos/Leasing ..................... 460 4.170
(-) Aplicações Financeiras ........................................... 249.176 131.589
 Caixa Liquidos Atividades Financiamento ...............  (35.933)  (6.765)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA ..................................  (241)  (471)
CAIXA – Saldo Inicial ................................................. 464 936
CAIXA - Saldo Final .................................................... 223 464

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de reais)

Reserva de  Superávit ou Déficit
Eventos  Patrimônio Social     Reavaliação              Acumulados                  Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ................. 127.139 6.845 11.631 145.615
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas ... 11.631 -  (11.631) -
 Realização de Reservas .......................................... 6.845  (6.845) - -
Ajustes de Avaliação Patrimonial (nota) .................... (26.200) - -  (26.200)
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício ......... - - 14.980 14.980
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ................. 119.415 - 14.980 134.395
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas ... 14.980 -  (14.980) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício ......... - - 26.371 26.371
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ................. 134.395 - 26.371 160.766

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS 2017 E 2016 (Em milhares de reais)
1 – CONTEXTO OPERACIONAL: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAU-
LO, com registro provisório na ANS sob nº 30.362-3, desde 16/03/1999,
opera planos privados de saúde no Segmento Primário Principal (SPP),
Modalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospitais, consultórios,
clinicas e laboratórios especializados. 1.1 A abrangência geográfica compre-
ende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), Grande São Paulo (Arujá,
Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Itaquaquecetuba, Mogi das Cru-
zes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Rochedale, Santo Antonio, Suzano,
Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), Região do ABC (Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul) e Litoral Paulista (Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá,
Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente,
Ubatuba). 1.2 O responsável e Diretor Geral do CENTRO TRASMONTANO DE
SÃO PAULO é o Sr. Fernando Jose Moredo e é responsável perante ANS, em
conformidade com a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar de Machado Lobato.
1.3. O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera Planos Pessoa
Física e Pessoa Jurídica,  1.4. Os Planos são comercializados por empresas
especializadas e por pessoal próprio; a apropriação ao resultado é feita
mediante o registro das notas fiscais recebidas no exercício, na rubrica
Despesas de Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão da ANS,
estipulado pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO em 31/12/2017 é de R$160.766.439,74 que
se encontra acima do Capital Social mínimo calculado e exigido pela RDC 77/
2001.  2 – Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras:
As demonstrações financeiras (contábeis) foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições conti-
das na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pela Lei nº
11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e de acordo com o novo plano de contas
da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído pela Resolução Normativa
(“RN”) nº 322/2013, e alterações posteriores. 2.1. Principais práticas contá-
beis:  O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, por ser uma associação
sem fins lucrativos, está desobrigado de efetuar a apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, bem como a Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido – CSLL, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas contábeis adotadas pela
Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração do resultado: Receita:
o resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos
exercícios e considera as contraprestações emitidas de planos de assistên-
cia à saúde, que são contabilizadas com base nos contratos emitidos na
modalidade de pré-pagamento, na data da competência da cobertura dos
planos; os eventos indenizáveis são constituídos de acordo com as
faturas apresentadas pela rede credenciada, profissionais da saúde, clinicas,
hospitais, laboratórios, etc, Como parte dessas faturas não são apresenta-
das dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não
avisados são registrados mediante constituição da Provisão para Eventos
Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), calculados de acordo com Nota Téc-
nica aprovada pela ANS. 2.2.2 Estimativas contábeis:  As demonstrações
contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provi-
sões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de
determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contingen-
tes, provisões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos e
outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas esti-
mativas e premissas. 2.2.3 Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações contábeis:  A moeda funcional da Entidade é o real, mesma
moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4
Caixa e equivalentes de caixa:  Incluem caixa, saldos positivos em conta
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insigni-
ficante de mudança de seu valor de mercado.  2.2.5 Créditos de operações
com planos de assistência à saúde:  São registrados e mantidos no balanço
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contra-
partida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de
assistência à saúde para os planos médico hospitalares. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa de contraprestação efetiva é constituída
para os valores vencidos há mais de 60 dias para pessoa física. 2.2.6
Investimentos: São representados por participações em empresas controla-
das e avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. 2.2.7 Imobilizado:
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos
juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou
desenvolvimento de projetos. A depreciação dos bens é calculada pelo
método linear às taxas definidas pela legislação do imposto de renda. O
saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei 11.638/07 será
mantido até sua completa amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado.
2.2.8 Arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil
financeiro são reconhecidos no ativo imobilizado e no passivo de emprésti-
mos e financiamentos, pelo menor entre o valor presente das parcelas
mínimas obrigatórias do contrato ou valor justo do ativo, dos dois o menor,
acrescidos, quando aplicável, dos custos iniciais diretos incorridos na tran-
sação. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas
definidas pela legislação do imposto de renda. Os contratos de arrendamento
mercantil o benefício sobre o ativo arrendado é obtido, mesmo que tais
pagamentos não sejam feitos nessa base. 2.2.9 Outros ativos e passivos
(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimo-
nial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão
gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Entidade 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 en-
cargos 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 contrá-
rio, são demonstrados como não circulantes. 2.2.10 Provisões técnicas:

Entre os critérios a serem observados para constituição de provisões técni-
cas, foi deliberada pela ANS a constituição da Provisão para Eventos Ocor-
ridos e Não Avisados (“PEONA”), que consiste basicamente na modificação
do momento do reconhecimento do evento de “quando avisados” para “quan-
do ocorridos”, calculado de acordo com Nota Técnica Atuarial aprovada pela
ANS. 2.2.11 Provisão de Eventos a liquidar com operações de assistência
à saúde:  São registrados com base nas faturas de prestadores de serviços
efetivamente recebidas pela operadora, em contrapartida à conta de despe-
sa de eventos indenizáveis líquidos (custo de serviços prestados), quando
relativa a serviços de assistência prestados aos seus associados. Essas
contas de resultado incluem também outros custos de pessoal e custos de
atendimento da rede própria.  2.2.12 Empréstimos e financiamentos:  São
registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros
proporcionais até a data do balanço. 3. Contraprestações pecuniárias a
receber: O faturamento das mensalidades dos planos é emitido por boletos
de cobrança bancária e registrado na contabilidade pelo regime de compe-
tência, o saldo desta rubrica refere-se aos valores das mensalidades a
receber deduzidas das vencidas a mais de 60 dias.
4. Títulos e Crédito a Receber ...................... 31/12/2017 31/12/2016
Agencias/Concessionárias (1) ........................ 727 600
Créditos a Receber ......................................... 1.013 1.431
....................................................................... 1.740 2.031
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/concessi-
onárias na comercialização dos planos junto aos novos associados.

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

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

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO -
TRASMONTANO São Paulo (SP). Opinião:  Examinamos as demonstrações
contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as
respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezembro de
2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela ANS - Agência
Nacional de Saúde. Base para opinião:  Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores independentes
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações contábeis:  A administração da Entidade é
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação

da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes
pela auditoria das demonstrações contábeis:  Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
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
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de 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,

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

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e

adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter

e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.  Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros 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. Outros Assuntos:  Farmácia Trasmontano Ltda. A empresa
Farmácia Trasmontano Ltda., controlada pelo Centro Trasmontano de São
Paulo, teve suas demonstrações contábeis por nós auditadas. IGESP S/A.
A entidade é controladora do IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo, que teve suas demonstrações
contábeis por nós auditadas.

São Paulo, 02 de março de 2018.
MAION & OLIVEIRA, AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

7. Investimentos: As principais informações das participações societárias, mantidas em 31 de dezembro de 2017 são:
Resultado de

Resultado de participação em
Empresa Saldos em Participação Saldo em controladas

 31/12/2016  em Controladas   31/12/2017    em 31/12/2016
IGESP S/A Centro Medico Cirurg.Inst.Gast.SP ................................ 99.661 2.430 102.091 7.036
Farmácia Trasmontano Ltda ............................................................... 100 – 100 –
Total Geral ........................................................................................ 99.760 2.430 102.190 7.036

O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada. Nesse
exercício houve investimento na controlada com a finalidade de otimizar o
uso da rede hospitalar para melhoria no atendimento aos associados.  7a.
Redução Investimento: Por determinação da ANS – Agencia Nacional da
Saúde, e de acordo com a IN 47/2011, a entidade foi obrigada a estornar a
reavaliação dos imóveis da sede da investida Hospital IGESP realizada em
2010 no valor de R$ 26.199 em razão daquela agencia não referendar o ICPC
10, que trata do custo atribuído (deemed cost) de seus ativos, a fim de
excluir os efeitos do Ajuste de Avaliação no valor do investimento.
8. IMOBILIZADO                          2.017  2.016

Custo
Corrigido e Deprec.

Contas Reavaliado  Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio
 Não Hospitalares .................... 24.365 3.655 20.710 13.713
Maquinários e Equipamentos ... 1.245 585 659 557
Instalações .............................. 1.808 504 1.304 658
Equip.Inform ............................ 1.369 1.165 204 119
Móveis e Utensílios ................. 1.484 939 545 427
Veículos ................................... 261 109 152 203
Benfeitorias bens de Terceiros 1.236 686 550 0
Total ......................................... 31.768 7.643 24.124 15.678
9. PROVISÕES TÉCNICAS     2017      2016
Provisão de Premio/Contraprestação
 não Ganha -PPNG ..................................................  18.593  14.021
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS ....... 15.557 11.593
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/
  Outros prestadores Serviços Assistenciais .......... 51.644 34.531
Provisão de Eventos Ocorridos e
  Não Avisados-PEONA ........................................... 11.556 14.940
TOTAL ...................................................................... 97.350 75.085
Por determinação da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS o
calculo da Nota Técnica da PEONA foi acrescido dos valores referentes ao
Ressarcimento ao SUS, sendo essa a razão do aumento dessa provisão. Os
valores que compõe referido cálculo são os valores brutos recebidos do SUS.
10.  Processos Judiciais: O Centro Trasmontano de São Paulo possui
processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como no polo passi-
vo, no montante de R$ 11.633 milhões, conforme discriminado. A posição da
assessoria jurídica sobre os processos cíveis e trabalhistas movidos contra
a Entidade, tem probabilidade de perda remota, razão pela qual não há

necessidade de constituição de provisão. Os processos de ações cíveis
contra terceiros, a entidade já obteve acordos em 90% dos processos e nos
10% restantes, a probabilidade de ganho é certa.
Natureza ..................................................................... Valor Total
Trabalhistas ................................................................. 2.027
Cíveis – Passiva ......................................................... 9.606
Total ............................................................................. 11.633
11. Empréstimos e Financiamentos: São empréstimos contraídos junto a
Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores com
vencimento até 12 meses no montante de R$ 103 e no não circulante R$ 4.
12. Cobertura de Seguros: Os seguros são contratados sob a forma de limite
máximo de indenização único, valores considerados suficientes pela Admi-
nistração da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.
Os principais seguros e suas respectivas coberturas em 31 de dezembro de
2017 e 2016 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas ...................... Cobertura 2017 Cobertura 2016
Incêndio, raio, explosão e vendaval .. 5.000 5.000
Danos elétricos comuns ..................... 100 100
Roubo e furtos de bens ...................... 50 50
Equipamentos eletrônicos .................. 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel ................. 300 300
Responsabilidade civil ........................ 100 100
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos 11 11
Roubo /Valores em Transito ................ 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos .............. 25 25
Vendaval/ciclone/tornado ................... 300 300
Recomposição de documentos ........... 100 100
Despesas Fixas – Pl 6 meses ............ 1.000 1.000
Total ................................................... 7.096 7.096
13. RESSARCIMENTO AO SUS:  A Operadora procedeu aos lançamentos
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do disposto na
IN nº 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos recebi-
dos no exercício de 2016 pelo percentual histórico de cobrança (% hc). Os
valores devidos até 30/04/2017, foram parcelados em até 180 meses de
acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043/14 e 13.946/17. 14. EVENTOS
MEDICOS HOSPITALARES:  A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de
EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR
do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º. Trimestre de 2016
está em conformidade com Oficio Circular DIOPE Nº 01, de 01/01/2013,
referente aos planos individuais firmados, posteriormente à Lei nº 9.656/1998,
com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR
INDIVIDUAL/FAMILIAR - Antes da Lei : 41111101

Consulta Médica         Exames         Terapias       Internações Outros Atendimentos Demais Despesas                 Total
Rede Propria 1.456.815,21 2.927.388,94 41.924,94 30.084.453,63 5.250,14 - 34.515.832,86
Rede Contratada 2.185.571,51 2.346.207,53 1.509.581,37 6.075.319,66 2.638.466,15 366.060,31 15.121.206,53
Total 3.642.386,72 5.273.596,47 1.551.506,31 36.159.773,29 2.643.716,29 366.060,31 49.637.039,39

INDIVIDUAL/FAMILIAR - Pós Lei: 41111102
Depois da Lei Consulta Médica           Exames          Terapias       Internações Outros Atendimentos Demais Despesas                 Total
Rede Própria 7.004.128,09 14.638.623,30 220.803,14 105.697.190,28 18.570,26 - 127.579.315,07
Rede Contratada 35.324.885,74 29.454.256,84 18.229.514,70 46.932.580,84 7.120.328,19 2.336.856,39 139.398.422,70
Totais 42.329.013,83 44.092.880,14 18.450.317,84  152.629.771,12 7.138.898,45 2.336.856,39  266.977.737,77

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

De acordo com a agência 
chinesa Xinhua, a visita 
ocorreu entre o último 

domingo e ontem (28).
Na ocasião, Kim também 

aproveitou para convidar o pre-
sidente chinês Xi Jinping para 
viajar até a Coreia do Norte. 
Segundo a “KCNA”, o convite 
foi aceito.

Esta é a primeira visita do 
líder norte-coreano para fora do 
país desde que assumiu o cargo 
em 2011, no lugar de seu pai, 
Kim Jong Il. Em comunicado, 
o ministério das Relações Ex-
teriores da China afi rmou que, 
durante o encontro, Kim res-
saltou a situação na Península 
Coreana. “A Coreia do Norte 
tomou a iniciativa de aliviar as 
tensões e apresentar propostas 
para negociações de paz”.

“A questão da desnucleari-
zação da Península Coreana 
pode ser resolvida se a Coreia 
do Sul e os Estados Unidos 
responderem ao nosso esforços 
com boa vontade e criarem uma 
atmosfera de paz e estabilidade, 
tomando medidas progressivas 
e síncronas para a realização 
da paz”, acrescenta o texto, 
citando Kim, que teve “conver-
sas exitosas” com o Xi-Jinping 
sobre “as relações entre os dois 
partidos e os dois países, nossas 
respectivas situações internas”, 
além de outros assuntos.

A agência Xinhua relata que 
as declarações do líder norte-
-coreano ocorreram durante 
um banquete oferecido pelo 
presidente chinês a ele e à 
sua mulher, Ri Sol Ju. A visita 

ocorreu em meio às negocia-
ções diplomáticas sobre os 
encontros que Kim deve ter 
com os presidentes dos Estados 
Unidos e da Coreia do Sul. A 
China é a principal aliada dos 
norte-coreanos. No entanto, as 
relações haviam esfriado devido 
ao apoio do governo chinês às 
sanções da ONU contra Pyon-
gyang.

O primeiro-ministro do Ja-
pão, Shinzo Abe, reiterou a 
prioridade do processo de 
“desnuclearização” da penín-
sula coreana, após a reunião 
entre o líder norte-coreano, 
Kim Jong-um, e o presidente 
chinês, Xi Jinping. “É impor-
tante neste momento que a 
Coreia do Norte decida irre-
versivelmente a abandonar seu 
míssil e seu programa nuclear”, 
disse Abe durante uma sessão 
parlamentar, indicando que 
seu executivo está esperando 
por mais detalhes da reunião 
da China.

A administração de Tóquio 
sempre manteve uma posição 
intransigente em relação à Co-
reia do Norte, com um pedido 
de aumento constante da pres-
são por parte da comunidade 
internacional, diplomática e 
econômica, com a manuten-
ção de sanções comerciais. 
O primeiro-ministro japonês 
visitará Washington no próximo 
mês para uma reunião com o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, em antecipação 
à cúpula entre as delegações do 
governo norte-americano e a 
Coreia do Norte (ANSA).

Esta é a primeira viagem do líder norte-coreano a outro país.

China e Pyongyang 
confi rmam visita de 

Kim Jong-un a Pequim
Os governos da China e da Coreia do Norte 
confi rmaram a visita surpresa a Pequim do 
líder Kim Jong-un, o qual se mostrou disposto 
a reduzir tensões em torno de seu programa 
nuclear, além de realizar uma cúpula com os 
Estados Unidos

EPA

Curitiba - O deputado Jair 
Bolsonaro (PSL-RJ), pré-can-
didato à Presidência da Repú-
blica, ironizou ontem (28), em 
Curitiba, os ataques sofridos 
pela caravana do ex-presidente 
Lula pelo Sul do País. “Lula 
quis transformar o Brasil num 
galinheiro, agora está por aí 
colhendo ovos por onde passa”, 
disse o parlamentar em cima de 
um carro de som estacionado 
em frente ao aeroporto da ca-
pital paranaense.

Bolsonaro também ironizou 
a iminência de prisão de Lula, 
condenado em segunda instân-
cia por corrupção e lavagem 
de dinheiro. “Não quero ele na 
cadeia. Quero ele em cana. Ele 
não gosta tanto de cana, vai 
levar cana”, disse. Em frente ao 
deputado, uma faixa afi xada no 
carro de som dizia: “Lula ladrão. 
Em Curitiba, só na prisão”. O 
deputado não citou o atentado 
a tiros aos ônibus que faziam 
parte da caravana de Lula. 
Coube ao deputado Fernando 
Francischini (PSL-PR) falar 
sobre o assunto. Ele sugeriu 
que o ataque foi uma simulação.

Bolsonaro chegou a Curitiba 
no mesmo dia em que Lula 
encerrou, também na cidade, 
sua caravana. No saguão no 
aeroporto, foi recebido por 

Deputado Jair Bolsonaro

(PSL-RJ).

Lula quis ‘transformar 
País’ em galinheiro e 

agora colhe ovos

cerca de 400 pessoas, aos 
gritos de “Mito, Mito”. Entre 
os apoiadores, havia represen-
tantes de grupos de extrema 
direita, como Revoltados On 
Line, Endireita Paraná e Lava 
Togas. Bolsonaro foi carregado 
nos braços pelos manifestantes 
da área de desembarque até o 
carro de som que o aguardava 
na porta do aeroporto (AE).

A
rq

ui
vo

/A
B

r

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

6F
4E

-6
C

B
E

-3
E

A
8-

7A
8F



São Paulo, quinta-feira, 29 de março de 2018 Página 8

Especial

Quando aprovou a Lei do 
Feminicídio, sancionada em março 
de 2015, o Congresso deu um passo 
importante para resguardar a mulher 
da brutalidade do seu agressor

Guilherme Oliveira e Nelson Oliveira/Ag. Senado/Especial Cidadania

O feminicídio qualifi ca o assassinato quando a mulher 
é morta por questões de gênero. Mas os números 
desse crime mostram que não basta punir. É preciso 

também aumentar a rede de proteção à mulher e mudar 
a “cultura do agressor”.

Segundo o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
divulgado em outubro pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, o país registrou 449 casos de feminicídio em 2015. 
Em 2016, as ocorrências passaram a 621. Especialistas 
afi rmam que o aumento, de 38,3%, pode ser explicado 
tanto por um recrudescimento da violência quanto por 
um cuidado maior com as notifi cações. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de femini-
cídios no Brasil — de 4,8 para 100 mil mulheres — é a 
quinta maior do mundo.

Fruto dos trabalhos da CPI Mista da Violência contra 
a Mulher, que funcionou em 2012, a Lei do Feminicídio 
(Lei 13.104, de 2015) não introduziu um “crime novo” 
no Código Penal. A rigor, o feminicídio é um agravante 
do crime de homicídio, uma circunstância específi ca que 
transforma o ato em homicídio qualifi cado. A pena para o 
crime vai de 12 a 30 anos de reclusão. Mas pode ser elevada 
em até 50% caso o crime seja praticado na presença de 
fi lhos, pais ou avós da vítima, durante a gestação ou nos 
três meses imediatamente pós-parto e ainda contra vítima 
menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com defi ciência.

O Observatório da Mulher contra a Violência e o Ins-
tituto DataSenado, ambos vinculados à Secretaria de 
Transparência da Casa, realizam pesquisas com mulhe-
res de todo o país para elaborar uma série histórica da 
violência de gênero. Em 2017, a pergunta “Você já sofreu 
algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada 
por um homem?” foi respondida positivamente por 29% 
das entrevistadas — índice consideravelmente maior do 
que nos 12 anos anteriores, em que a taxa oscilou entre 
15% e 19%.

Combate
Para o coordenador do observatório, Henrique Marques 

Ribeiro, entender o porquê da variação é crucial para 
avaliar se o caminho que o Brasil percorre atualmente no 
combate ao problema é correto ou não.

— A política pública está falhando porque está au-
mentando a violência ou está tendo sucesso porque está 
identifi cando de forma mais clara o que é violência?

Seja como for, no Brasil, menos de 10% dos municípios 
contam com delegacias especializadas de atendimento à 
mulher. O coordenador do Núcleo de Direitos Humanos 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
Thiago Pierobom, chama a atenção para outra constata-

Três anos depois de aprovada, Lei do 
Feminicídio tem avanços e desafi os

Policial de Brasília entrega cartilha com orientação sobre violência doméstica.

Elza Fiúza/ABr

ção que considera signifi cativa para a análise das redes 
de atendimento: segundo ele, um número expressivo de 
vítimas ainda tem receio de procurar ajuda institucional.

— Muitas mulheres não denunciam a violência com 
medo de que o agressor 
sofra algo que elas re-
presentam como sendo 
excessivo. A reprimenda 
que o sistema oferece 
tem que levar em consi-
deração a expectativa das 
mulheres. Senão elas não 
vão denunciar — pondera 
o promotor.

Segundo Pierobom, as 
mulheres que se encai-
xam nessa descrição têm 
medo de fi car desampara-
das caso o companheiro 
seja preso ou sofra algu-
ma sanção que o leve a 
perder a fonte de renda.

Em vários casos, a 
mulher “quer apenas que as agressões cessem”, afi rma 
o psicólogo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios Fabrício Guimarães.

Projeto aprovado no Senado 
prevê agravamento de pena

O tempo da pena aplicável ao feminicídio poderá ser au-
mentado se o crime for praticado contra pessoa portadora 

de doenças degenerativas 
que acarretem condição 
limitante ou de vulnerabi-
lidade física ou mental. O 
crime receberá igual trata-
mento se for cometido na 
presença física ou virtual de 
descendente ou ascendente 
da vítima. É o que prevê um 
projeto aprovado neste mês 
pelo Plenário do Senado e 
que retornou à Câmara.

De acordo com a senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS), 
o texto (PLC 8/2016) atua-
liza as situações agravantes 
previstas na lei. A pena já é 
aumentada, por exemplo, se 
o assassinato for cometido na 
frente de um fi lho da vítima. 
A proposta inclui o agravante 
caso o homicídio seja prati-
cado diante de uma câmera 
e divulgado pela internet. E 
assim como já está previsto 
o agravante de matar uma 
mulher com deficiência, 
torna-se mais grave cometer 
o crime contra alguém com 
mobilidade reduzida por ter 
doença incapacitante.

— O projeto não aumenta 
penas, só as estende em ca-

sos já previstos, atualizando o Código Penal para situações 
mais modernas, seja na parte de informática, da internet, 
seja nas novas doenças — explica Simone.

Para justifi car o projeto, o relator, Eduardo Lopes (PRB-
-RJ), cita dados do Instituto Avante Brasil, segundo os quais 
uma mulher morre a cada hora no Brasil. Quase metade 
dos homicídios são dolosos e praticados em situação de 
violência doméstica ou familiar, com uso de armas de fogo.

Para especialista, é preciso 
conscientizar agressor sobre 
o crime

Responsabilizar o agressor é apenas um dos lados do 
enfrentamento da violência contra a mulher, segundo a 
secretária nacional de Políticas para Mulheres, Fátima 
Pelaes. Para ela, é preciso 
também fazer com que ele 
tenha o entendimento do 
ato que cometeu.

— Quando sai, depois 
de cumprir a pena, ele 
arranja outra companhei-
ra e volta a cometer o 
mesmo crime. Presidente 
da CPI Mista da Violência 
contra a Mulher, a depu-
tada Jô Moraes (PCdoB-
-MG) também avalia que 
há atenção insufi ciente 
a medidas que poderiam 
prevenir o crime.

— Temos enorme difi culdade em construir uma cultura 
de prevenção.

Segundo a procuradora especial da Mulher no Senado, 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), o primeiro contato que 
a mulher tem com a estrutura que a recepciona depois de 
uma experiência traumática pode ser decisivo para que 
ela adquira confi ança e volte a buscar apoio, para que sua 
situação seja monitorada. Nesse sentido, a Lei Maria da 
Penha é a principal referência.

— A Lei Maria da Penha trabalha toda a cadeia da violên-
cia, do princípio ao fi m. Isso signifi ca prevenir, trabalhando 
a educação, e prever a assistência à pessoa agredida, à 
família, a todos os envolvidos e ao agressor.

Procuradora da Mulher no Senado, Vanessa ressalta 
Lei Maria da Penha.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias 
submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do Banco 
PSA Finance Brasil S.A., relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2017 e 2016, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores 
independentes. Contexto operacional: A partir do segundo semestre de 2013, 
o Banco PSA implementou o projeto denominado “iDeal”, objetivando usufruir 
sua própria gestão/controle operacional das operações de crédito realizadas 
a partir daquela data, que entrou em operação em 22 de novembro de 2013. 
Eventos Societários: Após a assinatura de um Acordo-Quadro com o Banco 
Santander (Brasil) S.A., em 24 de julho de 2015, assinatura de um acordo de 
parceria europeu entre o Banco PSA Finance e Santander Consumer Finan-

ce, as sociedades comuns no Brasil iniciaram suas atividades em 1º de agosto 
de 2016, cabendo a cada um dos acionistas 50% de participação societária e 
compartilhamento da Gestão via Conselho de Administração e Diretoria Execu-
tiva. Estas sociedades oferecem o financiamento para as concessionárias de 
automóveis das marcas Peugeot, Citroën e DS, assim como para seus clientes 
no Brasil, e a venda de produtos de seguro. A parceria contribui para reforçar a 
competitividade do Banco PSA Finance no Brasil, em benefício dos clientes das 
três marcas, Peugeot, Citroën e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: Em 31 
de dezembro de 2017, Lucro Líquido apresentado no exercício de 2017, foi de 
R$ 40 milhões (2016 - R$ 29 milhões). O Patrimônio Liquido atingiu o montante 
de R$ 295 milhões (2016 - R$ 276 milhões). Ativos e Passivos: Em 31 de de-

zembro de 2017, os ativos totais atingiram R$1.993 milhões (2016 - R$ 2.011), e 
estão representados principalmente pelas operações de crédito no montante de 
R$1.797 milhões (2016 - R$1.827). Em 31 de dezembro de 2017, as captações 
de recursos do Banco PSA estão representadas, principalmente, por: depósitos 
interfinanceiros no montante de R$1.395 milhões (2016 - R$1.139), e outras 
obrigações em R$227 milhões (2016 - R$ 502). Gerenciamento de Riscos 
Corporativos: Controles Internos: A Diretoria de Riscos abrange as áreas de 
Compliance e PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo) garantindo a conformidade em suas operações e produtos e pro-
movendo as devidas verificações de forma preventiva e corretiva nas tratativas 
sobre lavagem de dinheiro, conforme determina a circular nº 3.461 do Banco 

Central do Brasil, bem como políticas internas e dos acionistas. Ouvidoria: Por 
determinação da Resolução CMN nº 3.849/10 e a resolução atual nº 4.433/15, o 
Banco PSA, instituiu componente organizacional de Ouvidoria compatível com 
a natureza de suas operações. Com objetivo de aprimorar o relacionamento 
do mesmo com seus públicos, a Ouvidoria atua como canal de comunicação 
entre os cidadãos e a instituição, principalmente no tratamento de reclamações, 
denúncias, sugestões e elogios que não sejam solucionados pelos canais habi-
tuais de atendimento do Banco.

São Paulo, 28 de março de 2018.
O Conselho de Administração

A Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

     Reservas de Lucros
  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatutária Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015   229.756 20.292 191.157 - 441.205
Lucro Líquido   - - - 29.408 29.408
Destinações:
Reserva Legal  16.d - 1.470 - (1.470) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro  16.c - - 13.438 (13.438) -
Juros sobre o Capital Próprio   - - - (14.500) (14.500)
Dividendos Pagos  16.b - - (180.000) - (180.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016   229.756 21.762 24.595 - 276.113
Mutações do exercício   - 1.470 (166.562) - (165.092)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016   229.756 21.762 24.595 - 276.113
Lucro Líquido   - - - 39.768 39.768
Destinações:
Reserva Legal  16.d - 1.989 - (1.989) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro  16.c - - 16.489 (16.489) -
Juros Sobre o Capital Próprio  16.b - - - (16.000) (16.000)
Dividendos Destinados  16.b - - - (5.290) (5.290)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017   229.756 23.751 41.084 - 294.591
Mutações do exercício   - 1.989 16.489 - 18.478
Saldos em 30 de Junho de 2017   229.756 22.579 40.119 - 292.454
Lucro Líquido do Semestre   - - - 23.427 23.427
Destinações:
Reserva Legal  16.d - 1.172 - (1.172) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro  16.c - - 965 (965) -
Juros sobre o Capital Próprio  16.b - - - (16.000) (16.000)
Dividendos Destinados  16.b - - - (5.290) (5.290)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017   229.756 23.751 41.084 - 294.591
Mutações do período   - 1.172 965 - 2.137

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

1. Contexto Operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”) 
opera como banco múltiplo com as carteiras de investimento, crédito e financia-
mento. Foram firmados contratos com o Grupo Santander, para a prestação de 
serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédito 
a serem realizadas através do Banco PSA. Em 1º de agosto de 2016, após 
aprovação pelas autoridades concorrenciais e autoridades regulatórias bancá-
rias, ocorrida em 18/05/2016, ocorreu a transferência de 50% (cinquenta por 
cento) por parte do “Banque PSA Finance” (empresa estabelecida na França) 
para “Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.” empresa pertencente 
ao Grupo Santander (Brasil), empresa estabelecida no Brasil, cabendo a esta 
última, a atribuição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas 
do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen e modelo do documento 
previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(COSIF), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com 
as normas emitidas pelo Bacen e evidenciam todas as informações relevan-
tes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstra-
ções financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração, 
impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passivos 
contingentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o 
julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de 
ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir dessas estima-
tivas, sendo a principal relativa a Contingências Trabalhistas, que o Banco PSA, 
contesta em instâncias superiores. A Administração autorizou a emissão das 
demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 
na reunião realizada em 22 de março de 2018.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresen-
tação: As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em Reais, moeda 
funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração do Resultado: O re-
gime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os 
rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, calculados a índi-
ces ou taxas oficiais, “pro rata” dia, incidentes sobre ativos e passivos atualiza-
dos até a data do balanço. c) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: 
Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e 
passivo circulantes, respectivamente. Os títulos classificados como títulos para 
negociação independentemente da sua data de vencimento, estão classificados 
integralmente no curto prazo, conforme estabelecido pela Circular Bacen nº  
3.068/2001. d) Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração dos 
fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de dis-
ponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade 
imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações 
interfinanceiras de liquidez e créditos vinculados ao Bacen remunerados: 
As aplicações prefixadas são registradas pelo valor de resgate, deduzido das 
rendas pertencentes ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações no 
mercado aberto são classificadas no ativo circulante e realizável a longo prazo 
em função de seus prazos de vencimento, independentemente dos prazos de 
vencimento dos papéis que lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobi-
liários e Instrumentos Financeiros Derivativos: De acordo com o estabeleci-
do pela Circular nº 3.068/01, do Banco Central do Brasil, os títulos e valores 
mobiliários integrantes da carteira são classificados em três categorias distintas, 
conforme a intenção da Administração, quais sejam: • Títulos para negociação; 
• Títulos disponíveis para venda; e • Títulos mantidos até o vencimento. Os títulos 
classificados como para negociação (apresentados no ativo circulante) e dispo-
níveis para venda (segregados em ativo circulante e realizável a longo prazo) 
são avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de mercado e os classificados 
como títulos mantidos até o vencimento (segregados em ativo circulante e reali-
zável a longo prazo), com a intenção e capacidade financeira para sua manuten-
ção em carteira até o vencimento, são avaliados pelo seu custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. 
Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados para negociação são 
contabilizados em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa, no 
resultado do período. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados 
como disponíveis para venda são contabilizados em contrapartida à conta des-
tacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários, sendo transferidos 
para o resultado do período quando da efetiva realização, através da venda de-
finitiva ou da reclassificação dos respectivos títulos e valores mobiliários para a 
categoria de “títulos para negociação”. Os instrumentos financeiros derivativos 
são classificados de acordo com a intenção da Administração em utilizá-los 
como instrumento destinados a “hedge” ou não. As operações efetuadas por 
solicitação de clientes, por conta própria, ou que não atendam aos critérios de 
“hedge” contábil, principalmente derivativos utilizados na administração da ex-
posição global de risco, são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ga-
nhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos no resultado do 
período. Os instrumentos financeiros derivativos designados como parte de uma 
estrutura de proteção contra riscos (“hedge”) podem ser classificados como: I - 
“hedge” de risco de mercado; e II - “hedge” de fluxo de caixa. Os instrumentos 
financeiros derivativos destinados a “hedge” e os respectivos objetos de “hedge” 
são ajustados ao valor de mercado, observado o seguinte: (1) para aqueles 
classificados na categoria I, a valorização ou a desvalorização é registrada em 
contrapartida à adequada conta de receita ou despesa, líquida dos efeitos tribu-
tários, no exercício; e (2) para aqueles classificados na categoria II, a valoriza-
ção ou desvalorização é registrada em contrapartida à conta destacada do pa-
trimônio líquido, líquida dos efeitos tributários. Alguns instrumentos financeiros 
híbridos são compostos por um instrumento financeiro derivativo e um ativo ou 
passivo não derivativo. Nestes casos, o instrumento financeiro derivativo repre-
senta um derivativo embutido. Os derivativos embutidos são registrados separa-
damente em relação ao contrato a que estejam vinculados. g) Carteira de Cré-
dito e Provisão para Perdas: A carteira de créditos inclui operações de crédito 
é demonstrada pelo seu valor presente, considerando os indexadores, taxa de 
juros e encargos pactuados, calculados “pro rata” dia até a data do balanço. Para 
operações vencidas a partir de 60 dias o reconhecimento em receitas só ocor-
rerá quando do seu efetivo recebimento. As cessões de crédito sem retenção de 
riscos resultam na baixa dos ativos financeiros objeto da operação, que passam 
a ser mantidos em conta de compensação. O resultado da cessão é reconheci-
do integralmente, quando de sua realização. A partir de janeiro de 2012, confor-
me determinado pela Resolução CMN nº 3.533/2008 e Resolução CMN nº 
3.895/2010, todas as cessões de crédito com retenção de riscos passam a ter 
seus resultados reconhecidos pelos prazos remanescentes das operações, e os 
ativos financeiros objetos da cessão permanecem registrados como operações 
de crédito e o valor recebido como obrigações por operações de venda ou de 
transferência de ativos financeiros. O Banco PSA Finance, efetua a baixa de 
créditos para prejuízo quando estes apresentam atraso superior a 360 dias. No 
caso de operações de crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas 
quando completam 540 dias de atraso. A operação de crédito baixado para pre-
juízo é registrada em conta de compensação pelo prazo mínimo de 5 anos e 
enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança. As provisões 
para operações de crédito são fundamentadas nas análises das operações de 
crédito em aberto (vencidas e vincendas), na experiência passada, expectativas 
futuras e riscos específicos das carteiras e na política de avaliação de risco da 
Administração na constituição das provisões, conforme estabelecido pela Reso-
lução CMN nº 2.682/1999. h) Despesas Antecipadas: São contabilizadas as 
aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos benefícios ou pres-
tação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resul-
tado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos de operações de cré-
dito. h.1) Comissões Pagas a Correspondentes Bancários: Considerando-se 
o contido na Resolução nº 4.294 e Circular Bacen nº 3.693 de dezembro de 
2013, a partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes intermediá-
rios em decorrência da originação de novas operações de crédito ficaram limita-
das aos percentuais máximos de (i) 6% do valor da nova operação originada e 
(ii) 3% do valor da operação objeto de portabilidade. As referidas comissões 
devem ser integralmente reconhecidas como despesa quando incorridas. A Cir-
cular Bacen nº 3.738 de dezembro de 2014, facultou a possibilidade de aplica-

ção escalonada do procedimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 
2015: Reconhecer integralmente como despesa 1/3 do valor da comissão paga, 
sendo a diferença ativada e apropriada ao resultado pelo período de 36 meses 
ou pelo prazo do contrato, dos dois o menor; b) 2016: Reconhecer integralmente 
como despesa 2/3 do valor da comissão paga, sendo a diferença ativada e apro-
priada ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo prazo do contrato, dos 
dois o menor; e c) 2017: Reconhecer o valor total da comissão paga integral-
mente como despesa. Segundo o contido na Circular Bacen nº 3.722 de outubro 
de 2014, os procedimentos contábeis anteriormente descritos devem ser aplica-
dos de forma prospectiva a partir de janeiro de 2015, não trazendo impactos 
sobre as comissões pagas até dezembro de 2014. A partir de janeiro de 2020, 
caso ainda exista no ativo da entidade saldo a amortizar de comissão de venda 
paga ao correspondente, esse montante deve ser integralmente baixado contra 
resultado (despesa). i) Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aqui-
sição, está sujeito à avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em 
maior frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade 
de perda dos seus valores e sua avaliação considera os seguintes aspectos: i.1) 
Imobilizado de Uso: A depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, 
com base nas seguintes taxas anuais: edificações - 4%, instalações, móveis, 
equipamentos de uso e sistemas de segurança e comunicações - 10%, siste-
mas de processamento de dados e veículos - 20% e benfeitorias em imóveis de 
terceiros - 10% ou até o vencimento do contrato de locação. i.2) Intangível: Os 
gastos classificados no ativo intangível são amortizados pelo prazo máximo de 
5 anos quando se referem à aquisição e desenvolvimento de logiciais. j) Provi-
sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: O Banco PSA é parte 
em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível e trabalhis-
ta, decorrentes do curso normal de suas atividades. As provisões incluem as 
obrigações legais, processos judiciais e administrativos relacionados a obriga-
ções tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade 
ou constitucionalidade, que independentemente da avaliação acerca da proba-
bilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas 
demonstrações financeiras. As provisões são reavaliadas em cada data de ba-
lanço para refletir a melhor estimativa corrente e podem ser total ou parcialmen-
te revertidas ou reduzidas quando deixam de ser prováveis as saídas de recur-
sos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo a decadência dos prazos 
legais, o trânsito em julgado dos processos, dentre outros. As provisões judiciais 
e administrativas são constituídas quando o risco de perda da ação judicial ou 
administrativa for avaliado como provável e os montantes envolvidos forem men-
suráveis com suficiente segurança, com base na natureza, complexidade, e 
histórico das ações e na opinião dos assessores jurídicos internos e externos e 
nas melhores informações disponíveis. Para as provisões cujo o risco de perda 
é possível, as provisões não são constituídas e as informações são divulgadas 
nas notas explicativas (Nota 15.e) e para as provisões cujo risco de perda é re-
mota não é requerida a divulgação. Os ativos contingentes não são reconheci-
dos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como 
praticamente certo. Os ativos contingentes com êxito provável, quando existen-
tes, são apenas divulgados nas demonstrações financeiras. No caso de trânsitos 
em julgado favoráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direito, caso atendidos 
requisitos legais específicos, de impetrar ação rescisória em prazo determinado 
pela legislação vigente. Ações rescisórias são consideradas novas ações e serão 
avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quando, forem impetradas. k) 
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a Cofins (4,00%) são calcula-
dos sobre determinadas receitas e despesas brutas. As instituições financeiras 
podem deduzir despesas financeiras na determinação da referida base de cálculo. 
As despesas de PIS e da Cofins são registradas em despesas tributárias. l) Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acrescido do 
adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após efetuados os ajustes determina-
dos pela legislação fiscal. A CSLL é calculada pela alíquota de 20% para as insti-
tuições financeiras e pessoas jurídicas de seguros privados e as de capitalização 
(15% até agosto de 2015) e 9% para as demais empresas, incidente sobre o lucro, 
após considerados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A alíquota da 
CSLL para as instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados e as 
de capitalização foi elevada de 15% para 20 % para o período-base compreendido 
entre 1 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, nos termos da Lei nº 
13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da Medida Provisória (MP) nº 
675/2015). Os créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamen-
te, sobre as diferenças temporárias entre o resultado contábil e o fiscal, sobre os 
prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos. O reconhecimento dos créditos tributários 
e passivos diferidos é efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período em que se 
estima a realização do ativo e a liquidação do passivo. De acordo com o dispos-
to na regulamentação vigente, os créditos tributários são registrados na medida 
em que se considera provável sua recuperação em base à geração de lucros tri-
butáveis futuros. A expectativa de realização dos créditos tributários, conforme 
demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de resultados futuros e 
fundamentada em estudo técnico. m) Resultado de exercícios futuros: Está re-
presentado, principalmente, pelo valor das parcelas de receitas contratuais rece-
bidas antecipadamente que serão apropriadas ao resultado de acordo com os 
prazos dos contratos de financiamento aos quais se referem. n) Estimativas 
Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela Administração 
para a preparação das demonstrações financeiras são revisadas pelo menos se-
mestralmente, sendo apresentadas a seguir as principais estimativas que podem 
levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próxi-
mo período quando comparados com os montantes reais, tais como: ajuste a 
mercado dos títulos e instrumentos financeiros derivativos, valor residual do 
ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para 
contingências e a realização dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das 
revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos de forma prospectiva.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa  2017 2016
Disponibilidades  6.616 4.169
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  - 3.999
Aplicações Fundos de Investimentos  65.866 54.386
Total  72.482 62.554
5. Títulos e Valores Mobiliários: a) Resumo da Carteira por Categorias
  Valor do 2017 2016
  Custo Valor de Valor de
Títulos Privados para Negociação (i)  Amortizado Contábil Contábil
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo  3.245 3.245 2.612
Santander FIC FI Soberano Referenciado DI  54.159 54.159 45.789
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal  2.578 2.578 3.568
Itaú Soberano Referenciado  4.898 4.898 778
Itaú Dynamic Curto Prazo  986 986 1.639
Total   65.866 54.386
Circulante   65.866 54.386
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem 
vencimento e são mensuradas pelo valor de custo de aquisição ajustado pelas 
variações das cotas. b) Instrumentos Financeiros Derivativos: Foram reco-
nhecidos despesas com instrumentos financeiros derivativos no montante de 
R$ 0 no exercício (31/12/2016 - R$3.697).
6. Relações Interfinanceiras: O saldo de R$57.966 (31/12/2016 - R$59.546) 
da rúbrica relações interfinanceiras é composto por créditos vinculados, repre-
sentados na sua totalidade por depósitos em espécie efetuados no Bacen para 
cumprimento das exigibilidades dos compulsórios sobre depósitos a prazo e 
recursos de aceites cambiais e adicional sobre depósitos.
7. Carteira de Crédito e Provisão para Perdas
a) Carteira de Créditos  2017 2016
Operações de Crédito:
Financiamentos - CDC Veículos  1.579.705 1.357.933
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão  139.540 460.090
Outros Créditos (Nota 9)  78.248 9.161
Total  1.797.493 1.827.184
Circulante  1.195.845 1.210.905
Longo Prazo  601.648 616.279

b) Carteira por Vencimento  2017 2016
Vencidas  20.139 24.176
A Vencer:
Até 3 Meses  474.667 167.104
De 3 a 12 Meses  701.038 1.043.801
De 1 a 5 Anos  601.639 592.103
Acima de 5 Anos  10 -
Total  1.797.493 1.827.184
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros: De acordo 
com a Resolução nº 3.533/2008 do CMN atualizada com normatizações poste-
riores, as operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos e 
benefícios, passaram a partir de 1 de janeiro de 2012 a permanecer registradas 
na carteira de crédito. Para as operações de cessão de crédito realizadas até 
31 de dezembro de 2011, independente da retenção ou transferência substan-
cial de riscos e benefícios, os ativos financeiros eram baixados do registro da 
operação original e o resultado apurado na cessão apropriada ao resultado do 
período.
c) Carteira de Crédito por Setor de Atividades  2017 2016
Setor Privado
Indústria  2.106 2.062
Comércio  426.969 491.713
Serviços e Outros  96.988 77.021
Pessoas Físicas  1.271.430 1.256.388
Total  1.797.493 1.827.184
d) Carteira e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre Car-
teira a Valor Presente Distribuída pelos Correspondentes Níveis de Risco
      2017
     Carteira de Créditos  Provisão
Nível  % Provisão Curso
de Risco  Mínima Requerida Normal Total Requerida Total
AA  - 66.550 66.550 - -
A  0,5% 1.270.416 1.270.416 6.352 6.352
B  1% 312.539 312.539 3.125 3.125
C  3% 108.150 108.150 3.244 3.244
D  10% 27.670 27.670 2.767 2.767
E  30% 2.712 2.712 814 814
F  50% 1.800 1.800 900 900
G  70% 1.743 1.743 1.220 1.220
H  100% 5.913 5.913 5.913 5.913
Total   1.797.493 1.797.493 24.335 24.335
      2016
     Carteira de Créditos  Provisão
Nível  % Provisão Curso
de Risco  Mínima Requerida Normal Total Requerida Total
AA  - - - - -
A  0,5% 1.259.847 1.259.847 6.299 6.299
B  1% 452.650 452.650 4.527 4.527
C  3% 78.868 78.868 2.366 2.366
D  10% 11.255 11.255 1.126 1.126
E  30% 6.462 6.462 1.938 1.938
F  50% 3.461 3.461 1.731 1.731
G  70% 2.644 2.644 1.851 1.851
H  100% 11.997 11.997 11.997 11.997
Total   1.827.184 1.827.184 31.835 31.835
e) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
  2017 2016
Saldo Inicial  31.835 37.187
Constituição (Reversão)  5.487 19.490
Baixas  (12.987) (24.842)
Saldo Final  24.335 31.835
Circulante  17.463 23.250
Longo Prazo  6.872 8.585
Foram recuperados no exercício, créditos no valor de R$8.379 (31/12/2016 - 
R$6.586), registrados como receita da intermediação financeira nas rúbricas 
de operações de crédito. f) Créditos renegociados: Em 31 de dezembero de 
2017 e 2016, o Banco PSA não possui operações de crédtitos renegociadas.
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários
  Saldo em Consti- Reali- Saldo em
  31/12/2016 tuição zação 31/12/2017
Provisão para Créditos de 
 Liquidação Duvidosa  48.041 4.433 - 52.474
Outras Provisões Temporárias  7.161 1.517 (434) 8.244
Gratificações de Pessoal  613 158 - 771
Total dos Créditos Tributários 
 sobre Diferenças
Temporárias  55.815 6.108 (434) 61.489
Total dos Créditos Tributários (1)  55.815 6.108 (434) 61.489
Circulante  -   33.424
Longo Prazo  -   28.065
  Saldo em Consti- Reali- Saldo em
  31/12/2015 tuição zação 31/12/2016
Provisão para Créditos de 
 Liquidação Duvidosa  56.297 48.041 (56.297) 48.041
Gratificações de Pessoal  - 613 - 613
Outras Provisões Temporárias  5.457 7.803 (6.099) 7.161
Total dos Créditos Tributários 
 sobre Diferenças     -
Temporárias  61.754 56.457 (62.396) 55.815
Total dos Créditos Tributários (1)  61.754 56.457 (62.396) 55.815
Circulante  22.477   26.938
Longo Prazo  39.277   28.877
(1) Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Banco PSA não possui créditos tri-
butários não ativados. b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários
    2017
    Diferenças Temporárias
Ano  IRPJ CSLL Total
2018  18.567 14.854 33.421
2019  14.359 11.487 25.846
2020  643 386 1.029
2021  643 386 1.029
2022  104 60 164
Total  34.316 27.173 61.489
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e socie-
tários, a expectativa da realização dos créditos tributários não deve ser tomada 
como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. c) Valor Presente dos Cré-
ditos Tributários: O valor presente total dos créditos tributários é de R$59.554 
(31/12/2016 - R$44.384), calculados de acordo com a expectativa de realização 
das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e a taxa média de captação proje-
tada para os períodos correspondentes.
9. Outros Créditos - Diversos  2017 2016
Devedores por Depósitos em Garantia
Para Interposição de Recursos Trabalhistas / Cíveis  6.851 3.582
Direitos Creditórios (Nota 7a)  78.248 9.161
Créditos Tributários (Nota 8a)  61.489 55.815
Impostos e Contribuições a Compensar  14.137 13.076
Pagamentos a Ressarcir  212 35
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 17.e)  6.767 13.034
Outros  243 2.297
Total  167.947 97.000
Circulante  133.031 64.541
Longo Prazo  34.916 32.459

10. Imobilizado de Uso
    2017 2016
   Depre-
  Custo ciação Residual Residual
Outras Imobilizações de Uso
Instalações, Móveis e 
 Equipamentos de Uso  4.125 (1.754) 2.371 2.567
Sistemas de Segurança e 
 Comunicações  15 (12) 3 15
Sistemas de Processamento de Dados  1.920 (1.849) 71 399
Outras  - - - 5
Total  6.060 (3.615) 2.445 2.986
11. Intangível: Refere-se a gastos na aquisição e desenvolvimento de logiciais 
- desenvolvimento de software externo no valor de R$0 (31/12/2016 - R$250) 
como custo de aquisição e R$0 (31/12/2016 - R$249) de amortização acumu-
lada.
12. Captação de Recursos
Depósitos     2017 2016
  Até 3 De 3 a Acima de
   Meses 12 Meses 12 Meses Total Total
Depósitos 
 Interfinanceiros  317.714 417.414 466.764 1.201.892 955.852
Depósitos a Prazo  3.047 41.816 148.651 193.514 183.047
Total  320.761 459.230 615.415 1.395.406 1.138.899
Circulante     779.991 808.402
Longo Prazo     615.415 330.497
13. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciárias com-
preendem os impostos e contribuições a recolher e valores questionados em 
processos judiciais e administrativos.
  2017 2016
Impostos e Contribuições a Pagar  5.847 3.859
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros  24.580 9.999
Total  30.427 13.858
Circulante  30.427 13.858
14. Outras Obrigações - Diversas  2017 2016
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - 
 Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 15.b)  7.986 8.720
Floor-Plan - PCBA (Nota 17.e)  20.564 4.996
Provisão para despesas administrativas  12.055 12.038
Comissões a Pagar  3.118 2.122
Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão de 
 Créditos Resolução nº 3533  129.973 444.610
Outras  7.620 1.097
Total  181.316 473.583
Circulante  63.048 284.803
Longo Prazo  118.268 188.780
15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (Nota 3.j): a) 
Ativos Contingentes: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não foram reco-
nhecidos contabilmente ativos contingentes. (Nota 3.j) b) Saldos Patrimoniais 
das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações 
Legais por Natureza  2017 2016
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - 
 Ações Trabalhistas e Cíveis - (Nota 14)
Ações Trabalhistas  4.595 3.701
Ações Cíveis  3.391 5.019
Total  7.986 8.720
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrati-
vos e Obrigações Legais   2017
  Trabalhistas Cíveis
Saldo Inicial  3.701 5.019
Constituição Líquida de Reversão  1.021 2.777
Atualização Monetária  136 51
Pagamentos  (263) (4.456)
Saldo Final  4.595 3.391
Depósitos em Garantia - Outros Créditos  6.851 3.582
   2016
  Trabalhistas Cíveis
Saldo Inicial  2.759 5.400
Constituição Líquida de Reversão  1.303 3.780
Atualização Monetária  291 302
Pagamentos  (652) (4.463)
Saldo Final  3.701 5.019
Depósitos em Garantia - Outros Créditos  3.582 -
d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível: São ações ju-
diciais de caráter predominantemente indenizatório e revisionais de crédito. As 
ações de caráter indenizatório referem-se à indenização por dano material e/
ou moral, referentes à relação de consumo, versando, principalmente, sobre 
questões atinentes a operações de crédito. As ações que não se enquadram no 
critério anterior são provisionadas de acordo com avaliação individual realizada, 
sendo as provisões constituídas com base no risco provável de perda, na lei e 
na jurisprudência de acordo com a avaliação de perda efetuada pelos assesso-
res jurídicos. e) Passivos Contingentes Trabalhistas e Cíveis Classificados 
como Risco de Perda Possível: O Banco PSA Brasil possui passivos contin-
gentes classificados como risco de perda possível no montante aproximado de 
R$ 4.186 para ações cíveis e R$ 15.008 para ações trabalhistas (31/12/2016 
- R$4.259 e R$2.389, respectivamente). A natureza das ações se assemelham 
as descritas nos itens “b” e “c”.
16. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2017 e 
2016 o capital social no valor de R$229.756 é composto por 209.354 mil ações 
ordinárias, sem valor nominal, assim demonstrado:  Ordinárias
De Domiciliados no País  104.677
De Domiciliados no Exterior  104.677
Total  209.354
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio: Estatutariamente, estão asse-
gurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 50% do lucro líquido 
de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Desta forma, em 31 de 
dezembro de 2017, foi destinado o montante de R$ 5.290 (R$ 25,27 por ação 
ordinária, em reais por ação), e serão pagos em até 60 dias, após aprovação em 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 30 de abril de 2018. Em 28 
de abril de 2017, foi aprovado a distribuição de juros sobre o capital próprio no 
montante de R$14.500 (R$69,26 por ação ordinária, em reais por ação), corres-
pondendo ao valor líquido do imposto de renda de R$12.325 (R$58,87 por ação 
ordinária, em reais por ação), atribuídos ao dividendo mínimo obrigatório sobre 
o lucro líquido do exercício de 2016, e foram pagos em 13 de junho de 2017. Em 
31 de dezembro de 2017, foi aprovado a destinação de juros sobre o capital pró-
prio no montante de R$16.000 (R$76,42 por ação ordinária, em reais por ação), 
correspondendo ao valor líquido do imposto de renda de R$13.600 (R$64,96 
por ação ordinária, em reais por ação), atribuídos ao dividendo mínimo obriga-
tório sobre o lucro líquido do exercício de 2017, e serão pagos em até 60 dias, 
após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 30 de 
abril de 2018. c) Reservas Estatutárias: O saldo remanescente do lucro líquido 
do exercício foi destinado para a reserva para reforço de capital de giro, com 
a finalidade de garantir os meios financeiros para a operação da Companhia, 
limitada a 100% do capital social, podendo ser utilizada para futuros aumentos 
de capital. d) Reserva Legal: De acordo com a legislação societária brasileira, 
5% para constituição da reserva legal, até que a mesma atinja a 20% do capital. 
Esta reserva tem como finalidade assegurar a integridade do capital social e 
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

   2º se-
   mestre      Exercícios
  Nota 2017 2017 2016
Receitas da Intermediação Financeira   123.010 250.397 246.470
 Operações de Crédito   118.740 240.096 221.333
 Resultado de Operações com Títulos 
  e Valores Mobiliários   4.270 10.301 26.362
 Resultado com Instrumentos 
  Financeiros Derivativos  5.b - - (3.697)
 Resultado das Aplicações Compulsórias   - - 2.472
Despesas da Intermediação Financeira   (61.507) (127.647) (147.357)
 Operações de Captação no Mercado   (59.453) (122.160) (125.907)
 Operações de Empréstimos e Repasses  17.e - - (1.960)
 Provisão para Créditos de Liquidação 
  Duvidosa  7.e (2.054) (5.487) (19.490)
Resultado Bruto da Intermediação 
 Financeira   61.503 122.750 99.113
Outras Receitas (Despesas) 
 Operacionais   (30.472) (60.083) (50.408)
 Receitas de Prestação de Serviços   458 840 4.394
 Rendas de Tarifas Bancárias  18 9.746 19.251 16.058
 Despesas de Pessoal   (14.194) (28.399) (28.308)
 Outras Despesas Administrativas  19 (18.957) (38.129) (39.749)
 Despesas Tributárias   (4.212) (8.147) (7.722)
 Outras Receitas Operacionais  20 2.514 5.081 15.676
 Outras Despesas Operacionais  21 (5.827) (10.580) (10.757)
Resultado Operacional   31.031 62.667 48.705
Resultado não Operacional  22 (448) (938) (1.062)
Resultado antes da Tributação sobre 
 o Lucro e Participações   30.583 61.729 47.643
Imposto de Renda e Contribuição Social  23 (5.864) (19.063) (15.979)
 Provisão para Imposto de Renda   (4.973) (13.543) (5.489)
 Provisão para Contribuição Social   (4.190) (11.193) (4.551)
 Ativo (passivo) Fiscal Diferido   3.299 5.673 (5.939)
Participação dos Empregados no Lucro   (1.292) (2.898) (2.256)
Lucro Líquido   23.427 39.768 29.408
 Nº de Ações (Mil)  16.a 209.354 209.354 209.354
 Lucro Líquido por Lote de Mil Ações (em R$)   111,90 189,96 140,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

   2º se-
   mestre      Exercícios
  Nota 2017 2017 2016
Atividades Operacionais
Lucro Líquido   23.427 39.768 29.408
Ajustes ao Lucro Líquido   5.353 11.160 26.050
 Provisão para Créditos de Liquidação
  Duvidosa  7.e 2.054 5.487 19.491
 Imposto de Renda e Contribuição 
  Social Diferidos   3.299 5.673 5.939
 Depreciações e Amortizações   - - 620
Variações em Ativos e Passivos   (18.952) (30.479) (236.119)
 Redução em Títulos e Valores Mobiliários   - - 32.872
 Redução em Operações de Crédito   (63.344) 85.779 116.881
 Aumento em Depósitos no Banco Central   (13.722) 1.580 (59.546)
 Aumento em Outros Créditos   (35.486) (70.947) (1.043)
 Redução em Outros Valores e Bens   1.003 1.959 2.246
 Aumento em Depósitos   221.931 256.507 229.758
 Redução em Recursos de Aceites 
  e Emissão de Títulos   - - (117.650)
 Redução em Obrigações por 
  Empréstimos e Repasses   - - (21.701)
 Redução em Outras Obrigações   (100.366) (270.314) (416.318)
 Redução em Resultados de 
  Exercícios Futuros   (20.167) (17.969) 12.808
 Imposto Pago   (8.801) (17.074) (14.426)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em 
 Atividades Operacionais   9.828 20.449 (180.661)
Atividades de Investimento
 Aquisição de Imobilizado de Uso   (66) (66) 1.296
 Alienação no Diferido   - - 1
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em 
 Atividades de Investimento   (66) (66) 1.297
Atividades de Financiamento
 Dividendos pagos  16.b - (14.500) (194.500)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades 
 de Financiamento   - (14.500) (194.500)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa   9.762 5.883 (373.864)
Caixa e equivalentes no início 
 do semestre/exercícios  4 58.675 62.554 436.418
Caixa e equivalentes no final do 
 semestre/exercícios  4 68.437 68.437 62.554

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Nota 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante   1.373.146 1.367.906
Disponibilidades  4 & 17.e 6.616 4.169
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  4 - 3.999
 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros   - 3.999
Títulos e Valores Mobiliários   65.866 54.386
 Carteira Própria  4 & 5.a 65.866 54.386
Relações Interfinanceiras  6 57.966 59.546
 Depósitos no Banco Central   57.966 59.546
Operações de Crédito   1.108.901 1.178.540
 Setor Privado  7.a 1.016.024 921.714
 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão  7.a 110.282 280.030
 (Provisão para Operações de Crédito 
  de Liquidação Duvidosa)  7.d (17.405) (23.204)
Outros Créditos   133.031 64.541
 Créditos Tributários  8.a & 9 33.424 26.938
 Diversos  9 99.665 37.649
 (Provisão para Outros Créditos 
  de Liquidação Duvidosa)  7.d (58) (46)
Outros Valores e Bens   766 2.725
 Despesas Antecipadas   766 2.725
Ativo Realizável a Longo Prazo   620.983 640.153
Operações de Crédito   586.067 607.694
 Setor Privado  7.a 563.681 436.219
 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão  7.a 29.258 180.060
 (Provisão para Operações de Crédito 
  de Liquidação Duvidosa)  7.d (6.872) (8.585)
Outros Créditos   34.916 32.459
 Créditos Tributários  8.a & 9 28.065 28.877
 Diversos  9 6.851 3.582
Permanente   2.445 2.987
Imobilizado de Uso  10 2.445 2.986
 Outras Imobilizações de Uso   6.060 6.067
 (Depreciações Acumuladas)   (3.615) (3.081)
Intangível  11 - 1
 Gastos de Amortização e Expansão   - 250
 (Amortizações Acumuladas)   - (249)
Total do Ativo   1.996.574 2.011.046

  Nota 31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante   892.356 1.121.743
Depósitos  12 779.991 808.402
 Depósitos Interfinanceiros   735.128 741.903
 Depósitos a Prazo   44.863 66.499
Outras Obrigações   112.365 313.341
 Cobrança e Arrecadação de Tributos 
  e Assemelhados   - 2.355
 Sociais e Estatutárias  16.b 18.890 12.325
 Fiscais e Previdenciárias  13 30.427 13.858
 Diversas  14 63.048 284.803
Passivo Exigível a Longo Prazo   733.683 519.277
Depósitos  12 615.415 330.497
 Depósitos Interfinanceiros   466.764 213.949
 Depósitos a Prazo   148.651 116.548
Outras Obrigações   118.268 188.780
 Diversas  14 118.268 188.780
Resultados de Exercícios Futuros   75.944 93.913
 Resultados de Exercícios Futuros  17.e 75.944 93.913
Patrimônio Líquido  16 294.591 276.113
 Capital Social:   229.756 229.756
  De Domiciliados no País   114.878 114.878
  De Domiciliados no Exterior   114.878 114.878
 Reservas de Lucros   64.835 46.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   1.996.574 2.011.046
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QUINTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2018

AUMENTAR O HORÁRIO DE TRABALHO
Empresa pretende aumentar o horário de trabalho em vinte minutos, 
para conceder intervalo de café de dez minutos na parte da manhã 
e dez minutos na parte da tarde, como proceder sem alterações no 
salarial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ARCAR COM O PAGAMENTO DOS 15 
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CIRURGIA 
PLÁSTICA MERAMENTE ESTÉTICA?

Informamos que a legislação é omissa neste sentido, porém, enten-
de-se que pelo fato da empregada estar incapacitada para o trabalho 
a empresa deverá aceitar e abonar o atestado.

REGRAS PARA O CONTRATO INTERMITENTE
No Contrato Intermitente, existe um limite de horas trabalhadas e de 
dias trabalhados, semana, mês. Quais são as regras para iniciar um 
contrato de trabalho intermitente? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÕES NAS FÉRIAS COLETIVAS
Férias coletivas, teve alguma alteração na nova reforma trabalhista? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O TRABALHO EM FERIADOS REFLETE NO DSR, OU SEJA, ALÉM DO 
PAGAMENTO DE 100% É OBRIGATÓRIO TAMBÉM O PAGAMENTO DO 
DSR SOBRE ESSE FERIADO TRABALHADO?

Informamos que o pagamento em dobro, referente ao trabalho 
realizado em dia de descanso ou feriado, conforme art. 9º da Lei nº 
605/1949, não terá o reflexo do DSR, salvo previsão mais favorável, pre-
vista em acordo ou convenção coletiva no qual deverá ser consultado.

CONTRATAR O MEI COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Empresa pode contratar um MEI para prestar serviços, sem risco de 
futuras ações trabalhistas, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do
dia 09 de abril de 2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº
960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31/12/2017; b) eleição dos membros da Diretoria. São Paulo, 26 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                  (28, 29 e 30)

Alufer S.A. Construções
CNPJ n° 54.095.351/0001-52 - NIRE n° 35300105915

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.03.18
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de março de 2018, às 09:00 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo (SP), à Rua General Furtado Nascimento n° 684 - 7° 
andar - conjunto 72. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em
vista do comparecimento de todos os acionistas conforme autoriza o parágrafo 4° do artigo 124 da 
Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Roberto Palenga e secretariada 
pelo Sr. Guido Romolo Giovanni Palenga. 4. Ordem do Dia: (a) Eleição dos membros da Diretoria 
para o mandato de 29 de março de 2018 até 28 março de 2021. 5. Deliberações: Por unanimidade
de votos dos presentes, os acionistas deliberaram o que segue: 5.1.Ficam eleitos para os cargos 
de Diretores, com mandato de 29 de março de 2018 até 28 de março de 2021, os Srs: (i) Roberto 
Palenga, brasileiro, casado, industrial, residente em São Paulo (SP) na Rua Roberto Caldas Kerr, 151
- 6° andar, portador da cédula de identidade RG n° 7.746.179 (SSP/SP) e do CPF n° 861.637.528-72; 
(ii) Guido Romolo Giovanni Palenga, brasileiro, casado, industrial, residente em São Paulo (SP) na
Rua Roberto Caldas Kerr, 151 - 2° andar, portador da cédula de identidade RG n° 3.778.486-9 (SSP/
SP) e do CPF n° 088.405.738-01; e, (iii) Márcio Quilez Ferreira, brasileiro, divorciado, tecnólogo em
mecânica, residente em ltu (SP) na Avenida Raquel de Queiros, 723-Condomínio Campos de Santo 
Antônio, portador da cédula de identidade RG 11.336.447 e do CPF n° 004.465.988-10. 6. Declaram,
a essa Assembleia Geral, os Diretores ora eleitos, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de
exercer a administração da Companhia e nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública ou propriedade. 7. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que lida e achada
conforme vai assinada pelo presidente, pelo secretário e pelos acionistas presentes: Roberto Palenga, 
Guido Romolo Giovanni Palenga e Siro Palenga S.A. Administração de Bens representada por seus
diretores Roberto Palenga e Guido Romolo Giovanni Palenga. Confere com a original copiada no livro 
Registro de Atas das Assembleias Gerais. Roberto Palenga - Presidente / Acionista; Guido Romolo 
Giovanni Palenga - Secretário / Acionista. Registrada na JUCESP sob n° 123.894/18-9 em 13.03.2018

IGPX BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Torna público que recebeu da
SEMA a Licença Prévia e de Instalação nº 24/2018 para fabricação de velas, inclu-
sive decorativas à Avenida Justino de Maio, 1488, Cidade Industrial Satélite de SP,
Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 8764/2018 com validade até
14/03/2021 (2 anos).

Serralheria Artística Edson Ltda-ME - Torna publico que requereu ao Semasa, a Licença
Ambiental Prévia, Instalação e Operação (LPIO), para a atividade de serralheria, Rua
Jorge Beretta, 65- Vila Curuça- Santo André e declara aberto o prazo de 30 dias para
manifestação escrita, endereçada ao Semasa. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas 
Banco PSA Finance Brasil S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Bra-
sil S.A. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exer-
cício findos 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 do Ban-
co PSA Finance Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos in-
dependentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
Auditoria das cifras comparativas
As demonstrações financeiras mencionadas no primeiro parágrafo incluem, 
para fins de comparação, informações contábeis correspondentes ao ba-

lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, ao resultado, mutações do 
patrimônio líquido e fluxos de caixa do exercício findo nessa data, obtidas 
das demonstrações financeiras daquele exercício. O exame dessas de-
monstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi 
conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, com 
data de 22 de março de 2017, sem ressalvas.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor
A administração da Instituição 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, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demons-
trações financeiras
A Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou 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 Ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição 

continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração preten-
da liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela Governança da Instituição são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-

mento 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 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 Admi-
nistração, 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 Instituição. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 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 demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comu-
nicamo-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, 28 de março de 2018

 PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora
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...continuação

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

17. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Adminis-
tração: Na Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Banco PSA Brasil realizada 
em 28 de abril de 2017, foi aprovado o montante global anual da remuneração 
dos Administradores e para o ano de 2017 foi fixado o valor máximo de R$ 4.738 
(2016 - R$3.554). A Companhia é parte integrante do Conglomerado Santander 
e seus Administradores são remunerados pelos cargos que ocupam no Banco 
PSA. b) Benefícios de Curto Prazo: Salários e Honorários do Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva
  2017 2016
Remuneração Fixa  3.286 2.360
Remuneração Variável  1.452 254
Total  4.738 2.614
Adicionalmente, em 31 dezembro de 2017 foram recolhidos encargos sobre a 
remuneração da Administração no montante de R$ 1.597 (31/12/2016 - R$259). 
c) Operações de Crédito: Nos termos da legislação vigente, não são conce-
didos empréstimos ou adiantamentos envolvendo: I - diretores, membros dos 
Conselhos de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como seus respec-
tivos cônjuges e parentes, até o segundo grau; II - pessoas físicas ou jurídicas 
que participem no capital da Companhia, com mais de 10%; III - pessoas jurí-
dicas de cujo capital participem com mais de 10%, a Companhia; IV - pessoas 
jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, quaisquer dos diretores, 
membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria ou adminis-
tradores da própria instituição financeira, bem como seus cônjuges e respecti-
vos parentes, até o segundo grau. d) Participação Acionária: O Banco PSA é 
uma joint-venture, cujo capital pertence 50% ao Banque PSA Finance (empresa 
do Grupo Peugeot Citröen) e 50,00% da Aymoré Crédito, Financiamento e In-
vestimento S.A. (empresa do Conglomerado Santander). e) Transações com 
Partes Relacionadas: As operações e remuneração de serviços com partes 
relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e em condições de 
comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem ris-
cos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. 

As principais transações e saldos são conforme segue:
       Receitas
   Ativos (Passivos)    (Despesas)
  2017 2016 2017 2016
Disponibilidades  286 99 - -
Banco Santander (2)  286 99 - -
Valores a Receber (a Pagar) 
 de Sociedades Ligadas  (1.105.445) 13.034 (70.912) -
Peugeot Citroen do Brasil 
 Automóveis Ltda (3)  6.767 13.034 - -
Depósitos Interfinanceiros  (1.112.212) (832.849) (70.912) (40.355)
Banco Santander (2)  (1.112.212) (832.849) (70.912) (40.355)
Depósitos a Prazo  (62.099) (73.987) (4.149) (5.722)
Peugeot Citroen do Brasil 
 Automóveis Ltda (5)  (62.099) (73.987) (4.149) (5.722)
Obrigações por Empréstimos 
 e Repasses  - - - (1.960)
Banque PSA Finance (2)  - - - (1.960)
Dividendos e Bonificações 
 a Pagar  (18.890) (12.324) - -
Banco Santander (2)  (9.445) (6.162) - -
Banque PSA Finance (2)  (9.445) (6.162) - -
Valores a Pagar a Sociedades 
 Ligadas  (20.564) (6.996) (2.979) (4.707)
Peugeot Citroen do Brasil 
 Automóveis Ltda (1)  (20.564) (4.996) (2.678) (2.090)
Banco Santander (1) - (Nota 19 e 21)  - (2.000) (301) (2.617)
Resultados de Exercícios Futuros  (75.944) (93.913) 98.325 92.241
Peugeot Citroen do Brasil 
 Automóveis Ltda (4)  (75.944) (93.913) 98.325 92.241

(1) As despesas referem-se a despesas administrativas - convênio operacional. 
(2) Controladores da Companhia (PSA Banque = 50% e Aymoré Financiamen-
tos = 50%). (3) Valores a receber da PCBA (montadora), referente a equaliza-
ção de taxas de juros. (4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente 
a equalização de taxas de juros, para reconhecimento de Receita Diferida. (5) 
Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garantias das opera-
ções de atacado.
18. Rendas de Tarifas Bancárias: Em 31 de dezembro de 2017 estão repre-
sentadas, substancialmente, por tarifas de cadastro em operações de crédito no 
valor de R$19.251 no período (31/12/2016 - R$16.058).
19. Outras Despesas Administrativas  2017 2016
Serviços do Sistema Financeiro  2.384 2.949
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros  12.417 11.066
Propaganda e Publicidade  4.552 6.533
Convênio Operacional Aymoré Financiamentos (Nota 17.e)  1.699 2.362
Serviços de Processamento de Dados  9.149 8.674
Transportes e Viagens  837 554
Sucumbências  4.906 4.610
Outras  2.185 3.001
Total  38.129 39.749
20. Outras Receitas Operacionais  2017 2016
Comissão de Agenciamento  1.846 8.797
Recuperação de Encargos e Despesas  3.235 1.910
Variação Cambial sobre Empréstimos e Repasses  - 4.969
Total  5.081 15.676

21. Outras Despesas Operacionais  2017 2016
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento  7.482 6.886
Ressarcimento PCBA (Nota 17.e)  2.678 2.090
Divisão de Resultados de Convênio Operacional 
 - Grupo Santander (Nota 17.e)  301 255
Outras  119 1.526
Total  10.580 10.757
22. Resultado não Operacional  2017 2016
Outras Receitas (Despesas)  (938) 1.062
Total  (938) 1.062
23. Imposto de Renda e Contribuição Social  2017 2016
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro  61.729 47.643
Participações no Lucro  (2.898) (2.256)
Juros sobre o Capital Próprio  (16.000) (14.500)
Resultado antes dos Impostos  42.831 30.887
Encargo Total do Imposto de Renda e 
 Contribuição Social às Alíquotas de 25% e 20%, 
 Respectivamente (1)  (19.274) (13.899)
Demais Ajustes  212 3.859
Imposto de Renda e Contribuição Social  (19.062) (10.040)
(1) Majoração Provisória da alíquota da CSLL, a partir de setembro de 2015 até 
dezembro de 2018.
24. Outras Informações: Em consonância à Resolução do CMN nº 3.198/2004, 
o Banco PSA Brasil aderiu ao comitê de auditoria único, por intermédio da ins-
tituição líder, Banco Santander. As instituições integrantes do Conglomerado 
Financeiro Santander optaram pela constituição de estrutura única de geren-
ciamento de risco de crédito, que opera de acordo com a regulamentação do 
Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o capital e garantir 
a rentabilidade dos negócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o 
resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco de crédito foram 
divulgados e publicados em conjunto com as informações trimestrais do Banco 
Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri.

Demonstrações Financeiras - Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

Demonstrações do Resultado
                                                                                Controladora
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/17 31/12/16
Despesas gerais e administrativas  (22.298)  (23.907)
Despesas comerciais  (204)  (321)
Resultado de equivalência patrimonial  5.229  397
Ganho na venda de participação societária  -  2
Ganho na distribuição desproporcional de lucros  442  2.505
Receita com taxa de administração  8.996  3.399
Despesas tributárias  (778)  (294)
Prejuízo Operacional Antes do Resultado Financeiro  (8.613)  (18.219)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras  293  575
Despesas financeiras  (16.676)  (14.912)

 (16.383)  (14.337)
Prejuízo Operacional Antes do IRPJ e da CSLL  (24.996)  (32.556)
Imposto de Renda e Contribuição Social  (1.051)  (544)
Prejuízo do Exercício  (26.047)  (33.100)
Prejuízo Básico e Diluído Por Ação
Ações em circulação  22.481  22.481
Prejuízo básico e diluído por ação - R$  (1,16)  (1,47)

Demonstrações do Resultado  para os Exercícios
Consolidado

31/12/17 31/12/16
Receita Líquida  312.130  310.794
Custos  (248.968)  (262.848)
Lucro Bruto  63.162  47.946
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas  (38.767)  (43.082)
Despesas comerciais  (18.522)  (23.503)
Ganho na venda de participação societária –  2
Ganho na distribuição desproporcional de lucros  1.353  4.649
Outras receitas  –  42
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes
 do Resultado Financeiro  7.226  (13.946)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras  8.758  11.594
Despesas financeiras  (24.188)  (24.639)

 (15.430)  (13.045)
Prejuízo Operacional Antes do  IRPJ e da CSLL  (8.204)  (26.991)
Imposto de Renda e Contribuição Social  (7.941)  (8.800)
Prejuízo Líquido do Exercício  (16.145)  (35.791)
Prejuízo Líquido do Período Atribuível A
Proprietários da controladora  (26.047)  (33.100)
Participação de não controladores  9.902  (2.691)

Passivos e Patrimônio Líquido        Controladora           Consolidado
(Patrimônio Líquido Negativo) 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
Circulantes  70.761  57.969  188.838  212.176
Fornecedores  377  218  12.063  11.749
Empréstimos, financiamentos
  e debêntures  41.144  33.078  87.944  129.653
Terrenos a pagar  –  –  8.270  14.151
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher  206  190  3.314  3.393
Provisões sociais  1.754  2.082  1.773  2.088
Adiantamentos de clientes  –  –  27.139  15.910
Impostos de recolhimento diferido  –  –  9.702  9.232
Dividendos a pagar  –  14  –  793
Partes relacionadas  26.799  19.267  22.528  6.282
Outras contas a pagar  481  3.120  16.105  18.925
Não Circulantes  69.253  71.501  184.409  150.181
Empréstimos, financiamentos e
  debêntures  40.817  47.758  147.816  99.956
Terrenos a pagar  –  –  1.364  6.285
Impostos de recolhimento diferido  –  –  4.143  6.069
Adiantamento de clientes  –  –  17.932  36.844
Partes relacionadas  27.902  23.275  12.620  559
Provisão para riscos  534  468  534  468
Patrimônio Líquido
 (Patrimônio Líquido Negativo)  (23.968)  5.054  306.865  363.537
Capital social  18.074  18.074  18.074  18.074
Reserva de capital – ágio
 na emissão de ações  20.047  20.047  20.047  20.047
Transações de capital  (2.975)  –  (2.975)  –
Reserva legal  2  2  2  2
Reservas de lucros  31  31  31  31
Prejuízos acumulados  (59.147)  (33.100)  (59.147)  (33.100)
Patrimônio líquido atribuível a
  proprietários da controladora  (23.968)  5.054  (23.968)  5.054
Participação de não controladores  –  –  330.833  358.483
Total dos Passivos e do
 Patrimônio Líquido
   (Patrimônio Líquido Negativo)  116.046  134.524  680.112  725.894

Diretoria: • Abrão Muszkat  - Diretor Presidente
• Eduardo Muszkat - Diretor
• Anderson Mesquita Ianone - Contador: CRC 1SP 258308/O-09

A íntegra das Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Demonstrações do Resultado Abrangente
                                                   Controladora           Consolidado

31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
Prejuízo Líquido do Exercício  (26.047)  (33.100)  (16.145)  (35.791)
Outros resultados abrangentes – – – –
Total do Resultado Abrangente
  do Exercício  (26.047)  (33.100)  (16.145)  (35.791)
Total do Resultado Abrangente
 do Exercício Atribuível a
Proprietários da controladora – –  (26.047)  (33.100)
Participação de não controladores – –  9.902  (2.691)

Demonstrações do Valor Adicionado
                                                    Controladora           Consolidado
Receita 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
Incorporação, revenda de imóveis
 e serviços  8.996  3.399  319.767  319.318
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo – –  (248.968) (262.848)
Materiais, energia, serviços de
 terceiros e outros operacionais  (5.771)  (4.908)  (21.501)  (23.535)
Despesas comerciais  (204)  (321)  (16.590)  (20.103)

 (5.975)  (5.229)  (287.059) (306.486)
Valor Adicionado Bruto  3.021  (1.830)  32.708  12.832
Retenções
Depreciações e amortizações  (451)  (459)  (2.456)  (3.900)

 (451)  (459)  (2.456)  (3.900)
Valor Adicionado (Consumido)
  Produzido Pela Companhia  2.570  (2.289)  30.252  8.932
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de equivalencia patrimonial 5.229  397  – –
Ganho na venda de participação
  societária –  2 –  2
Ganho na distribuição de lucro  442  2.505  1.353  4.649
Receitas financeiras - incluindo
  variações monetárias  293  575  8.758  11.636

 5.964  3.479  10.111  16.287
Valor Adicionado Total a Distribuir  8.534  1.190  40.363  25.219
Distribuição do Valor Adicionado
Salários e encargos  13.615  15.942  13.761  16.079
Remuneração da Administração  1.543  1.560  1.543  1.560
Impostos, taxas e contribuições  1.829  838  15.578  17.324
Despesas financeiras - incluindo
 variações monetárias  16.676  14.912  24.188  24.639
Aluguéis  918  1.038  1.438  1.408
Participação de acionistas não
 controladores no resultado – –  9.902  (2.691)
Prejuízos incorridos  (26.047)  (33.100)  (26.047)  (33.100)

 8.534  1.190  40.363  25.219

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Para os Exercícios
Fluxo de Caixa das Controladora  Consolidado
 Atividades Operacionais 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL  (24.996)  (32.556)  (8.204)  (26.991)
Ajustes para reconciliar o lucro
 (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL
  com o caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência
 patrimonial  (5.229)  (397)  –  –
Ajuste a valor presente  –  –  1.073  7.876
Imposto de recolhimento diferido  –  –  (1.456)  (780)
Juros incorridos e capitalizados
 sobre empréstimos,
 debêntures e financiamentos  15.664  12.181  8.706  12.181
Juros sobre aplicações financeiras  –  (302)  –  (4.390)
Depreciações e amortizações  451  459  2.456  3.900
Reversão de provisão para riscos  66  (46)  66  (46)
Ganho na alienação de
 participação societária –  –  –  (2)
Ganho na distribuição de lucro
  desproporcional  (442)  (2.505)  (1.353)  (4.649)
Custos de transação debêntures  339  406  339  406
Provisão para distratos  –  –  1.743  5.812
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  –  353  (10.672)  59.849
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  77.676  (15.889)
Impostos a recuperar  (60)  3  (47)  62
Partes relacionadas  9.141  24.223  34.676  1.708
Outros créditos  59  (34)  (33)  (126)
Despesas antecipadas  (29)  5  (72)  (15)
Adiantamentos diversos  (43)  116  (25)  404
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  159  (137)  314  4.346
Terrenos a pagar  –  –  (10.802)  921
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher  15  24  (79)  984
Adiantamentos de clientes  –  (50)  (7.683)  1.727
Provisões sociais  (328)  175  (315)  181
Outras contas a pagar  (2.638)  3.120  (4.563)  12.273
Caixa gerado pelas
  (aplicado nas) operações  (7.871)  5.038  81.745  59.742
IRPJ e CSLL pagos  (1.051)  (546)  (7.941)  (9.182)
Juros sobre empréstimos, debêntures
  e financiamentos pagos  (15.664)  (12.181)  (30.098)  (31.564)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades operacionais  (24.586)  (7.689)  43.706  18.996
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento (redução) de capital de
  controladas  5.315  (21.559)  (2.975)  –
Cessão de quotas de controladas  8.000  (171)  –  –
Aquisição de bens do ativo imobilizado
 e de itens do intangível  (92)  –  (1.983)  (2.748)
Resgaste de aplicações financeiras  –  6.701  –  32.574
Dividendos recebidos de
 controladas  6.909  10.843  –  –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de investimento  20.132  (4.186)  (4.958)  29.826
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de empréstimos
 e financiamentos  38.821  43.460  152.900  167.047
Pagamento de empréstimos
 e financiamentos  (38.035)  (26.014)  (148.564) (191.039)
Aumento (redução) de capital e adiantamento
  para futuro aumento de capital  –  –  (29.954)  32.494
Dividendos distribuídos  (14)  –  (8.391)  (27.800)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de financiamento  772  17.446  (34.009)  (19.298)
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  (3.682)  5.571  4.739  29.524
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício  6.111  540  43.482  13.958
No fim do exercício  2.429  6.111  48.221  43.482
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  (3.682)  5.571  4.739  29.524

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva

Tran- de capital  Reservas de lucros Atribuível a
Capital sação Ágio na Reserva de proprietários Participação
 social de emissão Reserva retenção Prejuízos  da de não

subscrito capital de ações     legal   de lucros  acumulados      controladora  controladores       Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  18.074  –  20.047  2  31  –  38.154  356.480  394.634
Aumento e integralização de capital  –  –  –  –  –  –  –  39.667  39.667
Recursos capitalizáveis  –  –  –  –  –  –  –  6.592  6.592
Redução de capital social  –  –  –  –  –  –  –  (13.765)  (13.765)
Prejuízo líquido do exercício  –  –  –  –  –  (33.100)  (33.100)  (2.691)  (35.791)
Distribuição de lucros  –  –  –  –  –  –  –  (27.800)  (27.800)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  18.074  –  20.047  2  31  (33.100)  5.054  358.483  363.537
Aumento e integralização de capital  –  –  –  –  –  –  –  25.338  25.338
Recursos capitalizáveis  –  –  –  –  –  –  –  4.985  4.985
Transações de capital  –  (2.975)  –  –  –  –  (2.975)  –  (2.975)
Redução de capital social  –  –  –  –  –  –  –  (60.277)  (60.277)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  –  –  –  –  –  (26.047)  (26.047)  9.902  (16.145)
Distribuição de lucros  –  –  –  –  –  –  –  (7.598)  (7.598)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  18.074  (2.975)  20.047  2  31  (59.147)  (23.968)  330.833  306.865

societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e in-
terpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Con-
selho Federal de Contabilidade - CFC.Todas as informações relevantes uti-
lizadas pela administração na gestão da Companhia estão evidenciadas
nestas demonstrações financeiras. 2.2. Base de elaboração As demons-
trações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base
no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 2.3. Base de conso-
lidação As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações
da Companhia e de suas controladas. Todas as transações, saldos, receitas
e despesas entre as controladas e a Companhia são eliminados integralmen-
te nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo destacada a partici-
pação dos acionistas não controladores. Investimentos em controladas: O
controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas
financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas
atividades. Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resulta-
dos são combinados integralmente e o valor patrimonial da participação dos
acionistas não controladores é determinado pela aplicação do percentual de
participação deles sobre o patrimônio líquido das controladas. Nas demons-
trações financeiras individuais da controladora, as participações em contro-
ladas são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial. 2.4. Moeda
funcional As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Com-
panhia estão apresentadas na moeda funcional da controladora, ou seja, em
reais (R$). 2.5. Utilização de estimativas e julgamentos As demonstrações
financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as IFRS aplicáveis a entidades de incorporação imobi-
liária no Brasil, aprovadas pelo CPC, pela CVM e pelo CFC, as quais reque-
rem que a Administração faça estimativas que podem afetar o valor de ativos
e passivos reportados, a divulgação de ativos e passivos contingentes nas
datas dos balanços e os valores de receitas e despesas reportados para o
exercício coberto. Na elaboração dessas demonstrações financeiras, algu-
mas estimativas foram feitas pela Administração, incluindo a estimativa de
vida útil dos bens do ativo imobilizado, a determinação de taxas de desconto
a valor presente utilizadas na mensuração de certos ativos e passivos e a
provisão para riscos e processos judiciais. Podem ocorrer diferenças entre
os resultados atuais e os estimados.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A You Inc Incorporadora e Participações S.A.
(“Companhia”) foi constituída em 14 de dezembro de 2009 e atua como
“holding” das empresas mencionadas na nota explicativa nº 8. A Companhia,
por meio de suas controladas, mantém preponderantemente e caracteriza-
dos em seu objeto social: (a) a aquisição, o desenvolvimento, a construção,
a operação, a venda, a locação e a administração, diretamente ou através de
sociedades de propósito específico, de imóveis no Estado de São Paulo e
em outras áreas do Brasil; e (b) a participação como sócia, acionista ou
cotista em quaisquer outras sociedades que desenvolvam atividades relaci-
onadas ao item (a) anterior. Ao longo dos seus últimos 3 anos de operação,
a YOU INC lançou VGV consolidado da ordem de R$ 1,5 bilhão e possui pro-
jetos em aprovação que somam VGV de R$ 469 milhões. A Administração da
Companhia planeja lançar em 2018 volume similar aos exercícios de 2016 e
de 2017, podendo o mesmo ser superior caso os fundamentos de mercado
imobiliário e da economia apresentem melhora. Importante observar que, com
relação aos terrenos adquiridos e em aprovação, os mesmos se encontram
substancialmente quitados. A Companhia conta atualmente com 11 cantei-
ros de obra em execução. Todas a obras da Companhia contam com finan-
ciamento bancário tipo plano empresário, reduzindo a sua exposição de
caixa nos projetos em construção. Outro dado importante é o nível de es-
toque pronto da YOU INC, sendo o total de unidades de 5,55% de todas as
entregas efetuadas. O nível de estoque atual representa baixo custo de
manutenção, não onerando significativamente o fluxo de caixa dos respec-
tivos projetos. A Administração da Companhia entende mitigar os pontos de
pressão sobre seu fluxo de caixa através da contratação de financiamento
para obra, gerenciamento e negociação das solicitações de distratos e
baixo custo de manutenção de estoque. Estes são os principais pilares de
manutenção de seu fluxo de caixa e consequente manutenção de sua ca-
pacidade operacional. 2. Principais Práticas Contábeis 2.1. Declaração
de conformidade As demonstrações financeiras individuais e consolidadas
foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as demonstrações financeiras consolida-
das de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards - IFRS”) aplicáveis a entida-
des de incorporação imobiliária no Brasil, as quais abrangem a legislação

Balanços Patrimoniais
        Controladora          Consolidado

Ativos 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
Circulantes      3.151     7.386  581.450  628.924
Caixa e equivalentes de caixa  2.429  6.111  48.221  43.482
Contas a receber de clientes  –  –  191.352  182.193
Estoque de imóveis a comercializar  –  –  339.346  394.154
Partes relacionadas  –  614  –  6.723
Adiantamentos diversos  525  482  1.814  1.789
Impostos a recuperar  103  43  238  191
Despesas antecipadas  17  –  137  83
Outros créditos  77  136  342  309
Não Circulantes  112.895  127.138   98.662   96.970
Contas a receber de clientes  –  –  90.622  90.182
Partes relacionadas  3.957  325  3.583  1.876
Despesas antecipadas  12  –  76  58
Investimentos  108.024  125.552  –  –
Imobilizado  717  1.077  4.154  4.649
Intangível  185  184  227  205
Total dos Ativos  116.046  134.524  680.112  725.894
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Histórico: A Companhia Docas de Sebastião é uma sociedade de economia mista, parte
integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, constituída pelo Decreto
Estadual nº 52.102 de 29 de agosto de 2007, cujas atividades, voltadas especificamente
para a administração da infraestrutura portuária pública do Porto de São Sebastião, foram
regulamentadas por meio do Convênio de Delegação celebrado em 15 de junho de 2007
entre a União e o Estado de São Paulo, com vigência pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos,
prorrogáveis por igual tempo. Desempenho Operacional: Em 2017, atracaram no porto
público 63 navios no berço 101 e 1423 embarcações de menor porte nos demais berços
internos, além de 64 navios de turismo fundeados. No cais público foram movimentadas 542
mil toneladas de cargas, o que representa decréscimo de 10,7% comparado a 2016, quan-
do houve movimentação de 607 mil toneladas de cargas. Tais números representam uma
taxa de ocupação de 39,35% (ou 144 dias) do berço principal (101). Do total de carga
movimentada no cais público, 510 mil toneladas são referentes à importação e 32,4 mil
toneladas referentes à exportação. A participação percentual dos grupos de cargas movi-
mentadas no Porto de São Sebastião ficou assim definida: • Granéis Sólidos: 86%; • Carga
Geral: 9%; • Veículos: 2%; • Animais Vivos: 3%. Já no Terminal Privativo da Petrobras -
TEBAR, operado pela Transpetro, o movimento foi equivalente a 49 milhões de toneladas de
granéis líquidos, transportados em 552 navios durante todo o ano de 2017. O resultado da
balança comercial no porto público apresentou um superávit em 2017 de US$
94.070.130,43 pela supremacia do valor das cargas exportadas (produtos industrializa-
dos), contra o menor valor (embora em maior quantidade) das cargas importadas (matérias
primas). Cenário Econômico e Financeiro: Pelo segundo ano consecutivo a forte
desaceleração de importantes setores da economia brasileira, como óleo e gás, constru-
ção e infraestrutura afetou diretamente as operações portuárias, impactando negativamen-
te nos investimentos e movimentação de cargas. Ressalta-se que o pedido de recuperação
judicial da empresa Schahin Engenharia S.A. ainda está pendente de solução. A Companhia
adotou as medidas cabíveis para preservar seus interesses, uma vez que a referida empre-
sa não saldou suas dívidas. As maiores expectativas para as operações no Porto de São
Sebastião em 2018 estão fundadas na retomada das exportações de veículos, em razão de
acordos comerciais firmados pelo governo brasileiro com países da América Latina para a
indústria automotiva, na cabotagem e no mercado de petróleo e gás, em função dos leilões
realizados que com certeza aquecerão o setor. No caso específico da cabotagem, é impor-
tante a instalação do scanner, que já está contratada, para a atração de cargas em
contêineres. Em 2017 obtivemos uma receita bruta de R$ 15 milhões, segunda queda con-
secutiva, resultando em redução de 7% em relação a 2016 (R$ 16,17 milhões) e uma redu-
ção acumulada de 35% em relação à receita de 2015 (R$ 22,97 milhões). Após mais de um
ano de trâmite junto à Agência Reguladora de Transportes Aquaviários (ANTAQ) foi autori-
zada a reestruturação tarifária, conforme Resolução ANTAQ nº 5291, de 07/03/17, que
passou a vigorar a partir de abril de 2017. Neste processo, o limite de faturamento anual por
CNPJ que havia para a cobrança do acesso e utilização do canal foi extinto, sendo subs-
tituído por outra metodologia de cálculo, que é mais benéfica para a Companhia. Os valores
autorizados passaram a ser o teto dos preços que podem ser praticados nos diversos itens
tarifários que compõe as tabelas tarifárias. O reajuste anterior havia ocorrido em maio de
2015. Finalmente, vale lembrar que a incorporação ocorrida em 2014, dos funcionários
cedidos pela DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., pela Companhia, continua
impactando de forma relevante o resultado do exercício, em função de demandas judiciais
trabalhistas, além do expressivo aumento da Folha de Pagamento. Investimentos: Para
2017, foi autorizado o investimento de R$ 6,0 milhões para aquisição de um scanner. O
prazo de instalação previsto é de 9 meses, devendo estar operacional, após os testes de
aceitação, a partir de outubro de 2018. Foram concluídos os serviços de implantação de
sistema de combate a incêndio no Porto de São Sebastião, que garantirá conformidade com
a legislação alfandegária e normas de segurança. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombei-
ros - AVCB ainda não foi emitido, sendo que já foi realizada a inspeção técnica das insta-
lações. Gestão Ambiental: A Companhia Docas de São Sebastião mantém seu compromis-
so de melhoria contínua na gestão ambiental. Os investimentos e as ações refletiram dire-
tamente no reconhecimento concedido pela ANTAQ, quando na divulgação dos resultados
do Índice de Qualidade de Gestão Ambiental em Portos Organizados (IQGAPO). Após
conquistarmos os melhores índices por dois anos consecutivos e, com isso, a primeira
posição dentre os 29 portos analisados pela ANTAQ, em 2017, obtivemos o 3° lugar, alcan-
çando 93,88 de um total de 100 pontos possíveis na avaliação. Os recursos aplicados
atenderam às especificações estabelecidas na Licença de Operação nº 908/2010,
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) em 9 de fevereiro de 2010. Em atendimento a Lei Federal nº 9.966, de 28 de abril
de 2000, e Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002. Está prevista para o 1º
trimestre de 2018 a realização da auditoria ambiental compulsória bianual uma vez que a
última ocorreu no ano de 2015 e o resultado final não apontou nenhuma não conformidade.
Neste ano, a Companhia Docas solicitou formalmente ao IBAMA ajustes no escopo e
abrangência dos monitoramentos, devido ao histórico favorável de 05 anos de monitora-
mento sem alterações na qualidade ambiental da área monitorada pela Companhia e, tam-
bém, pelos altos custos associados à execução de todos os planos e programas
ambientais. Em 2017 foram mantidas as ações de capacitação dos recursos humanos da

Companhia, particularmente aos membros da CIPA, aos brigadistas e aos auditores inter-
nos. Foram realizadas na área portuária e em áreas externas simulações abertas à partici-
pação da população. De igual forma, as ações fundamentais para o atendimento das
condicionantes do Plano de Emergência Individual- PEI (Lei Federal nº 9.966, de 28 de abril
de 2000; Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008) e do Plano de Controle de
Emergências - PCE (NR nº 29), foram mantidas pelo Centro de Atendimento a Emergências
Ambientais no interior do Porto, por meio de embarcações, viaturas e equipamentos para
combate a incêndio, emergências químicas e vazamento de óleo no mar. Sistema de Ges-
tão Ambiental - NBRISO 14.001/2004: O Porto de São Sebastião manteve a certificação da
norma NBR ISO 14.001/2004, conquistada em 2015, quando se tornou o primeiro porto
público do país a ter essa certificação, dentre os 37 em operação. A adesão à certificação
ISO 14.001 é voluntária e comprova o desempenho da gestão ambiental da Companhia, por
meio do controle dos aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades desenvol-
vidas, desde o consumo de recursos naturais (água, energia e papel) até os efluentes, isto
é, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Também são considerados o controle, pre-
venção, mitigação, monitoramento e contingência da poluição ambiental. Além disso, faz
parte do escopo da certificação todas as atividades exercidas pela Companhia, incluindo
a exploração do Porto Organizado, gestão da infraestrutura, fiscalização das operações,
programas de capacitação ambiental para os funcionários e a melhoria continua do Sistema
de Gestão Ambiental. Plano de Área: O Porto de São Sebastião passou a contar com o
primeiro Plano de Área de um Porto Organizado no país aprovado pelo IBAMA e pela
CETESB. Anualmente, são realizados exercícios simulados práticos do Plano de Emergên-
cia Individual do Porto, acompanhados por avaliadores de diversas instituições (IBAMA,
CETESB, Marinha do Brasil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião).
Gestão de Recursos Humanos: O Quadro de Pessoal da Companhia foi aprovado em 02 de
junho de 2010, compreendendo 98 (noventa e oito) posições, sendo 13 (treze) cargos de
livre provimento e 85 (oitenta e cinco) cargos permanentes. Em 12 de fevereiro de 2014,
com base na manifestação jurídica favorável da Procuradoria Geral do Estado (PGE), foi
aprovado o novo Quadro de Pessoal, fixado em 152 (cento e cinquenta e duas) posições,
sendo 13 (treze) de livre provimento e 139 (cento e trinta e nove) de cargos permanentes,
de forma a incluir 54 (cinquenta e quatro) funcionários (cedidos) do Desenvolvimento Rodo-
viário S.A. (DERSA), por sucessão trabalhista, a serem extintos na vacância. No entanto,
o quadro apresentado é insuficiente para atendimento das demandas portuárias, em espe-
cial àquelas relativas às áreas operacionais, além do atendimento às leis trabalhistas,
como intervalo interjornada e horas extras habituais. Neste contexto, destacam-se as dis-
crepâncias ocorridas após a sucessão trabalhista, como as relacionadas aos casos de
funções semelhantes e salários diferentes, ou aqueles acerca de cargos de origem que
foram extintos. A situação descrita requer ações, com efeitos imediatos na mitigação de
litígios trabalhistas. Nesse sentido, foi aprovada em reunião do Conselho de Administração,
datada de 23 de dezembro de 2014, proposta de estudos de reestruturação da Companhia,
e que deverá ser submetida à análise e aprovação dos órgãos estaduais competentes.
Porém, diante das perspectivas negativas no panorama econômico, e da edição do Decreto
Estadual nº 61.466, de 2 de setembro de 2015, que veda a contratação de pessoal, a
mudança desse cenário ficou comprometida. Ainda sobre planos e ações para mitigação
dos passivos e litígios trabalhistas, em 2017 a Companhia iniciou um estudo para imple-
mentação do Plano de Demissão Voluntária (PDV), o qual foi apresentado e aprovado no
Conselho de Administração, datada de 26 de outubro de 2017 e que também deverá ser
submetido à análise e aprovação dos órgãos estaduais competentes. Abaixo, quadro de
empregados da Companhia Docas de São Sebastião em 31/12/2017.

Posições Total
Permanentes Concursados - CLT 30
SucessãoTrabalhista Sucessão 41

Sucessão - Aposentadoria por Invalidez 3
Reintegração 12

Livre Provimento 11
Total 97
Ampliação do Porto: O desenvolvimento, expansão e competitividade do Porto de São
Sebastião apoiam-se em duas frentes: a) na requalificação da infraestrutura existente, que
se materializou com investimentos da ordem de R$ 200 milhões para restabelecer e ampliar
as condições de competitividade de São Sebastião no cenário portuário e; b) na ampliação
da área de sua infraestrutura terrestre, de acordo com o projeto que se encontra em fase
de licenciamento ambiental. A ampliação da área do Porto será realizada com infraestrutu-
ra, tecnologias e um modelo de planejamento e gerenciamento que levam em consideração
as variáveis ambientais e socioeconômicas, de modo a contribuir com o meio ambiente,
turismo, economia e desenvolvimento social da região. O projeto de ampliação prevê a
execução das obras de ampliação em fases e dependem da realização de licitação para
arrendamento do terminal multicargas e a construção de, na primeira fase, dois novos
berços de atracação. A previsão de receita, na hipótese da ampliação, para a Companhia
é de aproximadamente R$ 36 milhões anuais, além das outras receitas geradas por outros
usuários, e a duração do contrato será de 25 anos, renováveis. Em 17 de dezembro de
2013 a Companhia Docas de São Sebastião recebeu do IBAMA a Licença Prévia nº 474/2013

para as fases 1 e 2 do projeto de ampliação do Porto, o que possibilitaria que sua área
portuária passasse de 400 mil m² para 800 mil m². O investimento previsto nessa etapa é
de R$ 3,2 bilhões de reais. A referida licença contempla obras importantes para o desenvol-
vimento portuário, como a construção dos berços 2, 3, 4, 5 e 6. Cada berço terá cerca de
300m de comprimento por 40m de largura, profundidade mínima de 16m e será destinado a
navios de última geração, com capacidade para até nove mil TEU’s (Twenty foot Equivalen-
te Unit), que atualmente possuem restrição para atracação em São Sebastião ou Santos,
por conta de seu porte e calado. Para o primeiro arrendamento está previsto um pacote de
obras que inclui a construção de um terminal multicargas em uma área de 253.860m² e dois
novos berços de atracação sendo um para operação de navios, que transportam veículos
e cargas gerais (que podem vir em contêineres ou não), como peças, carga de projeto,
paletes, entre outros, e outro para cargas de granéis, como barrilha, malte, cevada e carga
viva. Pretende-se construir uma portaria (gate) de acesso mais moderna, interligando-a ao
contorno viário Sul e a Rodovia dos Tamoios. Também será construído um pátio com
15.700m2 para estacionamento de caminhões destinados ao porto, para que não haja inter-
ferência no trânsito local. Vale destacar que o contorno viário de São Sebastião e a dupli-
cação do trecho da serra da Rodovia dos Tamoios estão com as obras em andamento, com
previsão de conclusão para o final de 2018, sendo executadas com recursos do Governo
do Estado de São Paulo e são vitais para o desenvolvimento do Porto, em ambas as frentes
planejadas. Suspensão da Licença Prévia: Em 28 de maio de 2014 foi proposta ação civil
pública (Processo nº 0000398-59.2014.403.6135) pelo Ministério Público Federal e Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo em face da Companhia Docas de São Sebastião e do
IBAMA, em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal de Caraguatatuba/SP. O pedido
liminar de suspensão do processo de licenciamento ambiental foi deferido em 11 de julho de
2014. Por sua vez, a Companhia interpôs Agravo de Instrumento em 22 de agosto de 2014,
a fim de reformar esta decisão. Em 22 de fevereiro de 2015 foi proferida decisão que deferiu
parcialmente o efeito suspensivo postulado, sendo reconhecida a necessidade de comple-
mentação do EIA/RIMA no tocante à: 1) Análise dos impactos cumulativos e sinergéticos
entre o empreendimento objeto de licenciamento e a ampliação do TEBAR; 2) Apresentação
da autorização de Licenciamento Ambiental das Unidades de Conservação diretamente
afetadas pelo empreendimento e; 3) Apresentação de alternativas menos impactantes em
relação ao manguezal do Araçá. Paralelamente, também foi interposto Agravo de Instru-
mento pelo Ministério Público Federal. Em 19 de fevereiro de 2015 foi publicada decisão que
deferiu parcialmente a antecipação da tutela postulada, sendo reconhecida a necessidade
da complementação do EIA/RIMA no tocante aos pedidos anteriormente citados. Em 20 de
julho de 2015 foi distribuído, perante o Superior Tribunal de Justiça, pedido de suspensão
das liminares supracitadas. Em 20 de novembro de 2015 foi proferida decisão pelo Presi-
dente da referida Corte Superior, entendendo pelo indeferimento do pleito. A Companhia
vem adotando as medidas judiciais cabíveis, bem como está em tratativas com os demais
envolvidos na busca de um consenso que possibilite o estabelecimento de um acordo que
prevendo o atendimento aos itens da sentença por parte da Companhia, libere parcialmente
a Licença Prévia. Governança Corporativa, Transparência e Compliance: Para atender a
Lei de Responsabilidade das Estatais e de Economia Mista, instituída pela Lei Federal nº
13.303/2016, a Companhia Docas vem adequando as regras e condutas que passam a ser
obrigatórias, dentre elas o seu Estatuto Social que foi alterado em 27/04/2017 e devida-
mente registrado na JUCESP, a criação do “Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento” e da
“Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos”, a alteração de diversos
Regimentos Internos existentes e a instituição daqueles exigidos por esta lei. Atendimento
ao Cidadão e Transparência: Para atender as normas estaduais e a Lei de Acesso à Infor-
mação, instituída pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e regulamentada
no âmbito estadual pelo Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012, a Companhia
Docas disponibiliza os canais de comunicação “Fale Conosco”, “Serviço de Informações ao
Cidadão (SIC)” e “Ouvidoria”, acessíveis pelo site eletrônico do Porto de São Sebastião
www.portodesaosebastiao.com.br, não existindo pendências para serem atendidas. No ano
de 2017 foram realizados 03 atendimentos: • Fale Conosco: 0 atendimentos; • Serviço de
Informações ao Cidadão (SIC): 0 atendimentos; • Ouvidoria: 03 atendimentos (01 denúncia,
01 reclamação e 01 solicitação de informação). Em atendimento a Lei Federal nº 13.303/
2016 um canal exclusivo para atendimento de “Denúncias” será implantado até junho/2018.
Também estão disponíveis no site as informações institucionais, tarifas, programação de
navios, estudos técnicos, monitoramento ambiental, projetos de expansão, contratações,
licitações e estatísticas. Considerações Finais: A Companhia Docas de São Sebastião
vem cumprindo o importante papel de agregar valor à cadeia logística de sua área de influ-
ência, em especial à do Estado de São Paulo, garantindo eficiência, segurança operacional
e a adoção das melhores práticas em gestão ambiental.

São Sebastião/SP, 05 de março de 2018
Marcelo Faria Rodrigues

Diretor Presidente
Olivio Francisco Salvador Perpetuo Socorro Araujo

Diretor de Administração e Finanças
Mateus Draxler Damazio

Diretor de Gestão Portuária

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Ativo Nota   31/12/2017   31/12/2016
Ativo Circulante
Caixa e Bancos 4 2.538 167.038
Aplicações Financeiras 4 1.010.577 1.036.092
Clientes 5 4.102.069 3.412.423
(-) Provisão de Perda para
  Crédito Liquidação Duvidosa 5 (1.598.983) (2.087.034)
Tributos a Recuperar 6 1.150.328 682.551
Despesas Antecipadas 12.016 5.585
Almoxarifado 47.837 63.592
Deposito Judicial 281.431 281.431
Adiantamentos         13.917         33.115

   5.021.730    3.594.793
Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo 7 2.855.601 10.711.759
Imobilizado 8 229.912.633 239.945.010
Intangível 9   35.034.623   35.397.474

267.802.857 286.054.243

Total do Ativo 272.824.587 289.649.036

Passivo Nota   31/12/2017   31/12/2016
Passivo Circulante
Convênio-DERSA 12 460.000 -
Fornecedores 13 6.642.839 5.989.773
Juros sobre Capital Proprio 106 106
Contas a Pagar - -
Tributos a Recolher 14 166.954 220.140
Encargos Sociais Recolher 15 523.068 491.438
Provisões de Férias a Pagar 16 1.034.734 1.013.924
Adiantamento de Clientes 11 252.807 803.336
Salários a Pagar 22             109    1.658.030

   9.080.617   10.176.747
Não Circulante
Convênio-DERSA 12 4.570.283 5.030.283
Crédito de Clientes - 79.293
Provisão para Contingências 17    6.002.934    3.578.268

  10.573.217    8.687.844
Patrimônio Líquido
Capital Social 18 17.748.161 17.748.161
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 278.837.984 278.837.984
Prejuízos Acumulados  (43.415.392)  (25.801.700)

253.170.753 270.784.445
Total do Passivo 272.824.587 289.649.036

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Receita de Vendas Nota           2017           2016
Receitas de Serviços Prestados 14.694.689 17.294.734
Deduções da Receita Bruta
(-) Impostos e Contribuições
  sobre Serviços Prestados (2.091.821) (2.297.459)
Receita Operacional 12.602.868 14.997.275
Outras Receitas
Outras Receitas 20.102.143 -
Receita Líquida 32.705.011 -
Custo de Serviços Prestados
Custos Operacionais 19 (16.350.247) (14.966.922)
Lucro Bruto 16.354.764 30.353
Despesas Operacionais (36.824.057) (15.699.767)
Despesas Administrativas 19 (36.844.520) (15.673.336)
Despesas/Receitas Financeiras 20 20.463 (26.431)
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL (20.469.293) (15.669.414)
Corrente
Diferido 2.855.601 3.760.659
Tributos IRPJ e CSLL sobre Lucro (15% + 9%) 2.855.601 3.760.659
Lucro (Prejuízo) do Exercício (17.613.692) (11.908.755)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

          2017           2016
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (17.613.692) (11.908.755)
Outros Resultados Abrangentes                -                -
Total do Resultado Abrangente do Exercício (17.613.692) (11.908.755)
Resultado abrangente total, atribuído a:
Participação dos Acionistas Controladores (17.613.692) (11.908.755)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Adiantamento
para Futuro

Capital Aumento Prejuízo Total
      Social      de Capital Acumulado   (Em Reais)

Saldos 31/12/2015 17.748.161 268.811.733 (13.892.945) 272.666.949
Adiantamento para
  Futuro Aumento
   de Capital - 10.026.251 - 10.026.251
Prejuízo do Exercício               -                   - (11.908.755)  (11.908.755)
Saldos 31/12/2016 17.748.161 278.837.984 (25.801.700) 270.784.445
Adiantamento para
  Futuro Aumento
   de Capital - - - -
Prejuízo do Exercício               -                   - (17.613.692)  (17.613.692)
Saldos 31/12/2017 17.748.161 278.837.984 (43.415.392) 253.170.753

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Relatório de Administração - 2017

continua...

Atividades Operacionais           2017           2016
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício (17.613.692) (11.908.755)
(+) Depreciações e amortizações 13.622.363 7.897.282
(+) Despesas de Juros de Longo Prazo - -
(+) Provisão para Contigência 2.424.666 (711.074)
(+) Provisão para Riscos Legais - -
(+) Reversão de Ajustes AVP - -
(-) Créditos Fiscais Diferidos                -                -

(1.566.663) (4.722.547)
(Aumento) Redução em Contas a Receber (1.177.697) (1.194.474)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar (467.778) 865.079
(Aumento) Redução em Adiantamentos 19.198 15.624
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas (6.431) 179.591
(Aumento) Redução em Deposito Judicial - (46.983)
(Aumento) Redução em Almoxarifado 15.755 155.383
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo 7.856.158 (963.648)
Aumento (Redução) em
  Convênio Dersa (Circulante) 460.000 (26.644)
Aumento (Redução) em Fornecedores 653.066 4.186.238
Aumento (Redução) em Impostos
  e Contribuições a Recolher (53.186) 65.455
Aumento (Redução) em
  Encargos Sociais a Recolher 31.632 (62.650)
Aumento (Redução) em Férias a Pagar 20.810 (131.696)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar - (70.662)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes (550.529) 703.179
Aumento (Redução) em Salários a Pagar (1.657.921) 1.658.030
Aumento (Redução) em Verbas da União - (237.885)
Aumento (Redução) em Crédito de Clientes (79.293) (846.196)

   5.063.784    4.247.741
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividade Operacionais 3.497.121 (474.806)
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (1.272.647) (7.018.381)
Aquisição de Intangível   (1.954.489)   (4.555.357)

Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Investimento (3.227.136) (11.573.738)
Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) em Dersa Convenio (460.000) (73.039)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 10.026.251
Capital Social Aumento                -                -

Caixa Líquido Proveniente das
  nas Atividades de Financiamento     (460.000)    9.953.212
Aumento (Redução) Líquida do
  Saldo de Caixa e Equivalentes (190.015) (2.095.332)
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Incio do Exercício 1.203.130 3.298.462
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Final do Exercício    1.013.115    1.203.130

Aumento Líquido de Caixa (190.015) (2.095.332)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2017

1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída por meio da Assembleia Geral de
Constituição por Subscrição Particular, realizada em 3 de setembro de 2007 e devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 6 de setembro de
2007. As atividades desenvolvidas pela Companhia são decorrentes de Convênio de Dele-
gação, celebrado entre a União e o Estado de São Paulo em 15 de julho de 2007. Tal con-
vênio prevê a administração e exploração do Porto Organizado de São Sebastião, pelo
prazo de 25 (vinte e cinco) anos, com o objetivo de exercer as atribuições exaradas no
artigo 17 da Lei Federal n° 12.815, de 5 de junho de 2013. Essa iniciativa objetivou reinserir
o Porto de São Sebastião no cenário portuário, ao mesmo tempo em que potencializa um
projeto logístico que dá sustentação ao crescimento da economia paulista.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da adminis-
tração da Companhia, cuja conclusão ocorreu em 06 de março de 2018. As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na legisla-
ção societária e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Tais pronunciamentos visam à convergência das Normas Brasileiras
de Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade. As demonstrações contá-
beis estão sendo apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Com-
panhia e também, a sua moeda de apresentação. Todas as informações contábeis apre-
sentadas em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma.
3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e foram ob-
servadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 3.1. Apuração do
Resultado: As receitas, custos e despesas são registrados em conformidade com o regime
contábil de competência dos exercícios. 3.2. Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e investimentos de curto prazo
de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrado pelo
custo acrescido de juros auferidos até a data do balanço, bem como contas garantidas
(Nota nº 4). 3.3. Ajuste a Valor Presente de Ativos: Com base nas análises efetuadas e na
melhor estimativa da Administração, a Companhia conclui que o ajuste a valor presente de
ativos monetários circulantes e não circulantes é irrelevante em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Por tal razão não foram registrados. 3.4. Instrumentos
Financeiros: Os instrumentos financeiros são reconhecidos na data em que a Companhia
se torna parte das disposições contratuais desses instrumentos. Quando reconhecidos,
são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescidos dos custos de transação que

sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua mensu-
ração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com as regras estabelecidas
para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. Os instrumentos financei-
ros podem ser classificados nas seguintes categorias: • Ativos financeiros: Os ativos fi-
nanceiros são classificados em: (i) ativos financeiros a valor justo por meio de resultado;
(ii) empréstimos e recebíveis; (iii) investimentos mantidos até o vencimento, ou (iv) ativos
financeiros disponíveis para venda. A Companhia determina a classificação dos seus ati-
vos financeiros no momento do reconhecimento inicial. • Passivos financeiros: São classi-
ficados como passivos financeiros a valor justo por meio de resultado, empréstimos e fi-
nanciamentos, ou derivativos classificados como instrumento de hedge, conforme o caso.
A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do
reconhecimento inicial. 3.5. Partes Relacionadas (Convênio DERSA): No curso normal de
suas operações, a Companhia contraiu obrigações com parte relacionada, destacando-se
a cessão de empregados da Desenvolvimento Rodoviário S.A. – DERSA, Companhia de
economia mista controlada pelo Governo do Estado de São Paulo. As transações e saldos
existentes dessas operações podem ser identificados por meio da contabilização no Pas-
sivo Circulante e Não Circulante, sendo que a dívida foi ajustada a valor presente. 3.6.
Imposto de Renda e Contribuição Social e Imposto de Renda Diferido: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%,
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para
imposto de renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social. 3.7. Provisões: As
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários que reflita as ava-
liações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obri-
gação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido em
conta de resultado. 3.8. Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um
ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futu-
ros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por seus valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço. As operações ativas e passi-
vas com vencimentos inferiores a um ano estão registradas no circulante e as com prazos
superiores no não circulante. 3.9. Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição e/ou
construção e reduzido pela depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo
método linear, com base na vida útil-econômica estimada dos bens (Nota nº 8). 3.10. Intan-
gível: As licenças de computadores e de sistemas de gestão são demonstradas ao custo

de aquisição e tem a sua amortização iniciada quando disponíveis para uso, em seu local
e na condição necessária para que sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Companhia. A amortização do ativo intangível reflete o período em que se espera que os
benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, podendo ser o
prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo, o que ocorrer primeiro (Nota nº 9). 3.11.
Provisão para Recuperação de Ativos - Impairment: Tendo como objetivo definir procedi-
mentos que visam assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um
valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda, são eles revistos
para verificar se há alguma indicação de perda no seu valor recuperável e, caso existam
evidências claras, a empresa reconhecerá a desvalorização por meio da constituição de
provisão para perdas. Considerando os ativos apresentados no Balanço Patrimonial do ano
de 2017, foram realizados levantamentos para a determinação apenas de parâmetros refe-
rentes aos valores líquidos de uso e não por venda. Isso porque as atividades da Compa-
nhia Docas de São Sebastião são realizadas por delegação, e todos os seus bens devem
ser revertidos à União, conforme § 4º da cláusula sexta do Convênio de Delegação
supramencionado. Cumpre informar que para os próximos anos, nenhum ativo fixo será
desativado ou baixado dos controles da empresa, bem como não serão realizadas aquisi-
ções para substituição dos bens atuais, não resultando em baixa a esse título. Valor de uso
é o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados, que devem resultar do uso de um
ativo ou de uma unidade geradora de caixa. 3.12. Receita de Serviços Prestados e Cessão
de Uso Onerosa: 3.12.1. Serviços: As receitas de prestação de serviços com Utilização
da Infraestrutura do Acesso Aquaviário; Utilização das Instalações de Acostagem; Utiliza-
ção da Infraestrutura Terrestre; Utilização das Instalações de Armazenagem são reconhe-
cidas quando existe evidência confiável de que: i) os serviços são entregues; ii) o valor
pode ser mensurado com segurança; iii) seja provável que benefícios econômicos futuros
fluirão para a Companhia; e iv) é provável que os valores serão recebidos. Não se considera
que o valor da receita seja mensurável com segurança até que todas as condições relaci-
onadas à sua prestação estejam atendidas. 3.12.2. Cessão de Uso Onerosa: As receitas
estão reconhecidas com base no regime de competência, atualizadas quando aplicável e
contratualmente exigido. 3.13. Passivos Contingentes: O reconhecimento, a mensuração
e a divulgação das contingências passivas e obrigações legais são efetuadas tendo como
base os pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os passivos con-
tingentes são reconhecidos contabilmente levando em conta à opinião dos assessores
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade
no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da Companhia,
sempre que a perda for avaliada como provável - o que ocasionaria uma saída de recursos
para a liquidação das obrigações - e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis
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são divulgados em notas explicativas e os classificados como perdas remotas não são
provisionados, tampouco divulgados nas demonstrações financeiras. 3.14. Salários ou
Encargos: Os salários, incluindo encargos de férias, de 13º salário e os pagamentos com-
plementares negociados em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos so-
ciais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência. 3.15. Gastos
Ambientais: Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são registrados como
Ativo Intangível do exercício, à medida de sua ocorrência. Os programas contínuos são
elaborados para mitigar o impacto ambiental causado pelas operações e para a gestão de
riscos ambientais relacionados às atividades da Companhia. 3.16. Impostos sobre Recei-
tas: As receitas de serviços estão sujeitas à incidência do Programa Formador do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e do Imposto sobre Serviço (ISS), pelo regime de competência. 3.17.
Receitas e Despesas Financeiras: As receitas financeiras são representadas por juros,
atualizações monetárias e variações cambiais, resultantes de aplicação financeira e acor-
dos de parcelamento com clientes. As despesas financeiras são substancialmente repre-
sentadas pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos concedidos (Nota nº 19).
4. Caixa e Equivalente de Caixa         2017         2016
Caixa Geral 2.538 1.959
Bancos Conta Movimento               -     165.079

       2.538     167.038
Aplicação Financeira 1.010.576 1.036.091
Tesouro do Estado              1              1

 1.010.577  1.036.092
1.013.115 1.203.130

5. Clientes: Os valores das contas a receber estão avaliados pelo valor da prestação do
serviço, descontados os tributos retidos na fonte e líquidos de provisão para perda. Não
houve ajuste ao valor presente das contas a receber, pois as operações têm seu venci-
mento em 30 (trinta) dias, não havendo, assim, efeito relevante para sua evidenciação.

        2017         2016
Clientes 4.102.069 3.412.423
(-) Provisão de perda para crédito
  de liquidação duvidosa (PCLD) (1.598.983) (2.087.034)

2.503.086 1.325.389
Foi constituída a Provisão Para Devedores Duvidosos devido à expectativa de recebimento
ser improvável dos seguintes clientes(Nota 5):

        2017
Schahin Engenharia 1.153.106
SLB Ltda.     445.877

1.598.983
6. Impostos a Recuperar         2017         2016
IRRF 484.928 239.942
CSLL 179.540 49.792
IRPJ/CSLL 392.757 392.757
INSS - -
ISS 60 60
PIS/COFINS/CSLL      93.043               -

1.150.328 682.551
7. Realizável a Longo Prazo

31/12/2017 Constituído  Realizado 31/12/2016
IRPJ sobre Prejuízo Fiscal 2.099.707 2.099.707 7.461.515 7.461.515
CSLL sobre Prejuízo Fiscal     755.894      755.894   3.250.244   3.250.244

2.855.601 2.855.601 10.711.759 10.711.759
A Companhia Docas elaborou um Plano de Negócios para o qüinqüênio 2018-2022. O
plano faz uma análise da atração de cargas pelo porto em função da dinâmica da econo-
mia e dos investimentos da interlândia e dos planos e realizações em infraestrutura no
porto e no acesso terrestre. Merecem destaque a duplicação da Rodovia dos Tamoios e
a construção do Contorno de Sebastião, que servirão de acesso e suporte para o plano
de ampliação do Porto, acompanhado do arrendamento de áreas. O plano também estuda
o arrendamento de áreas hoje ociosas, o que viabilizará superávit a partir de 2020. O
fluxo de caixa para o quadriênio, bem como a respectiva DRE, foram elaborados a partir
de simulações de acréscimo de cargas e do arrendamento de áreas, associados a uma
política de redução de custos. Nessa projeção, estimamos recuperar os créditos hoje
deferidos no horizonte estudado.
8. Imobilizado                                                     2017            2016

Taxas Anuais de Depreciação
    Depreciação          Custo   Acumulada        Líquido         Líquido

Dragagem
 Corretiva 4% a.a. 5.786.693 825.416 4.961.277 5.192.744
Benfeitorias
 Propriedades
  de Terceiros 4% a.a. 3.561.296 427.355 3.133.941 3.276.393
Móveis e
 Utensílios 10% a.a. 1.332.920 623.640 709.280 842.572
Veículos 25% a.a. 565.000 414.804 150.196 291.446
Instalações 10% a.a. 6.834.180 2.319.259 4.514.921 4.992.187
Máquinas e
 Equipa-
  mentos 10% a.a. 4.873.740 1.114.041 3.759.699 4.246.943
Hardware 20% a.a. 2.361.212 1.028.650 1.332.562 1.757.922
Obras
 Terrapla-
  nagem 4% a.a. 226.973.613 15.622.856 211.350.757 219.344.803
Obras em
  Andamento -                 -                  -                 -                 -

252.288.654 22.376.021 229.912.633 239.945.010
9. Intangível                                                  2017          2016

Taxas Anuais Amortização
de Amortização        Custo   Acumulada      Líquido      Líquido

Licenças de Uso
 (Software) 5,41% a.a. 18.753.034 4.979.896 13.773.138 15.005.478
Licenças
 Ambientais - L.O. 4% 28.163.232 6.901.747 21.261.485 20.391.996
Intangível em
 Andamento -               -                  -               -                -

46.916.266 11.881.643 35.034.623 35.397.474
10. Imóveis de Terceiros em Poder da Companhia Docas de São Sebastião: Os bens

móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Porto de São Sebastião e utilizados na
exploração das atividades operacionais da Companhia - objeto de levantamento físico, a
cargo de comissão constituída, conforme Portaria ANTAQ nº 209, de 19 de outubro de
2007, foram registrados em rubricas contábeis de compensação ativa e passiva, pois fo-
ram cedidos à Companhia por força do Convênio de Delegação ao Estado de São Paulo.
Todavia, a titularidade dos bens patrimoniais em referência continuará com a União. O valor
total contabilizado dos bens foi de R$ 42.489.042 (quarenta e dois milhões, quatrocentos
e oitenta e nove mil e quarenta e dois reais).
11. Adiantamento de Clientes

Adições/ Baixas/
  31/12/17 Transferências Transferências   31/12/16

Adiantamento Cliente 115.200 115.200 - -
Garantias Concorrência 137.607 24.270 - 113.336
Empréstimos - - 470.000 470.000
Parcelamento Dersa              -                     -           220.000    220.000

252.807 139.470 690.000 803.336
12. Convênio DERSA: A Companhia possui empregados cedidos pela acionista Desenvol-
vimento Rodoviário S.A. (DERSA), onde os gastos são integralmente ressarcidos, conside-
rando que a Credora, desde 15/01/2008, cedeu funcionários para exercerem atividades
junto à Devedora, considerando ainda que a respeito do quanto mencionado na considera-
da acima, a DERSA permaneceu responsável pelas despesas e remunerações decorrentes
da cessão de referidos funcionários até 31/03/2014, devendo ser reembolsada por tal
motivo. As transações e saldos existentes dessas operações podem ser identificados por
meio da contabilização no Passivo Circulante e Não Circulante.

Adições/ Baixas/
  31/12/17 Transferências Transferências   31/12/16

Passivo Circulante 460.000 460.000 - -
Passivo Não Circulante 4.570.283                     -           460.000 5.030.283

5.030.283 460.000 460.000 5.030.283
13. Fornecedores         2017         2016
Fornecedores Imobilizado 5.180.055 5.070.290
Fornecedores Outros  1.462.784     919.483

6.642.839 5.989.773
A Companhia trabalha com prazo médio de 30 (trinta) dias para pagamento de seus forne-
cedores, motivo pelo qual o ajuste a valor presente foi considerado imaterial.
14. Tributos a Recolher         2017         2016
PASEP e COFINS 129.772 52.469
ISS 6.475 19.156
Impostos Retidos de Terceiros      30.707     148.515

166.954 220.140
A Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, além de alterar a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) para a apuração dos tributos inci-
dentes sobre o lucro e a receita, obrigatório a partir do ano-calendário de 2010. A Compa-
nhia optou pelo RTT, que determina que, para fins fiscais, sejam mantidos os métodos e
critérios contábeis utilizados pela legislação societária brasileira vigente até 31 de dezem-
bro de 2007, uma vez que não foram adotadas práticas contábeis que pudessem gerar
diferimento de imposto de renda e contribuição social. 14.1. Lei nº 12.973 de 13 de maio de
2014: A Medida Provisória n° 627, publicada em 11 de novembro de 2013, que revoga o
Regime Tributário de Transição (RTT), posteriormente convertida na Lei Federal nº 12.973,
de 13 de maio de 2014, traz outras providências, dentre elas: (i) alterações no Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como altera a legislação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido; (ii)
estabelece que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de
atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que
sejam posteriores à publicação desta MP, não terá implicação na apuração dos tributos
federais até que lei tributária regule a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre poten-
cial tributação de lucros ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros
sobre capital próprio; (v) inclui considerações sobre investimentos avaliados pelo método
de equivalência patrimonial.
15. Encargos Sociais a Recolher         2017         2016
13º Salário - -
INSS S/Folha 261.446 241.388
FGTS S/Folha 81.282 83.604
IRRF S/Folha 178.828 164.850
Contribuição Sindical 1.512 1.595
Outros               -              1

523.068 491.438
16. Provisões de Férias a Pagar         2017         2016
Provisões de Férias 752.334 744.017
Provisões de Encargos S/Férias     282.400     269.907

1.034.734 1.013.924
17. Provisão para Contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e processos
administrativos envolvendo questões trabalhistas, a título de sucessora da atividade eco-
nômica do DERSA, no gerenciamento do Porto de São Sebastião. O DERSA atuou como
operador do Porto de São Sebastião até o final do ano de 2007. Em sua gestão, passou a
reestruturar as atividades portuárias, restringida a ações mais gerenciais, quando então a
movimentação de carga passou a ser realizada por operadores portuários previamente
cadastrados. Nesse sentido, nos anos de 2003 e 2004, realizou dispensas imotivadas de
empregados que estavam vinculados ao Porto de São Sebastião. Tais ex-empregados in-
gressaram na Justiça Trabalhista e, em sua maioria, adquiriram o direito de reintegração
aos seus antigos postos de trabalho. As decisões judiciais somente ocorreram em 2010 e
2011, quando a Companhia Docas já detinha o gerenciamento do Porto e passou a ter que
cumprir com as determinações, a título de sucessora da atividade econômica da empresa
(gerenciamento do Porto de São Sebastião). Com a nulidade das dispensas declaradas nas
decisões judiciais, o período de 6 a 7 anos em que os ex-empregados estiveram afastados,
foi reconhecido como devido a título de salários.

        2017     Adição Pagamentos         2016
Riscos Legais 1.070.000 1.070.000 - -
Riscos Trabalhistas  4.932.934 6.653.166     5.298.500  3.578.268

6.002.934 7.723.166 5.298.500 3.578.268
A Companhia está, ainda, envolvida em outros processos de natureza trabalhista, cujo
valor totaliza R$ 2.154.863,10 (Dois milhões cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e
sessenta e três reais e dez centavos) que, por apresentarem probabilidade de perda pos-
sível, não tem provisão constituída, na opinião de seus assessores jurídicos. No recinto
alfandegado foi constatado o descumprimento de um dos requisitos técnicos e operacio-
nais para o alfandegamento, que não disponibilizou os instrumentos e aparelhos de inspe-

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, reunidos na Rua Iaiá, nº 126, 9º andar, Itaim
Bibi, no município de São Paulo/SP, em cumprimento às suas atr ibuições legais e estatutárias, analisaram o Relatório
de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 e demais documentos referentes ao término do citado exercício, deliberaram que as referidas pro-

Os membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, reunidos na Rua Iaiá, nº 126, 9º andar, Itaim
Bibi, no município de São Paulo/SP, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, analisaram o Parecer dos Audi-
tores Independentes e do Conselho Fiscal, Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e demais documentos referentes ao término

Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho de Administração

postas reúnem condições de serem submetidas à aprovação  dos Senhores Acionistas, por estarem de acordo com os
artigos 12, 14, 166, 170 e 171 da Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como com a Lei nº 9.249, de
26 de dezembro de 1995.

São Paulo, 20 de março de 2018.
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Diretoria

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Ao Presidente da Companhia Docas Porto de São Sebastião. Opinião: Examinamos as
demonstrações contábeis Companhia Docas Porto de São Sebastião que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contá-
beis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Companhia Docas Porto de São Sebastião em 31 de dezembro de
2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação a Companhia Docas Porto de São Sebastião de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfa-
se: Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a
atenção para às demonstrações contábeis, que indica que a Companhia incorreu no preju-
ízo antes dos impostos de R$ 20.469 mil durante o exercício findo em 31 de dezembro de
2017 e, nessa data, o passivo circulante excedeu o ativo circulante em R$ 4.059 mil. No
final do exercício de 2016, a Companhia se tornou dependente do Governo do Estado de
São Paulo. Consequentemente, a Companhia só consegue continuar operando devido aos
aportes do Estado e esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza signi-
ficativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Adi-
antamentos para futuro aumentos de capital (AFAC) superior ao limite máximo de auto-
rizado do Capital Social: Chamamos a atenção para à nota explicativa nº 18 das demons-
trações contábeis, que os adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) estão

superiores ao limite máximo de capital estabelecido em estatuto social. Em 31 de dezembro
de 2017, a Companhia registrava no Patrimônio Líquido o montante de R$ 278.838 mil a
título de AFAC e o seu estatuto estabelece o limite máximo de integralização de R$ 169.000
mil. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis: A Administração da Companhia Docas Porto de São Sebastião é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Com-
panhia Docas Porto de São Sebastião continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liqui-
dar a Companhia Docas Porto de São Sebastião ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Companhia Docas Porto de São Sebastião são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia Docas Porto de São Sebastião. • 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 ob-
tidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia Docas Porto de São Sebastião. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Companhia Docas Porto de São Sebastião 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 demonstra-
ções contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os Admi-
nistradores da Companhia a respeito da auditoria e das constatações efetuadas, dentre
outros aspectos do alcance planejado, inclusive acerca de eventuais inadequações que
possam existir nos controles internos.
São Paulo, 06 de março de 2018
Maciel Auditores S/S
2CRC RS 5.460/O-0 “T” SP

Conselho de Administração

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃOANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJs: 09.062.893/0001-74 e 09.062.893/0002-55

do citado exercício; entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da Companhia,
opinam pela sua conformidade e deliberaram que sejam submetidos aos acionistas para aprovação na Assembleia Geral de
Acionistas da Sociedade.

São Paulo, 20 de março de 2018.

...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2017

Roger Marciel de Oliveira
1CRC/RS 71.505/O-3 “T” SP
Sócio Responsável Técnico

ção não invasiva (scanner) exigidos para cargas em contêineres, não estando dispensado
da exigência, sendo aplicada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, pelo
descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 34 da Lei nº 12.350/2010, mediante o
Termo de Constatação nº 001/2016 e Auto de Infração nº 0812051/001/2016, recebido em
20/06/2017. Para efeitos suspensivos da cobrança diária da multa foi protocolada em
05/10/2017 a Solicitação de Alteração do Ato Declaratório Executivo (ADE) nº 20 de
12/03/2008, excluindo temporariamente a movimentação de contêineres das cargas
do Porto de São Sebastião, o que totaliza 107 dias resultando a multa acumulada de
R$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais).
18. Capital Social: A Companhia possui Capital Autorizado da ordem de R$ 169.000.000
(cento e sessenta e nove milhões de reais), representado por ações ordinárias nominati-
vas, sendo que R$ 17.748.161 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e oito mil,
cento e sessenta e um reais) encontram-se integralizados. Os recursos financeiros
recebidos pelo Acionista Majoritário “Fazenda do Estado de São Paulo”, no montante
de R$ 278.837.984 (duzentos e setenta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, nove-
centos e oitenta e quatro reais), estão classificados como “Adiantamento para Futuro Au-
mento de Capital”, composto conforme demonstrado abaixo:
Ano  .               R$
2009 1.100.000
2010 5.000.000
2011 6.688.162
2012 26.976.384
2013 109.356.821
2014 93.573.384
2015 26.116.982
2016 10.026.251
2017             0,00
Total 278.837.984
A deliberação CODEC 1/91 de 12.09.91, estabelece na seção V - Artigo 14, que as
empresas em que o Estado participa, direta ou indiretamente como acionista majoritário,
e que tenham em seus Estatutos Sociais especificação para autorização de aumento do
limite do Capital Social autorizado, como também, do seu respectivo aumento, a ser
deliberado pelo Conselho de Administração (inciso II do artigo 166 da Lei nº 6404/76),
somente poderão realizar o aumento e autorizar as respectivas emissões de ações,
após pronunciamento do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC. Por força
da já citada Deliberação CODEC nº 1/91, a matéria deverá ser objeto de parecer prelimi-
nar daquele Colegiado, para posterior e oportuna deliberação do Conselho de Administra-
ção da Companhia Docas de São Sebastião.
19. Despesas Administrativas e Custos Operacionais: Os gastos da Companhia no de-
correr do ano estão evidenciados conforme quadro abaixo:

  Despesas  Administrativas      Custos Operacionais
               2017         2016         2017          2016

Pessoal e Encargos 6.211.961 5.401.317 9.732.016 8.528.847
Utilidades 539.789 710.159 748.538 853.727
Serviços de Terceiros 1.552.320 2.025.665 1.214.668 1.661.604
Depreciações/
  Amortizações 9.442.539 4.486.761 4.179.824 3.210.106
Recuperação de
  PIS e COFINS - - (142.973) -
Despesas com Ocupação 634.324 888.624 34.220 26.858
Cessão de Pessoal 28.662 36.897 368.539 426.241
Taxas e Contribuições - - 215.415 -
Diversos - 36.879 - 259.539
Provisão para
  Contingências 7.723.166 2.087.034 - -
Imposto Diferido       10.711.759               -               -               -

36.844.520 15.673.336 16.350.247 14.966.922
20. Resultado Financeiro: As receitas financeiras são representadas por juros, atualiza-
ções monetárias e variações cambiais, resultantes de aplicação financeira e acordos de
parcelamento com clientes. As despesas financeiras são substancialmente representadas
pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos concedidos. O Resultado Financei-
ro da Companhia é evidenciado conforme quadro abaixo:

        2017         2016
Receitas Financeiras 116.956 402.617
Despesas Financeiras     (96.493)    (429.048)
Resultado Financeiro 20.463 (26.431)
21. Sentenças Judiciais: Conforme Decreto Estadual nº 62.841, de 29 de setembro de
2017, foi autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de R$5.084.278,00
(Cinco milhões, oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e oito reais) para pagamento
de despesas com sentenças judiciais que encontravam-se à beira de determinação
para penhora on-line, cuja efetivação, muito provavelmente, recairia sobre a conta dos
recursos financeiros tanto das empresas quanto de seus administradores e membros
do conselho administrativo. Para o exercício de 2017 foram utilizados R$ 4.695.900
para pagamento das Sentenças Judiciais. A diferença entre a dotação orçamentária e
o valor consumido, é de R$ 388.378, que será utilizado em 2018.
22. Salários a Pagar: Em 2017 a Companhia teve um desembolso com Salários e en-
cargos no montante  de R$ 15.943.977,00. Para quitação do débito a companhia fez uso
de recursos próprios na importância de R$ 2.884.120,00. Ficando pendente para paga-
mento R$ 109. A Companhia passou a integrar o Orçamento Fiscal do Estado a partir de
2016, na condição de empresa dependente, com a edição da Lei nº 16.334 de 09 de
dezembro de 2016, que autorizou a abertura de crédito especial. Referido crédito foi
concedido com a edição do Decreto nº 62.331 de 20 de dezembro de 2016, destinando
os recursos para a cobertura de despesas com pessoal e encargos. Em 2017 foi utili-
zado o montante de R$ 6.572.712,00. Para o exercício de 2017, a lei orçamentária do
Estado (Lei nº 16.347 de 29 de dezembro de 2016) alocou recursos do Tesouro para as
despesas com pessoal e encargos da Companhia, no montante de R$ 6.700.000,00
(seis mi lhões e setecentos mi l  reais).  Desse total ,  foram l iquidados no ano
R$ 6.487.036,00, ficando os R$ 212.964,00 inscritos em restos a pagar para 2018.
23. Cobertura de Seguros: A Companhia possui um programa de gerenciamento de ris-
cos com o objetivo de limitá-los, buscando coberturas compatíveis com seu porte e
operação no mercado. Para tanto a Companhia possui duas apólices de seguros, quais
sejam: • Seguro contra incêndio, raio, explosão / implosão, danos elétricos, roubo /
furto qualificado, vendaval, contratado com a seguradora SOMPO Seguros. • Seguro
de responsabilidade civil de Administradores e Diretores (D&O), contratada com a
seguradora Travelers.

São Sebastião/SP, 06 de março de 2018
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Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da CSILatina Arrendamento Mercantil 
S.A., relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, acompanhadas das 
notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Mercado de Atuação: A CSI-
Latina Arrendamento Mercantil S.A., atua no mercado de arrendamento mercantil, regula-
mentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BACEN), sen-
do suas operações voltadas, principalmente, para o arrendamento de bens de tecnologia, nas 
modalidades fi nanceira, operacional e internacional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de se-

PASSIVO Nota Explicativa 31/12/2017 31/12/2016
Circulante  138.000 125.292
 Obrigações por Empréstimos 13 79.737 95.842
  Empréstimos no País  41.805 36.921
  Empréstimos no Exterior  37.932 58.921
 Instrumentos Financeiros Derivativos 6 7.735 6.215
  Instrumentos Financeiros Derivativos  7.735 6.215
 Outras Obrigações  50.528 23.235
  Fiscais e Previdenciárias 16 713 961
  Diversas 14 45.405 18.835
  Dívidas Subordinadas 22 4.410 3.439
Não Circulante  104.703 70.692
 Obrigações Por Empréstimos 13 76.328 46.083
  Empréstimos no País  41.474 18.545
  Empréstimos no Exterior  34.854 27.538
 Instrumentos Financeiros Derivativos 6 3.131 6.492
  Instrumentos Financeiros Derivativos  3.131 6.492
 Outras Obrigações  25.244 18.117
  Fiscais e Previdenciárias 16 16.550 10.944
  Diversas 14 8.276 2.874
  Dívidas Subordinadas 22 - 4.299
  Provisões para Passivos Contingentes 15 418 -
Resultado de Exercícios Futuros  8.117 2.282
 Resultado de Exercícios Futuros 19 8.117 2.282
Patrimônio Líquido  39.382 34.514
 Capital Social - De Domiciliados no Exterior 20 17.257 15.779
 Reservas de Lucros  22.125 18.735

Total do Passivo  290.202 232.780

ATIVO Nota Explicativa 31/12/2017 31/12/2016
Circulante  49.686 35.225
 Disponibilidades 5 2.456 9.163
 Instrumentos Financeiros e Derivativos 6 283 2.754
  CDB  55 -
  Instrumentos Financeiros Derivativos  228 2.742
  Derivativos Embutidos  - 12
 Operações de Arrendamento Mercantil  43.891 18.393
  Arrendamentos e Subarrendamentos 
   a Receber - Setor Privado 7 100.518 92.110
  Adiantamento por conta de arrendatários  43.211 17.425
  (-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7 (97.991) (89.880)
  (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (1.847) (1.262)
 Outros Créditos 9 2.702 4.647
  Rendas a Receber  582 1.011
  Diversos  2.120 3.636
 Outros Valores e Bens 10 354 268
  Bens não de Uso Próprio  66 213
  Despesas Antecipadas  288 55
Não Circulante - Realizável a Longo Prazo  240.516 197.555
 Instrumentos Financeiros Derivativos 6 118 140
  Instrumentos Financeiros Derivativos  118 140
 Operações de Arrendamento Mercantil  (4.072) (734)
  Arrendamentos e Subarrendamentos 
   a Receber - Setor Privado 7 105.334 74.081
  (-) Rendas a Apropriar 
  de Arrendamento Mercantil 7 (105.334) (74.081)
  (-) Provisão para Créditos de 
   Liquidação Duvidosa 8 (4.072) (734)
 Outros Créditos 9 14.921 10.760
  Diversos  14.921 10.760
Permanente  229.549 187.389
 Imobilizado de Uso 12 723 238
  Outras Imobilizações de Uso  2.197 1.617
  (-) Depreciação Acumulada  (1.474) (1.379)
 Imobilizado de Arrendamento 11 228.340 186.578
  Bens Arrendados  415.744 410.382
  (-) Depreciação Acumulada  (211.190) (245.718)
  Superveniência de depreciações  23.786 21.914
 Intangível 12 486 573
  Ativos Intangíveis  753 753
  (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis  (267) (180)
Total do Ativo  290.202 232.780

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 10 de junho de 2003, com sede à Alameda Rio Negro, 585 - 7º andar - Bloco 
A - Alphaville - Barueri, e tem por objeto social principal a prática das operações de arrenda-
mento mercantil de bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e interna-
cional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. É uma sociedade por ações 
de capital fechado de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, sendo equipa-
rada às instituições fi nanceiras e estando, portanto, sujeita às normas e aos controles do Ban-
co Central do Brasil - BACEN.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demons-
trações Contábeis foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei das So-
ciedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e apresentado em conformidade com o Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). A fi m de adequar-se às normas 
internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu pronun-
ciamentos contábeis, e suas respectivas interpretações. Os pronunciamentos contábeis já apro-
vados pelo BACEN estão relacionados abaixo e foram considerados na preparação das infor-
mações contábeis inseridas nessas demonstrações fi nanceiras: • Resolução CMN nº 3.566/08 - 
CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos; • Resolução CMN nº 3.604/08 - CPC 03 
(R2) - Demonstração do fl uxo de caixa; • Resolução CMN nº 3.750/09 - CPC 05 (R1) - Divulga-
ção sobre partes relacionadas; • Resolução CMN nº 3.989/11 - CPC 10 (R1) - Pagamento ba-
seado em ações; • Resolução CMN nº 4.007/11 - CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de es-
timativa e retifi cação de erro; • Resolução CMN nº 3.973/11 - CPC 24 - Eventos subsequentes; 
• Resolução CMN nº 3.823/09 - CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingen-
tes; • Resolução CMN nº 4.144/12 - CPC 00 (R1) - Pronunciamento conceitual básico; • Reso-
lução CMN nº 4.424/15 - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados; • Resolução CMN nº 4.455/16 
- CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações fi -
nanceiras; • Resolução CMN nº 4.534/16 - CPC 04 (R1) - Ativo Intangível; • Resolução CMN nº 
4.535/16 - CPC 27 (R1) - Ativo Imobilizado. Na presente data, não é possível estimar quando os 
demais pronunciamentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN. A administração da 
Companhia concluiu que, na presente data, não são esperados efeitos decorrentes da entrada 
em vigor desses novos pronunciamentos. Estas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas 
pela diretoria e autorizadas a serem divulgadas em 27 de março de 2018.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a) Apu-
ração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, ob-
servando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza fi nanceira. As receitas e despe-
sas de natureza fi nanceira são calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas re-
lacionadas à operações com o exterior, as quais são calculadas com base no método linear. As 
operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas 
correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e 
passivos. As operações com taxas pós-fi xadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atuali-
zadas até as datas dos balanços. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa são representados por disponibilidades em moedas nacional e estrangeira de acordo 
com a Resolução CMN nº 3.604/08, que incluem: saldos em bancos, caixa e aplicações fi nan-
ceiras cujo prazo de vencimento na data de aplicação for inferior a 90 dias e não estão sujeitos 
a risco de mercado signifi cante. c) Instrumentos fi nanceiros derivativos: Os instrumen-
tos fi nanceiros derivativos destinados a “hedge” são avaliados ao valor justo e estão classifi -
cados como “hedge” de risco de mercado tendo a valorização ou desvalorização reconhecida 
em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. d) Instrumentos fi -
nanceiros derivativos embutidos em contratos de compra de bens objeto de ar-
rendamento mercantil e empréstimos no exterior - troca de índices de atualiza-
ção: A instituição reconhece segregadamente do contrato principal como um instrumento fi -
nanceiro derivativo embutido as seguintes operações: i. Garantia contratual de revenda do equi-
pamento objeto de arrendamento mercantil existente em algumas operações de arrendamen-
to. Tal garantia pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor 
garantido que consta no contrato de aquisição dos bens objeto de arrendamento. ii. Emprésti-
mos no exterior realizados com a Matriz possuem cláusula que limita sua correção à variação 
do CDI. A Administração entende que tais garantias têm o comportamento de uma Opção de-
vendo ser contabilizada como derivativo embutido nos termos do que preconiza as Circulares 
BACEN nº 3.068 e nº 3.082. e) Operações de arrendamento mercantil e provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: i. Operações de arrendamento mercantil fi nanceiro - es-
tão registradas pelo valor atualizado, quando aplicável, pelas rendas incorridas até a data do 
balanço, segundo o critério “pro rata” dia quando aplicável, deduzidas das rendas a apropriar 
que são mensalmente apropriadas ao resultado pelo regime de competência. ii. Operações de 
arrendamento mercantil operacional - estão registradas pelo valor de aquisição dos bens, líqui-
do das depreciações acrescido do valor das contraprestações em atraso na data do balanço. iii. 
Operações de arrendamento mercantil fi nanceiro e operacional - são compostas por operações 
de arrendamento de equipamentos de informática, comunicação e outros para pessoas jurídi-
cas. iv. Provisão para créditos de liquidação duvidosa - foi constituída nos termos das Resolu-
ções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00, em montante julgado sufi ciente para cobrir eventuais per-
das na realização de créditos a receber, levando-se em consideração a análise das operações 
em atraso e dos riscos específi cos apresentados por cliente. O critério de arrasto da classifi ca-
ção de risco de um mesmo cliente ou grupo econômico é efetuado para a carteira de arrenda-
mento, exceto para as operações que apresentem vinculação de crédito com outra instituição 
fi nanceira, nos termos da Resolução CMN nº 2.921/02, conforme previsto no artigo 3º da Re-
solução CMN nº 2.682/99. Para essas operações é considerada a posição de atraso na data base. 
Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência pas-
sada e os riscos específi cos em relação à operação, aos devedores e garantidores, períodos de 
atraso e grupo econômico observando os parâmetros estabelecidos pelo CMN, que requer a 
análise da carteira e sua classifi cação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo) e H (risco máxi-
mo). O resultado das operações de arrendamento mercantil vencidas há mais de 60 (sessenta) 
dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como receita quan-
do efetivamente recebidas. v. Operações classifi cadas como nível H - permanecem nessa clas-
sifi cação por 180 (cento e oitenta) dias, quando então são baixadas contra a provisão existen-
te e controladas em contas de compensação. As operações renegociadas são mantidas, no mí-
nimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas, conforme as regras da Resolução nº 2.682/99 
do CMN, exceto quando houver amortização signifi cativa das operações ou quando fatos no-
vos relevantes justifi carem a mudança do nível de risco. As renegociações de operações de ar-
rendamento que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam registradas em con-
tas de compensação são classifi cadas como nível H, os eventuais ganhos provenientes da re-
negociação são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. vi. Carteira de ar-
rendamento mercantil - é constituída por contratos celebrados ao amparo da Portaria nº 140/84, 
do Ministério da Fazenda, contabilizados de acordo com as normas estabelecidas pelo BACEN, 
conforme descrito a seguir: I - Arrendamentos a receber: Refl etem o saldo das contraprestações 
a receber, atualizadas de acordo com índices e critérios estabelecidos contratualmente. II - Ren-
das a apropriar de arrendamento mercantil: Representam a contrapartida do valor das contra-
prestações a receber e são atualizadas na forma dos arrendamentos a receber, sendo apropria-
das ao resultado quando dos vencimentos das parcelas contratuais. III - Imobilizado de arren-
damento: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. A de-
preciação é calculada pelo método linear, com os benefícios de redução de 30% na vida útil 
normal do bem para as operações de arrendamento realizadas com pessoas jurídicas, previstos 
na legislação vigente. IV - Perdas em arrendamentos: Os prejuízos apurados na venda de bens 
arrendados quando efetuadas aos próprios arrendatários são diferidos e amortizados pelo pra-
zo de vida útil remanescente dos bens e demonstrados juntamente com o imobilizado de ar-
rendamento. Os prejuízos apurados na venda de bens a terceiros (não arrendatários) são reco-
nhecidos no resultado não operacional. V - Superveniência (insufi ciência) de depreciação: Os re-
gistros contábeis da Companhia são mantidos conforme exigências legais, específi cas para so-
ciedades de arrendamento mercantil. Os procedimentos adotados e sumariados nos itens “II” 
a “IV” acima diferem das práticas contábeis adotadas no Brasil, principalmente no que concer-
ne ao regime de apropriação das receitas e despesas relacionadas aos contratos de arrenda-
mento mercantil fi nanceiro. Em consequência, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, é 
calculado o valor atual das contraprestações em aberto, utilizando-se a taxa interna de retorno 
de cada contrato, registrando-se o valor do ajuste apurado em receita ou despesa de arrenda-
mento mercantil, em contrapartida às rubricas de superveniência ou insufi ciência de deprecia-
ção, respectivamente, no imobilizado de arrendamento, com o objetivo de adequar a apropria-
ção das receitas e despesas das operações de arrendamento mercantil fi nanceiro às práticas 
contábeis adotadas no Brasil. f) Bens Não de Uso Próprio: São registrados quando há o re-
torno do equipamento por ocasião do fi m do contrato de arrendamento sem que o arrendatá-
rio tenha exercido a opção de compra prevista no contrato. São registrados pelo valor de aqui-
sição deduzido das depreciações acumuladas. Anualmente é realizado inventário físico e apu-
rado o seu valor de mercado. g) Redução do valor recuperável de ativos não fi nan-
ceiros (“impairment”): É reconhecida uma perda por “impairment” se o valor de contabili-
zação de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma 
unidade geradora de caixa é o menor grupo identifi cável de ativos que gera fl uxos de caixa 
substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por “impairment” são reco-
nhecidas no resultado. Os valores dos ativos não fi nanceiros são revistos, no mínimo, anualmen-
te para determinar se há alguma indicação de perda por “impairment”. h) Obrigações por 
empréstimos: São demonstradas pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos 
exigíveis até a data do balanço reconhecidos em base “pro rata” dia. i) Atualização mone-
tária de direitos e obrigações: Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujei-
tos a índices de atualização, são atualizados até as datas dos balanços. As contrapartidas des-
sas atualizações são refl etidas no resultado. j) Provisões, ativos e passivos contingen-
tes e obrigações legais, fi scais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e 
a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo 
com as determinações estabelecidas no pronunciamento técnico CPC 25. • Ativos contingen-
tes - não são reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras, exceto quando da existência de evi-
dências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 
• Provisões - são reconhecidas nas demonstrações fi nanceiras quando, baseado na opinião de 
assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação 
judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obriga-
ções, seja com a indenização da ação ou com comissão aos assessores jurídicos, e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança. • Passivos contingentes 
classifi cados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos - são apenas divulgados em no-
tas explicativas, enquanto aqueles classifi cados como perda remota não requerem provisão e 
divulgação. • Obrigações legais, fi scais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas 
quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contri-
buições. Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações fi nancei-
ras e atualizados de acordo com a legislação fi scal. k) Imposto de renda e contribuição 
social: A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 
15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240 no ano. 
A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 20%, conforme Lei nº 13.169/15, 
permanecendo até 31 de dezembro de 2018. Os impostos diferidos foram constituídos, sobre 

tembro de 1974. Patrimônio Líquido e Resultado: O patrimônio líquido atingiu o mon-
tante de R$ 39,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$ 34,5 milhões em 2016). O lucro 
líquido apresentado no acumulado do exercício foi de R$ 4,9 milhões (R$ 2,9 milhões em 
2016). Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2017, os ativos totais atingiram R$ 290,2 
milhões (R$ 232,8 milhões em 2016). Desse montante, R$ 2,5 milhões (R$ 9,2 milhões em 
2016) são representados por caixa e equivalentes de caixa, R$ 346 mil (R$ 2,9 milhões em 
2016) por derivativos e R$ 195,8 milhões (R$ 167,8 milhões em 2016) pela carteira de arren-
damento. Os passivos circulante e não-circulante somavam R$ 242,7 milhões (R$ 195,9 mi-

lhões em 2016) e são representados por empréstimos R$ 156,1 milhões (R$ 141,9 milhões 
em 2016), instrumentos fi nanceiros derivativos R$ 10,9 milhões (R$ 12,7 milhões em 2016) 
e outras obrigações R$ 75,8 milhões (R$ 41,3 milhões em 2016). Outras Informações: Em 
22 de fevereiro de 2016, a empresa Tokyo Century (USA) Inc, (antiga CTL), em reunião do seu 
Conselho de Administração, decidiu adquirir as ações remanescentes da CSI Leasing Inc., 
proprietária da CSI Financial Inc., acionista majoritária da CSILatina Arrendamento Mercan-
til S.A.. A Tokyo Century já possuía 34,6% das ações da CSI Leasing Inc., que foram adquiri-
das em março de 2015. A transação foi concluída em maio de 2016, quando a CSI Leasing 

Inc. se tornou uma subsidiária integral da Tokyo Century. Salientamos que tal operação não 
afeta a controladora direta da Companhia. A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A., não 
contratou e nem teve serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Indepen-
dentes não relacionados à auditoria externa, que pudessem caracterizar a perda de indepen-
dência do Auditor. Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confi ança e aos nossos funcio-
nários e colaboradores a dedicação ao trabalho.

Barueri - SP, 27 de março de 2018.
A Diretoria

as diferenças temporárias, com base na alíquota para o imposto de renda de 25% e para a con-
tribuição social de 20%. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre 
o resultado tributável do período às taxas dos impostos em vigor na data de apresentação das 
demonstrações fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O imposto diferido é reconhecido sobre prejuízos fi scais, bases negativas de contri-
buição social e sobre as diferenças temporárias entre os saldos contábeis de ativos, passivos e 
resultados e os correspondentes valores reconhecidos para fi ns de tributação. O imposto dife-
rido é mensurado pelas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações fi nan-
ceiras. l) Partes relacionadas: A divulgação de informações sobre as partes relacionadas é 
efetuada em consonância a Resolução CMN nº 3.750/09, que determinou a adoção do pronun-
ciamento técnico CPC 05 (R1), referente à divulgação de informações sobre as partes relacio-
nadas. m) Mensuração a valor de mercado: A metodologia aplicada para mensuração do 
valor de mercado (valor provável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos 
fi nanceiros derivativos é baseada no cenário econômico e nos modelos de precifi cação desen-
volvidos pela Administração, que incluem a captura de preços médios praticados no mercado, 
aplicáveis para a data-base das demonstrações fi nanceiras. Assim, quando da efetiva liquida-
ção fi nanceira destes itens, os resultados poderão eventualmente vir a ser diferentes dos esti-
mados. n) Uso de estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi nanceiras exi-
ge que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julga-
mento, que afetam os montantes de certos ativos e passivos, fi nanceiros ou não, receitas e des-
pesas e outras transações, tais como: (i) o valor de mercado de determinados ativos e passivos 
fi nanceiros; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo imobilizado; (iii) amortizações de ati-
vos intangíveis; (iv) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes de opera-
ções de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa e dos passivos contingentes; (v) ajus-
te de superveniência de depreciação e valor justo de revenda dos bens objeto de arrendamen-
to mercantil estimado na contratação do Arrendamento Mercantil; e (vi) derivativos embutidos 
- opção de revenda de bens arrendados em contratos de aquisição de bens. Os valores de even-
tual liquidação destes ativos e passivos, fi nanceiros ou não, podem vir a ser diferentes dos va-
lores apresentados com base nessas estimativas.
4. Gerenciamento de Risco: A gestão de riscos da Companhia está confi gurada em con-
formidade com a complexidade de suas operações e de forma a atender às disposições da re-
gulamentação em vigor. A Diretoria Executiva é responsável por determinar os parâmetros de 
risco que julga compatível com o modelo de negócio da CSILatina. A exposição a tais riscos é 
sistematicamente monitorada por equipes especializadas e independentes das unidades de 
negócio. Os resultados de tais aferições são submetidos à apreciação da Diretoria Executiva, 
que desempenha suas atribuições relacionadas à formulação e adoção de diretrizes, estraté-
gias, políticas e medidas voltadas à identifi cação, avaliação, monitoramento e mitigação de 
riscos em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis à CSILatina. A tomada 
de decisão na Companhia sempre leva em conta os possíveis impactos de tais decisões no to-
cante aos riscos controlados. • Risco de Crédito: decorre do risco da contraparte de não hon-
rar compromisso contratado, da degradação de garantias e da concentração de cliente ou se-
tor. A decisão de crédito baseia-se nas evidências sobre a capacidade de pagamento dos ar-
rendatários e demais contrapartes avaliadas com base em metodologia própria. O comitê de 
crédito da casa matriz participa de todas as escolhas feitas pela Companhia, garantindo inde-
pendência e isenção. • Risco de Mercado: é a exposição criada por potenciais fl utuações nas 
taxas de juros, taxas de câmbio, preços cotados em mercado e outros valores, e em função do 
tipo de produto, do volume de operações, prazo e condições do contrato e da volatilidade sub-
jacente. Colaboradores especialistas, capacitados à identifi cação e controle dos riscos de mer-
cado a que se expõe a Companhia incluindo risco cambial, são os responsáveis por manter a 
Diretoria Executiva informada para que medidas de proteção adicional possam ser tomadas 
quando for necessário. São observados tanto os aspectos recomendados pelo órgão regulador 
como as próprias políticas internas da Companhia que limitam a exposição ao mínimo neces-
sário para a condução dos seus negócios. • Risco de Liquidez: este tipo de risco assume duas 
formas: (i) o risco de liquidez de mercado e (ii) risco de liquidez de fl uxo de caixa (funding). O 
primeiro é a possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em 
tempo razoável e sem perda signifi cativa de valor. O segundo está associado à possibilidade 
de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento en-
tre ativos e passivos. O gerenciamento dos descasamentos de prazo entre a liquidação de di-
reitos e obrigações é parte das atividades diárias de grupo de colaboradores com dedicação 
exclusiva ao assunto. Relatórios frequentes mantém a Diretoria Executiva informada sobre tais 
descasamentos, bem como sugere medidas de contingência para os cenários de estresse. • Ris-
co Operacional: é defi nido como o risco de perda resultante de falha, defi ciência ou inadequa-
ção de processos internos, pessoas e sistemas. Os princípios básicos observados pela Compa-
nhia na gestão e controle do risco operacional estão em conformidade com a Resolução nº 
3.380 do CMN. A Companhia possui ferramenta e metodologia de monitoramento dos riscos 
operacionais e com base em um modelo de Matriz de Riscos é possível à Diretoria Executiva 
identifi car e corrigir falhas priorizando os aspectos de maior relevância econômica e regulató-
ria. O quadro abaixo apresenta os saldos de Risco de Crédito, Risco Operacional, Risco de Mer-
cado, Exposição a Risco Cambial e Exposição a Taxas de Juros nos fi ns dos exercícios já pon-
derados para cálculo do Índice de Basiléia:
 31/12/2017 31/12/2016
Risco de Crédito (RWACPAD) 2.610 3.677
Risco Operacional (RWAOPAD) 5.254 4.687
Risco de Mercado (RWAJUR1+ RWAJUR2) 5.104 5.085
Risco Cambial (RWACAM) 1.462 280
Total 14.430 13.729
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: De acordo com a política da Companhia os equivalen-
tes de caixa são mantidos com a única fi nalidade de atender a compromissos de curto prazo, e 
não para outros fi ns. Dessa forma, a Companhia mantém suas disponibilidades de caixa exclu-
sivamente depositadas em conta corrente com bancos de primeira linha. 
A posição de caixa e equivalentes de caixa é:
 31/12/2017 31/12/2016
Caixa 2.456 9.163
CDB 55 -
Total 2.511 9.163
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Compa-
nhia possuía em 2017 o saldo de R$ 55 (R$ 0 em 2016), representado por aplicação em Certi-
fi cados de Depósitos Bancários junto à Instituição Financeira no País no seu ativo. Os instrumen-
tos fi nanceiros derivativos utilizados são destinados a “hedge” e são avaliados ao valor de mer-
cado através de ajustes diários das posições ativas e passivas. A seguir, demonstramos a rela-
ção dos derivativos, por indexador, em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
Composição dos instrumentos fi nanceiros derivativos:
Quadro A - Notional
 Fator de risco Moeda 31/12/2017 31/12/2016
   Ativo Ativo
NDF (a) Dólar e Juros R$ 73.790 90.591
SWAP (a) Dólar e Juros R$ 6.452 -
Derivativos embutidos  Preço venda
 - residual (b) do equipamento R$ - 12
Quadro B - Saldos
 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
 Posição Posição Posição Posição
 Ativa Ativa Passiva Passiva
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo
CDB 55 - - - - - - -
NDF (a) 180 74 2.742 140 7.735 3.131 6.215 6.492
SWAP (a) 48 44 - - - - - -
Derivativos embutidos
 - residual (b) - - 12 - - - - -
Total 283 118 2.754 140 7.735 3.131 6.215 6.492
(a) As operações de NDF e SWAP são contratadas com a fi nalidade de “hedge” das operações 
de empréstimos e são avaliadas ao valor justo, tendo a valorização ou desvalorização reconhe-
cida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. (b) Refere-se à ga-
rantia contratual de preço mínimo para revenda do equipamento objeto de arrendamento mer-
cantil existente em algumas operações de arrendamento. Tal garantia pode ser exercida sem-
pre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor da garantia tendo, portanto, compor-
tamento semelhante ao de uma opção de venda. As posições de curto prazo são aquelas com 
vencimento em até 1 ano e as de longo prazo apresentam data de vencimento superiores a 1 
ano e com vencimentos até 4 anos, após 31 de dezembro de 2017.
Quadro C - Resultado
 2º Semestre 2017 31/12/2017 31/12/2016
NDF (a) (3.853) (8.023) (33.771)
SWAP (a) 101 101 -
Derivativos embutidos (12) (12) (3.657)
Total (3.764) (7.934) (37.428)
(a) Refere-se principalmente aos resultados auferidos com 68 (56 em 2016) contratos com o 
objetivo de minimizar perdas cambiais decorrentes dos contratos de captação e empréstimos 
fi xados em dólar (US$).
7. Operações de Arrendamento Mercantil: a) Ajustes nas operações de arrenda-
mento mercantil: Os registros contábeis da Companhia são mantidos conforme exigências 
legais. Os procedimentos adotados diferem das práticas contábeis adotadas no Brasil, princi-
palmente pela não reclassifi cação do imobilizado e dos ajustes de superveniência para o ativo 
circulante e não circulante nas operações de arrendamento fi nanceiro e não apurar o resulta-
do com base na taxa de retorno do arrendamento fi nanceiro. No sentido de considerar esses 
efeitos, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, foi calculado o valor atual das contrapres-
tações em aberto utilizando-se a taxa interna de retorno de cada contrato, registrando um ajus-
te contábil no resultado e o consequente aumento ou redução no ativo permanente (superve-
niência ou insufi ciência de depreciação). Em decorrência do registro contábil desse ajuste, o re-
sultado e o patrimônio líquido estão apresentados de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, porém as rubricas que abrigam os valores das operações de arrendamento mer-
cantil permanecem com os seus saldos apurados por procedimentos não uniformes com as re-
feridas práticas contábeis, mas de acordo com as normas do BACEN. b) Saldo das opera-
ções de arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil fi nanceiros 
são representados pelos seus respectivos valores presentes, apurados com base na taxa inter-
na de retorno de cada contrato. Os contratos de arrendamento mercantil operacionais são re-
presentados pelo valor de aquisição dos bens líquidos das depreciações e valor das contrapres-
tações em atraso. Esses valores são apresentados em diversas rubricas patrimoniais, atenden-
do desta forma, às normas do BACEN, as quais são resumidas a seguir:

 Arrendamento Arrendamento
 Mercantil Mercantil
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2017 2016 2017 2016
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - curto prazo 55.295 55.983 45.223 36.127
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - curto prazo (54.305) (54.759) (43.686) (35.121)
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - longo prazo 65.554 57.032 39.780 17.049
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - longo prazo (65.554) (57.032) (39.780) (17.049)
Valor residual garantido a realizar 22.564 16.938 - -
Valor residual garantido a balancear (22.564) (16.938) - -
Bens arrendados - ativo permanente (i) 217.829 214.173 181.635 186.076
Depreciações acumuladas (i) (106.636) (115.324) (99.155) (124.365)
Superveniência de depreciação (ii) 5.963 7.448 - -
Perdas de arrendamentos a diferir no ativo 4.295 2.378 - -
Amortização acumulada de perdas a diferir (2.184) (1.276) - -
Valor total da carteira 120.257 108.623 84.017 62.717
Credores por antecipação de valores residuais (iii) (8.504) (3.499) - -
Valor presente do arrendamento fi nanceiro/
 Contratos de arrendamento operacional 
  registrado no balanço 111.753 105.124 84.017 62.717
(i) Não inclui o montante de R$ 11.985 (R$ 7.755 em 2016), referente ao custo e R$ 3.215 (R$ 
4.753 em 2016) de depreciação acumulada de imobilizado de arrendamento de operações ce-
didas, cuja propriedade dos bens continua com a CSILatina. (ii) Não inclui o valor de R$ 17.823 
(R$ 14.466 em 2016), contabilizado como ajuste de superveniência de depreciação que corres-
ponde ao valor de revenda dos bens objeto de arrendamento mercantil estimado na contrata-
ção do “leasing”. (iii) Não inclui o valor de R$ 70 (R$ 0 em 2016) de valor residual recebido de 
clientes com contratos cedidos.
c) Segregação da carteira por tipo de atividade econômica
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Atividade Econômica 2017 2016 2017 2016
Setor privado - Indústria 39.804 39.075 58.738 20.622
Setor privado - Comércio 15.744 14.699 5.494 5.684
Setor privado - 
 Intermediários Financeiros 6.254 51 1.988 422
Setor privado - Serviços 49.951 51.299 17.797 35.989
Total 111.753 105.124 84.017 62.717
d) Distribuição da carteira  por faixa de vencimento
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Faixa de Vencimento 2017 2016 2017 2016
Vencidos 718 757 1.185 443
A vencer até 90 dias 17.111 16.844 13.291 10.877
A vencer de 91 a 360 dias 39.242 39.215 28.390 21.712
A vencer acima de 360 dias 54.681 48.308 41.152 29.685
Total 111.753 105.124 84.017 62.717
e) Resultado de operações de arrendamento mercantil
Receitas de Operações de Arrendamento Mercantil
 2º Semestre  31/12/ 31/12/
 2017 2017 2016
Rendas de Arrendamento Financeiro 37.736 73.805 63.871
Rendas de Arrendamento Operacional 33.078 63.690 68.474
Lucro na Alienação de Bens Arrendados 1.102 3.046 30.890
Total 71.916 140.541 163.235
Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil
 2º Semestre  31/12/ 31/12/
 2017 2017 2016
(-) Despesas de Arrendamento Financeiro (24.126) (53.170) (68.938)
(-) Despesas de Arrendamento Operacional (19.774) (35.702) (42.982)
(-) Prejuízo na Alienação de Bens Arrendados (587) (1.381) (1.517)
Total (44.487) (90.253) (113.437)
8. Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa: Em 31 de 
dezembro de 2017, o saldo de provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa 
é de R$ 5.919, sendo R$ 1.379 para Arrendamento Financeiro e R$ 4.540 para Arrendamento Operacio-
nal. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo total era de R$ 1.996, sendo R$ 1.134 para Arrendamento Fi-
nanceiro e R$ 862 para Arrendamento Operacional. O risco da carteira de arrendamento mercantil a va-
lor presente e a provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa são calculados 
conforme estabelecido na Resolução CMN nº 2.682/99, estavam assim distribuídos:
Arrendamento Financeiro   
 31/12/2017 31/12/2016
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% - 7.167 7.167 - - 16.606 16.606 -
A 0,5% - 72.967 72.967 365 - 67.919 67.919 340
B 1% 1 27.533 27.534 275 20 17.324 17.344 173
C 3% 146 2.853 2.999 90 123 1.508 1.631 49
D 10% - 47 47 5 216 953 1.169 117
E 30% 387 101 488 146 - - - -
F 50% - - - - - - - -
G 70% 1 176 177 124 - - - -
H 100% 183 191 374 374 398 57 455 455
Total  718 111.035 111.753 1.379 757 104.367 105.124 1.134
Arrendamento Operacional   
 31/12/2017 31/12/2016
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% - 18.762 18.762 - - 21.559 21.559 -
A 0,5% 85 50.316 50.401 252 - 33.603 33.603 168
B 1% - 9.068 9.068 91 - 4.744 4.744 47
C 3% 2 299 301 9 28 1.580 1.608 48
D 10% 20 22 42 4 337 334 671 67
E 30% - - - - - - - -
F 50% - - - - - - - -
G 70% 513 3.683 4.196 2.937 - - - -
H 100% 565 682 1.247 1.247 77 454 532 532
Total  1.185 82.832 84.017 4.540 443 62.274 62.717 862
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
 Arrendamento  Arrendamento
 Financeiro Operacional
Saldos no Exercício de 31/12/2016 1.134 862
(Reversões)/Constituições 177 1.804
Baixas para prejuízo - -
Saldos no Semestre de 30/06/2017 1.311 2.666
(Reversões)/Constituições 68 1.874
Baixas para prejuízo - -
Saldos no Exercício de 31/12/2017 1.379 4.540
No referido exercício não existem contratos em renegociação.
9. Outros Créditos: Rendas a receber
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Rendas a receber (a) 582 1.011
Total 582 1.011

(a) Saldo refere-se ao valor desembolsado para aquisição de bens que já estão em uso pelos 
clientes, relativos aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O re-
cebimento destas parcelas está assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação Parcial, as-
sinado entre as partes.
Diversos
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Curto prazo 5.107 3.636
Adiantamento salarial 86 42
Devedores diversos (a) 1.980 1.685
Devedores por Depósito em Garantia 9 8
Impostos e contribuições (b) 45 382
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) - 407
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d) 423 -
Crédito tributário sobre adições temporárias (e) 2.564 1.112
Longo prazo 11.934 10.760
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 9.227 8.982
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d) - 664
Crédito tributário sobre adições temporárias (e) 2.707 1.114
Total 17.041 14.396
(a) Devedores Diversos referem-se substancialmente a valores a receber originados pelo 
encerramento de contratos junto aos clientes que exerceram a opção de compra dos bens. 
(b) Impostos e contribuições referem-se aos recolhimentos de IRPJ e CSLL. (c) O prejuízo 
fi scal é originado pela Superveniência de Depreciação, conforme nota explicativa nº 17(a). 
(d) A base negativa de CSLL é calculada levando-se em conta as adições temporárias de 
variação cambial, provisões, ajustes a mercado de títulos e instrumentos fi nanceiros deri-
vativos e derivativos embutidos, tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa 
nº 17(a). (e) O crédito tributário sobre adições temporárias foi constituído sobre Variação 
Cambial, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa da Carteira de “Leasing”, Marca-
ção a Mercado de Derivativos e Valor Residual Garantido (Derivativos Embutidos), tendo 
sua movimentação detalhada na nota explicativa nº 17(a).
10. Outros Valores e Bens
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Bens não de uso próprio (BNDU) (a) 1.795 681
Provisão para desvalorização 
 de outros valores e bens (b) (1.729) (468)
Prêmio de Seguros Antecipados 26 34
Comissão de Estruturação de Captação 212 -
Outros (c) 50 21
Total 354 268
(a) A rubrica “Bens Não de Uso Próprio (BNDU)” refere-se basicamente a valores registrados 
como máquinas e equipamentos retornados ao fi nal das operações de “leasing”. Os bens re-
cebidos foram registrados pelo seu custo de aquisição líquido de depreciação. Anualmente é 
realizado inventário físico e apuração de seu valor de mercado. (b) A legislação em vigor, em 
cumprimento ao estabelecido no CPC 01 (R1), prevê a realização de Teste de “Impairment” (ou 
Teste de Recuperabilidade de Ativos) a cada exercício social. A essência do teste de recuperabi-
lidade é evitar que um ativo esteja registrado por um valor maior que seu valor recuperável. A 
Companhia realizou teste detalhando a metodologia, premissas utilizadas e o resultado da ava-
liação dos ativos em relatório específi co. Foram submetidos ao teste de recuperabilidade 100% 
do estoque de equipamentos retornados das operações de “leasing”, contabilizados como bens 
não de uso próprio (BNDU). Foi registrada provisão para perda por “impairment” no valor de 
R$ 1.729 (R$ 468 em 2016), valor que representa, na estimativa da Administração, a diferença 
entre expectativa de valor a receber pela venda dos equipamentos e valor contábil dos bens. (c) 
O saldo refere-se à despesa com garantia sobre equipamentos de uso.
11. Imobilizado de Arrendamento
Imobilizado de arrendamento 31/12/2017 31/12/2016
Bens arrendados (a) 415.744 410.382
Financeiro 228.677 218.578
 Máquinas e equipamentos 136.577 138.047
 Móveis 3.431 3.726
 Veículos e Afi ns 34.150 23.808
 Outros arrendamentos 54.519 52.997
Operacional 182.772 189.426
 Máquinas e equipamentos 156.640 150.765
 Veículos e Afi ns 15.541 82
 Outros arrendamentos 10.591 38.579
(+) Perdas de arrendamento 4.295 2.378
(-) Depreciação acumulada (a) (211.190) (245.718)
Financeiro (109.147) (117.821)
 Máquinas e equipamentos (70.109) (88.452)
 Móveis (560) (840)
 Veículos e Afi ns (13.246) (5.054)
 Outros arrendamentos (25.232) (23.475)
Operacional (99.859) (126.621)
 Máquinas e equipamentos (89.625) (95.915)
 Veículos e Afi ns (3.436) (37)
 Outros arrendamentos (6.798) (30.669)
(-) Amortização de perdas a diferir (2.184) (1.276)
(+) Superveniência de depreciação 23.786 21.914
Total 228.340 186.578
(a) Inclui o montante de R$ 11.985 (R$ 7.755 em 2016), referente ao custo e R$ 3.215 (R$ 4.753 
em 2016) de depreciação acumulada de imobilizado de arrendamento de operações cedidas, 
cuja propriedade dos bens continua com a CSILatina.
Taxa média de depreciação
Máquinas e equipamentos 0,83% a 1,19% ao mês
Móveis 0,83% a 1,19% ao mês
Outros arrendamentos 1,66% a 2,38% ao mês
Para bens arrendados com vida útil média estimada em 84 e 42 meses, são consideradas as ta-
xas de depreciação 1,19% e 2,38% ao mês, respectivamente, e para bens arrendados com vida 
útil média estimada em 120 e 60 meses, são consideradas as taxas de depreciação de 0,83% e 
1,66% ao mês, respectivamente.
12. Bens de Uso Próprio e Ativo Intangível
 31/12/2017 31/12/2016
Imobilizado de Uso 723 238
Intangível (a) 486 573
(a) O saldo refere-se, substancialmente, ao custo de implantação de sistema integrado ERP que 
entrou em produção durante o exercício de 2014 e que será amortizado pelo prazo de 10 anos.
13. Obrigações por Empréstimos e Repasses
 31/12/2017 31/12/2016
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Empréstimos no País
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) R$ 39.749 41.474 28.927 18.545
Capital de Giro no País (c) R$ 2.056 - 7.994 -
Empréstimos no Exterior
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) US$ 37.932 34.854 45.518 27.538
“Intercompany” (b) US$ - - 6.879 -
Capital de Giro no exterior (c) US$ - - 6.524 -
Total  79.737 76.328 95.842 46.083
(a) A Companhia possui a maior parte de suas obrigações por empréstimos no país e exterior 
na modalidade “sem retenção substancial de risco” que foram estruturadas através da vincu-
lação de recebíveis de operações de arrendamento mercantil, contratadas segundo determina 
a Resolução CMN n° 2.921/02 a preços de mercado para a modalidade, que inclui R$ 22.984 
(R$ 7.738 em 2016) com partes relacionadas (vide nota 21). (b) A Companhia possui emprésti-
mos denominados em moeda estrangeira e moeda nacional, captados junto à bancos de pri-
meira linha e à matriz do grupo (“Intercompany Loans”). (c) O capital de giro necessário para 
atender a necessidades momentâneas de caixa é contratado a taxas de mercado através da 
modalidade Conta Garantida e Capital de Giro de curto prazo com instituições de primeira li-
nha no Brasil e no exterior.

  2º Se-
 Nota mestre  
 explicativa de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Semestre/Exercício  2.740 4.868 2.990
Ajustes que Não Afetam o Fluxo de Caixa  51.123 97.761 127.260
 Depreciações e Amortizações  44.839 86.740 78.257
 (Superveniência)/Insufi ciência de Depreciação  (3.062) (1.872) 34.744
 Imposto de Renda e CSLL Diferidos  1.459 3.195 (3.824)
 Variação Cambial de Derivativos  315 477 27.628
 Variação Cambial de Empréstimos  397 937 (18.408)
 Imposto de Renda e CSLL Correntes  847 906 6.316
 Provisão para Contingências 26 4.098 4.237 114
 Provisão para Pagamentos a Realizar  912 1.827 1.598
 Provisões Revertidas no Período  (2.089) (3.731) -
 Provisão não Operacional  1.461 1.729 468
 Provisão de Juros - Dívida Subordinada  (135) (79) (172)
 Provisão de Juros - Conta Garantida  5 54 76
 Provisão para Operações 
  de Arrendamento Mercantil 
   de Liquidação Duvidosa 8 1.942 3.923 1.474
 VPC Stub Faturado e não Recebido  134 (582) (1.011)
Lucro Líquido do Semestre/Exercício Ajustado  53.863 102.629 130.250
Impostos Pagos  129 (2.412) (8.235)
Variação de Ativos e Obrigações  5.244 30.001 (49.317)
 (Aumento)/Redução em 
  Instrumentos Financeiros Derivativos  (755) 230 16.900
 (Aumento) em Operações 
  de Arrendamento Mercantil  (30.494) (22.352) (638)
 Redução/(Aumento) em Outros Créditos  350 (2.417) 15.213
 Redução em Outros Valores e Bens  9.072 8.027 3.429
 Aumento/(Redução) em Obrigações 
  por Empréstimos e Repasses  15.844 13.149 (44.166)
 Aumento/(Redução) em Outras 
  Obrigações - Fiscais e Previdenciárias  (816) 4.452 (14.236)
 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações - Diversas  15.173 23.077 (24.332)
 Aumento/(Redução) em Resultado 
  de Exercícios Futuros  (3.130) 5.835 (1.487)
 Caixa Líquido Oriundo das 
  Atividades Operacionais  59.236 130.218 72.698
 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Alienação/(Aquisição) de 
  Imobilizado de Arrendamento  (60.600) (136.290) (79.474)
 (Aquisição) de Móveis e Equipamentos - Financeiro  (31.519) (72.075) (62.918)
 Alienação de Móveis e Equipamentos - Financeiro  758 1.611 3.126
 (Aquisição) de Móveis e Equipamentos - Operacional  (29.839) (66.509) (20.791)
 Alienação de Móveis e Equipamentos - Operacional  - 683 1.109
 (Aquisição) Alienação de Imobilizado de Uso   (510) (580) (68)
  Móveis e Equipamentos de Uso  (510) (580) (68)
 (Aplicação) no Intangível  - - (54)
  Sistema de Processamento de Dados  - - (54)
 Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento (61.110) (136.870) (79.596)
(Redução) Líquida de Caixa
 e Equivalentes de Caixa  (1.874) (6.652) (6.898)
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Início do Semestre/Exercício  4.385 9.163 16.061
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Fim do Semestre/Exercício  2.511 2.511 9.163

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  2º Se-
 Nota mestre
 explicativa  2017  31/12/2017 31/12/2016
Receitas da Intermediação Financeira  68.153 132.608 125.876
 Operações de Arrendamento Mercantil 7 71.916 140.541 163.235
 Resultado com Instrumentos 
  Financeiros Derivativos (+/-) 6 (3.764) (7.934) (37.428)
 Resultado com Títulos de Renda Fixa (+/-)  - - 69

Despesas da Intermediação Financeira  (54.508) (109.620) (107.803)
 Operações de Empréstimos e Repasses 13 (8.079) (15.444) 7.108
 Operações de Arrendamento Mercantil 7 (44.487) (90.253) (113.437)
 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (1.942) (3.923) (1.474)

Resultado Bruto da 
 Intermediação Financeira  13.645 22.988 18.073

Outras Receitas/Despesas Operacionais  (5.894) (11.079) (13.593)
 Despesas de Pessoal  (5.636) (10.936) (13.683)
 Outras Despesas Administrativas 24 (2.840) (5.291) (5.496)
 Despesas Tributárias  (1.120) (1.956) (1.794)
 Outras Receitas Operacionais 25 4.254 7.829 7.544
 Outras Despesas Operacionais 26 (552) (725) (164)

Resultado Operacional  7.751 11.909 4.480

Resultado não Operacional 27 (2.705) (2.940) 1.002

Resultado Antes da 
 Tributação sobre Lucro  5.046 8.969 5.482
 Provisão de IR e CSLL 
  sobre Lucro Corrente 17 (847) (906) (6.316)
 Provisão de IR e CSLL 
  sobre Lucro Diferido 17 (1.459) (3.195) 3.824

Lucro do Semestre/Exercício  2.740 4.868 2.990
Lucro por Ação (Em R$ 1,00)  0,18 0,33 0,20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota  Capital Social                             Reservas de Lucros  Lucros (Prejuízos)
 Explicativa Realizado Reserva Legal Reserva de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  14.648 1.098 15.778 - 31.524
 Aumento de Capital  1.131 - (1.131) - -
 Lucro do Exercício  - - - 2.990 2.990
Destinação de Lucros:
 Constituição de Reservas de Lucros  - 150 2.840 (2.990) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  15.779 1.248 17.487 - 34.514
 Aumento de Capital 20 1.478 - (1.478) - -
 Lucro Líquido do Exercício  - - - 4.868 4.868
Destinação de Lucros:
 Constituição de Reservas de Lucros  - 242 4.626 (4.868) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  17.257 1.490 20.635 - 39.382
Saldos em 30 de Junho de 2017  17.257 1.353 18.032 - 36.642
 Aumento de Capital  - - - - -
 Lucro Líquido do Semestre  - - - 2.740 2.740
Destinação de Lucros:
 Constituição de Reservas de Lucros  - 137 2.603 (2.740) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  17.257 1.490 20.635 - 39.382

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 18 de janeiro de 2018 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo    31.12.2017   31.12.2016
Ativo Circulante 462.191,52 463.529,19
Disponibilidades 99.861,52 101.199,19
Contas à Receber 362.330,00 362.330,00
Ativo Não Circulante 5.699.939,07 5.699.016,74
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 17.303,71 16.381,38
Devedores por Compromisso
  de Compra de Imóveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Imobilizado - -
Sistema de Processamento de Dados - 774,25
( - ) Depreciações Acumuladas - (774,25)
Total do Attivo 6.162.130,59 6.162.545,93

Demonstração do Resultado do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

 31.12.2017  31.12.2016
Despesas/Receitas Operacionais (5.151,97) (6.701,31)
Outras Despesas Administrativas (6.074,30) (7.738,97)
Despesas Tributárias - (143,44)
Despesas Patrimoniais - (26,78)
Receitas Financeiras 922,33 1.207,88
Resultado antes da CSLL e do IRPJ (5.151,97) (6.701,31)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro (83,01) (108,71)
Provisão para Imposto de Renda (138,35) (181,18)
Resultado após a CSLL e o IRPJ (5.373,33) (6.991,20)

Passivo    31.12.2017   31.12.2016
Passivo Circulante 33.128,05 28.170,06
Provisão para Contribuição Social 10,52 26,27
Provisão para Imposto de Renda 17,53 43,79
Credores Diversos 33.100,00 28.100,00
Patrimônio Líquido 6.129.002,54 6.134.375,87
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (323.156,26) (317.782,93)
Total do Passivo 6.162.130,59 6.162.545,93

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi-
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações con-
tábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram
elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis
adotadas no Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à receber
refere- se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos próximos
exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão lança-
dos pelo seu custo de aquisição. A conta depósitos judiciais está em garan-
tia de IPTU junto à Prefeitura. A provisão para contribuição social e a pro-
visão para o imposto de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2017 e
serão recolhidas nos devidos prazos. Credores diversos são dívidas con-
traídas com terceiros. As receitas e despesas estão contabilizadas pelo
regime de competência. A contribuição social sobre o lucro foi constituída
à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e a provisão para o Iimposto de
renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, conforme

Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

 31.12.2017  31.12.2016
Atividades Operacionais (5.373,33) (6.964,42)
Prejuízo Líquido do Exercício (5.373,33) (6.991,20)
Depreciações - (26,78)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 922,33 1.207,88
Impostos a Compensar 922,33 1.207,88
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 4.957,99 10.998,25
Credores Diversos 5.000,00 11.000,00
Impostos à Recolher (42,01) (1,75)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (1.337,67) 2.825,95
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 101.199,19 98.373,24
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 99.861,52 101.199,19
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (1.337,67) 2.825,95

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.15 6.452.148,00 10,80 (310.791,73) 6.141.367,07
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (6.991,20) (6.991,20)
Saldo em 31.12.16 6.452.148,00 10,80 (317.782,93) 6.134.375,87
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.373,33) (5.373,33)
Saldo em 31.12.17 6.452.148,00 10,80 (323.156,26) 6.129.002,54

previsto na legislação. O regime tributário adotado pela sociedade no ano
calendário de 2017 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal, sendo R$ 6.452.148,00 integralizado e R$ 947.852,00
a integralizar. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em po-
der de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração
dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 99.861,52; Caixa e
equivalentes de Caixa = 99.861,52.

São Paulo, 18 de janeiro de 2018

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente                       Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILatina Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILatina Arren-
damento Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do pa-
trimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto à não reclassifi cação mencionada na seção a 
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e fi nanceira da CSI Latina Arrendamento Mercantil S.A. em 31 de dezembro de 
2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre e exer-
cício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de arren-
damento e elabora as suas demonstrações fi nanceiras com observância às diretrizes con-
tábeis estabelecidas pelo BACEN, que requerem o ajuste a valor presente da carteira de ar-
rendamento mercantil como provisão para superveniência ou insufi ciência de depreciação, 
classifi cada no ativo permanente, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.e) às de-
monstrações fi nanceiras. Essas diretrizes não requerem a reclassifi cação das operações de 
arrendamento, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei 
nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo prazo, e de rendas e 
despesas de arrendamento, embora resultem na apresentação do resultado e do patrimô-
nio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às institui-
ções autorizadas a funcionar pelo BACEN. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em relação 
à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva. 
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o re-
latório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a audito-
ria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações fi nanceiras: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às ins-
tituições fi nanceiras autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nancei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os as-

suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a Administração pretenda liqui-
dar 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 fi nancei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi -
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi -
nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas 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 fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as even-
tuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos 
trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2018

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Fabricio Aparecido Pimenta
Contador - CRC nº 1 SP 241659/O-9

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

Resultado de obrigações por empréstimos e repasses
 2º Semestre
 de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Operações por empréstimos e repasses (7.681) (14.719) (14.175)
Outras rendas operacionais
 (variação cambial ativa) 7.318 16.833 64.259
Outras despesas operacionais
 (variação cambial passiva) (7.716) (17.558) (42.976)
Total (8.079) 15.444 7.108
A variação de obrigações por empréstimos e repasses foi em função da variação cambial pas-
siva (despesa) no montante de R$ 17.558 (R$ 42.976 em 2016) e variação cambial ativa (recei-
ta) R$ 16.833 (R$ 64.259 em 2016).
14. Outras Obrigações - Diversas 31/12/2017 31/12/2016
Credores por antecipação de residual (a) 364 659
Despesas de pessoal (b) 1.336 1.306
Outras despesas administrativas 190 239
Outros pagamentos (c) 42.009 15.707
Credores diversos - País (d) 1.506 924
Total curto prazo 45.405 18.835
Credores por antecipação de residual (a) 8.210 2.841
Despesas de pessoal (b) 66 33
Total longo prazo 8.276 2.874
A rubrica “Outras Obrigações - Diversas” apresenta a seguinte composição:
(a) Refere-se a valores de VRG recebidos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com base 
nos mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a que estão vincula-
dos. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de R$ 300 (R$ 204 em 2016) para pagamento de co-
missão de vendas, R$ 383 para pagamento de PLR (R$ 270 em 2016) e R$ 114 (R$ 142 em 2016) 
a serem pagos para administração a título de remuneração. (c) Outros pagamentos referem-se 
substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e serviços relacionados com a 
aquisição de bens relativos às operações de arrendamento mercantil no valor de R$ 35.549 
(R$ 11.139 em 2016) e R$ 6.356 (R$ 4.568 em 2016) relacionados à fornecedores diversos não 
relacionados à operação de “leasing”. (d) Credores diversos referem-se substancialmente a rece-
bimentos antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e créditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são relacionados a ações trabalhis-
tas e de acordo com a avaliação dos advogados, são assim sumarizados:
  Valor estimado
  pelos advogados/ Provisão
 Quantidade de ações Valor das Causas contábil
 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Provável (i) 1 - 270 - 270 -
Possível (ii) 4 3 2.248 3.017 147 -
Total geral 5 3 2.518 3.017 417 -
(i) O passivo contingente como perda provável no montante de R$ 270 (R$ 0 em 2016) refere-
-se a processo trabalhista com condenação em primeira instância por horas extras que encon-
tra-se em estágio de recursos. Apesar da classifi cação como perda provável e registro da provi-
são nas demonstrações fi nanceiras, a Administração considera que o montante de condenação 
poderá ser substancialmente reduzido com base no posicionamento dos tribunais para casos 
similares. (ii) Os passivos contingentes como perdas possíveis no valor total de R$ 2.100 (R$ 3.017 
em 2016) referem-se a ações trabalhistas movidas por ex-empregados ou prestadores de ser-
viços buscando pretensos direitos trabalhistas. É importante salientar que tal montante corres-
ponde a valores de processos em fase inicial, ou valores que, segundo a análise individual dos 
casos pelos consultores jurídico externos, possivelmente não constituirão perda em função do 

estágio atual dos processos e/ou o posicionamento dos tribunais em relação às matérias discu-
tidas. A Administração adotou a posição conservadora de registrar como provisão nas demons-
trações fi nanceiras os valores de condenação em primeira instância no montante de R$ 147, 
mas considera que eventual desembolso de caixa seria por um montante substancialmente me-
nor. A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. não possuía contingências tributárias ou cíveis 
com probabilidade de perda “possível” ou “provável” em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
 Contingências
 Trabalhistas
Saldos em 31 de dezembro de 2016 -
Constituições/Reestimativas 139
Saldos em 30 de junho de 2017 139
Constituições/Reestimativas 278
Saldos em 31 de dezembro de 2017 417
16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Descrição 31/12/2017 31/12/2016
IRPJ Refi s (a) 71 55
IRPJ a pagar corrente - 204
CSLL a pagar corrente 26 -
CSLL Refi s (a) 94 74
Impostos sobre salários a recolher - 293
PIS Refi s (a) 7 5
PIS a pagar corrente 20 24
COFINS Refi s (a) 35 28
COFINS a pagar corrente 121 148
Impostos sobre serviços a recolher 310 109
Outros impostos a recolher 29 21
Total do Curto Prazo 713 961
Provisão para imposto de renda diferido (b) 5.946 5.479
Crédito tributário (IR/CSLL Diferidos) sobre diferenças temporárias (b) 8.570 3.199
IRPJ Refi s (a) 697 777
CSLL Refi s (a) 927 1.032
PIS Refi s (a) 64 72
COFINS Refi s (a) 346 385
Total do Longo Prazo 16.550 10.944
Total 17.263 11.905
(a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR Dife-
rido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de Depreciação 
em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários da Marcação a 
Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) totalizando o valor 
de R$ 14.516 (R$ 8.678 em 2016), detalhado na nota 17(a).
17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de 2º semestre
 Renda e Contribuição Social de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto
 de Renda e Contribuição Social 5.046 8.970 5.481
Alíquota Vigente 45% 45% 45%
Expectativa de despesa (crédito) de
 Imposto IRPJ e CSLL de acordo
 com a alíquota vigente (2.270) (4.036) (2.467)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre
 as diferenças permanentes (54) (98) (123)
Outros 18 33 98
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (2.306) (4.101) (2.492)

Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital suplementar de 
conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de transição, deverá ser de 
no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos ponderados pelo risco, sendo que 
este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme as condições macroeconômicas da épo-
ca. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar a partir de 1º de outubro de 2013 e se-
guem cronograma elaborado internacionalmente até sua efetiva implantação em 1º de janeiro 
de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas a apuração das exigibilidades de patrimônio 
de referência e o índice de Basileia:
Patrimônio de referência para comparação 31/12/2017 31/12/2016
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 38.993 33.408
Patrimônio de referência Nível I 38.993 32.548
Patrimônio líquido 39.382 34.514
Ajustes prudenciais (Resolução CMN nº 4.192/13) (389) (1.966)
Patrimônio de referência Nível II - 860
Ativos ponderados pelo Risco (a)
RWACPAD (anteriormente PEPR) 2.610 3.677
RWACAM (anteriormente PCAM) 1.462 280
RWAJUR1 + RWAJUR2 (anteriormente PJUR1+PJUR2) 5.104 5.085
RWAOPAD (Anteriormente POPR) 5.254 4.687
Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 9,250%) (a) 14.430 13.729
Adicional de Conservação de Capital Principal (1,25% sobre RWA) (b) 1.950 869
Patrimônio de referência mínimo exigido total 16.380 14.598
Índice de Basileia 25,00% 24,03%
Saldo Utilizados para cálculo do RWA 155.944 139.029
Exposição ao risco de crédito - RWACPAD (anteriormente PEPR) 28.219 37.235
Ativos de câmbio - RWACAM (anteriormente PCAM) 15.801 2.839
Ativos indexados a juros pré - RWAJUR1 (anteriormente PJUR1) 37.881 17.276
Ativos indexados a cupom cambial - RWAJUR2 (anteriormente PJUR2) 17.297 34.218
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD (Anteriormente POPR) 56.796 47.461
(a) Em 31 de dezembro de 2016 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referên-
cia Mínimo Exigido era de 9,875%; (b) Em 31 de dezembro de 2016 o percentual para cálculo 
do adicional de conservação de Capital Principal era de 0,625%. Em 31 de dezembro de 2017, 
o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 22.601 (R$ 18.810 em 2016), res-
pectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
 2º Semestre
Despesas Administrativas de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Despesas de Comunicação (92) (177) (179)
Despesas de água, energia e gás (14) (25) (27)
Despesas de aluguéis (102) (199) (193)
Despesas de manutenção e conservação de bens (17) (21) (10)
Despesas de material (13) (30) (10)
Despesas de processamento de dados (555) (968) (1.210)
Despesas de promoções e relações públicas (260) (264) (156)
Despesas de publicações (10) (13) (136)
Despesas de seguros (39) (85) (68)
Despesas de serviços de terceiros (445) (907) (899)
Despesas de serviço técnico especializado (286) (511) (503)
Despesas de transporte (153) (337) (138)
Despesas de viagem no exterior (142) (245) (113)
Despesas de viagem no País (35) (86) (63)
Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários (34) (84) -
Despesas com Refeições (47) (85) (7)
Outras Despesas Administrativas (a) (500) (1.072) (1.447)
Despesas com Amortização do Intangível (44) (87) (95)
Depreciação de Bens de Uso Próprio (52) (95) (242)
Total (2.840) (5.291) (5.496)
(a) A rubrica “Outras Despesas Administrativas” refere-se a diversos itens, sendo os mais rele-
vantes, despesas bancárias R$ 211 (R$ 125 em 2016), encargos de pagamentos de captações 
em atraso R$ 239 (R$ 411 em 2016) e armazenamento R$ 212 (R$ 212 em 2016).
25. Outras Receitas Operacionais 2º Semestre
 de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Valor Proporcional de Contraprestação (a) 3.453 6.311 6.437
“Blind-Discount” - Descontos Obtidos 669 1.014 188
Juros Ativos 6 29 22
Receita com Comissões - 9 -
Encargos 104 107 69
Descontos Obtidos 16 17 -
Reversão de Contingências Jurídicas (b) - - 814
Outras 5 341 14
Total 4.253 7.828 7.544
(a) Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, relativos aos 
contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O recebimento destas par-
celas é assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação Parcial, assinado entre as partes.
(b) A reversão foi devido a pagamento de contingência trabalhista ocorrido no período.
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais
 2º Semestre
 de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Descontos Concedidos (273) (291) (47)
Taxas diversas - - (3)
Provisão para passivos contingentes (nota 15) (279) (418) (114)
Outras - (16) -
Total (552) (725) (164)
27. Resultado Não Operacional 2º Semestre
 de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Receitas de Danos e Reparos 442 522 439
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 213 1.773 2.167
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (2.368) (3.985) (1.166)
Desvalorização de Outros Valores e Bens - 88 -
Outras Receitas não Operacionais 1 12 14
Outras Despesas não Operacionais (b) (993) (1.350) (451)
Total (2.705) (2.940) 1.003
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na venda de 
bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de Arrendamento Mer-
cantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição de provisão para redução ao 
valor recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10 - Outros Valores e Bens).

tando saldo a apropriar de R$ 8.024 (R$ 1.757 em 2016), conforme quadro abaixo:
  Nova
  Cessão/ Apropriação
Rendas Antecipadas 31/12/2016 Recebimentos ao Resultado 31/12/2017
Cessão de Parcelas de
 Arrendamento Mercantil 1.757 8.444 (2.177) 8.024
Recebimentos Antecipados
 de Contraprestações 525 - (432) 93
Total 2.282 8.444 (2.609) 8.117
20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, caput 
e parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no Artigo 25, 
inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 28 de abril de 
2017, que foi aprovada pelo BACEN em 05 de junho de 2017, o aumento de capital social, me-
diante capitalização das reservas de lucros, no valor de R$ 1.478, passando este de R$ 15.779, 
para R$ 17.257, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei das S/A. O 
capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor nominal, 
apresentando a seguinte composição:
 31/12/2017 31/12/2016
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 99,99999% 14.648.277 17.257 99,99999% 14.648.277 15.779
Executive Personal
 Computer EUA 0,00001% 1 0,001 0,00001% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 17.257 100% 14.648.278 15.779
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao fi nal do exercí-
cio no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas são assegu-
rados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido ajustado, de acor-
do com a legislação societária. Em 31 de dezembro de 2017, assim como nos períodos anterio-
res, os acionistas optaram por utilizar os dividendos para constituição de reserva para fortale-
cimento do patrimônio líquido da Companhia, que será ratifi cado em assembleia geral ordiná-
ria, assim como nos exercícios anteriores.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são empréstimos contratados junto à Matriz e coligada nos Estados Unidos 
da América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, e seus saldos estão a se-
guir enumerados:
 Saldo em Saldo em
 31/12/2017 31/12/2016
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda prazo prazo prazo prazo
Empréstimo no exterior
 (“Intercompany”) (a) US$ - - 6.879 -
Dívida Subordinada (nota 22) US$ 4.410 - 6.806 4.092
Empréstimo TCC (b) US$ 8.270 14.714 4.299 3.439
(a) A Companhia possuía empréstimos denominados em moeda estrangeira, captados junto à 
matriz do grupo (“Intercompany Loans”). Os contratos de empréstimos no exterior realizados 
com a matriz possuíam cláusula que limitava sua correção à variação do CDI, quando aplicá-
vel. (b) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto à Tokyo Century Cor-
poration, acionista da controladora da CSILatina Arrendamento Mercantil. Durante o exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2017 a remuneração dos administradores totalizou R$ 1.708 
(R$ 1.725 em 2016), esses valores estão registrados na rubrica de Pró-Labore. Há ainda saldo 
de provisão de anos anteriores no valor de R$ 114 a ser pago integralmente até agosto de 2020. 
A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou re-
muneração baseada em ações para o pessoal-chave da administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo 
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível II, 
para apuração dos limites operacionais.
 31/12/2017 31/12/2016
  Venci-  Juros Curto Longo Curto Longo
Título Emissão mento  Principal  (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida
 Subordinada 22/02/2012 22/02/2018 2.142 1,12% 4.410 - - 4.299
Dívida
 Subordinada 05/04/2012 06/04/2017 1.830 1,15% - - 3.439 -
Total     4.410 - 3.439 4.299
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de março de 
2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de normativos que re-
gulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à estrutura de capital das instituições 
fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam aprimorar a capacidade destas 
instituições em absorver os impactos de eventuais crises, fortalecendo a estabilidade fi nanceira e 
aumentando a quantidade e a qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam dos 
seguintes assuntos: • Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Re-
ferência - PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II (Resolução CMN nº 4.193/13). • Nova 
metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos míni-
mos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal (Reso-
lução CMN nº 4.192/13). As regras de Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das ins-
tituições fi nanceiras, restringindo a utilização de instrumentos fi nanceiros que não apresentam ca-
pacidade de absorver perdas e pela dedução de ativos que podem comprometer o valor do capi-
tal devido à sua baixa liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou difi culdade de men-
suração do seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos in-
tangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente aquelas que atuam no ramo 
segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos de capital estabelecem porcenta-
gens do montante dos ativos ponderados pelo risco e constituem requerimentos de capital a serem ob-
servados pelas instituições fi nanceiras, e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital principal
 (mínimo + adicional) (a) 4,5% 4,5% 5,125 5,75 6,375 7,0
   a 5,75% a 7,0% a 8,28% a 9,5%
Nível I (mínimo +   6,625 7,25 7,875 8,5
 adicional) (b) 5,5% 5,5% a 7,25% a 8,5% a 9,75% a 11,0%
PR (mínimo +   10,5 10,5 10,5 10,5
 adicional) (c) 11,0% 11,0% a 11,125% a 11,75% a 12,375% a 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - compos-
to pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a instituição 
em funcionamento; e c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e por outros ins-
trumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento da instituição. 

a) Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
 31/12/2015 Constituição Reversão 31/12/2016 Constituição Reversão 31/12/2017
Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 3.255 - (1.029) 2.226 3.045 - 5.271
Crédito Tributário - Base Negativa de CSLL 728 - (64) 664 - (241) 423
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 12.074 - (2.685) 9.389 - (162) 9.227
Total 16.057 - (3.778) 12.279 3.045 (403) 14.921
Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo
IR Diferido sobre diferenças temporárias (2.116) (1.083) - (3.199) (5.371) - (8.570)
Provisão para IR sobre superveniência (14.164) - 8.685 (5.479) (467) - (5.946)
Total (16.280) (1.083) 8.685 (8.678) (5.838) - (14.516)
Impostos Diferidos Líquidos (223) (1.083) 4.907 3.601 (2.793) (403) 405
b) Projeção de Realização de Impostos Diferidos
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 138 1.699 1.316 1.355 981 848 789 833 710 558 9.227
Diferenças Temporárias 1.424 1.013 461 31 - - - - - - 2.929
Total do IR Diferido Ativo 1.562 2.712 1.777 1.386 981 848 789 833 710 558 12.156
Créditos Tributários de Contribuição Social
Base Negativa de Contribuição Social 423 - - - - - - - - - 423
Diferenças Temporárias 1.140 809 369 24 - - - - - - 2.342
Total da CSLL Diferida Ativa 1.563 809 369 24 - - - - - - 2.765
Total 3.125 3.521 2.146 1.410 981 848 789 833 710 558 14.921
Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depreciação de bens 
sobre operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento diferenciado de forma a não 
produzirem efeitos no momento das verifi cações para constituição e manutenção do registro con-
tábil do crédito tributário. A probabilidade de realização do crédito tributário, portanto, deve des-
considerar o prejuízo gerado pela superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do arti-
go 1º da Resolução CMN nº 3.059/02 (com redação dada pela Resolução CMN nº 3.355/06). Ao 
dispensar a verifi cação do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos fi scais 
ocasionados pela receita de superveniência, entende-se que tal ajuste possui condição especial 
somente aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de realização 
dos créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de Superveniência de Depreciação, 
contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, a 
CSILatina Arrendamento Mercantil, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tri-
butos Federais, instituído pela Lei nº 11.941/09. O programa Federal incluiu débitos administra-
dos pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 
30 de novembro de 2008. As principais teses inseridas no programa foram PIS/COFINS sobre 
recebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em operações de clientes. A opção pelo par-
celamento dos débitos fi scais e previdenciários foi efetivada em novembro de 2009, com o va-
lor total de R$ 2.857, dividido em 180 parcelas de R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa 
de juros Selic. O presente acordo encontra-se em dia e até o término do exercício de 2017 fo-

ram pagas 98 parcelas, restando um saldo remanescente de R$ 2.241 (R$ 2.428 em 2016), con-
forme quadro abaixo:
 31/12/2017 31/12/2016
 IRPJ 768 832
 CSLL 1.021 1.106
 PIS 71 77
 COFINS 381 413
Total REFIS 2.241 2.428
Tributo Valor bruto Juros Amortização Saldo Devedor
PIS 87 39 (55) 71
COFINS 503 283 (405) 381
CSLL 1.277 747 (1.003) 1.021
IRPJ 990 565 (787) 768
Total 2.857 1.634 (2.250) 2.241
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil re-
cebidas antecipadamente no valor R$ 93 (R$ 525 em 2016) e a cessão de parcelas de arrenda-
mento realizada com instituição fi nanceira sem retenção de riscos e benefícios, o resultado apro-
priado pela fl uência do prazo de vencimento em 2017 foi de R$ 2.177 (R$ 3.250 em 2016) res-

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2017

01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. (“Companhia”), reuniram-se aos 21/09/2017, às 16:30 horas, no Hotel Grand Hyatt, Gabinete 3, na Avenida das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 
CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 02. Convocação e Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, pessoalmente ou participando por meio de conferência 
telefônica, nos termos dos Artigos 16, § único e 20, §7º do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensada pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretário: 
Franck Emile Tassan. 04. Ordem do Dia: (i) tomar ciência da renúncia do Sr. Vincent Arnaud Xavier Abello, abaixo qualificado, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e de Presidente do Comitê de Estratégia 
do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 15.09.2017; (ii) deliberar sobre a eleição de substituto para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) deliberar sobre a eleição de substituto para ocu-
par o cargo de Presidente do Comitê de Estratégia do Conselho de Administração; (iv) tomar ciência da renúncia do Sr. Charles André Pierre Desmartis, qualificado abaixo, aos cargos de membro do Conselho de Administração e de Dire-
tor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, com efeitos a partir de 2/10/2017; (v) deliberar sobre a indicação do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, qualificado abaixo, ao cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil da Companhia, 
com efeitos a partir de 2/10/2017; (vi) deliberar sobre a eleição do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, qualificado abaixo, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 2/10/2017; e 
(vii) deliberar sobre a eleição, de forma transitória e com efeitos a partir de 2/10/2017, do Sr. Sébastien Durchon, identificado abaixo, para o cargo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. 05. Deliberações por unanimidade: 
Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (i) Tomar ciência da renúncia do Sr. Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, 
casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês nº 11CK18851, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, ao cargo de membro de Conselho de Administração e de Presi-
dente do Comitê de Estratégia do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta renúncia recebida pela Companhia em 15.09.2017; (ii) Nos termos do Artigo 19, §6º do Estatuto Social da Companhia, e conforme recomenda-
ção do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, eleger o Sr. Frédéric François Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 13CE24657, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 
92100 Boulogne-Billancourt, França, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, até que se realize a próxima assembleia geral da Companhia. O novo Conselheiro eleito é investido em seu cargo me-
diante assinatura de (i) declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para o exercício do respectivo cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal 
que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatura do termo de anuência a que alude o 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo qual se comprometerá cumprir as regras ali constantes; (iii) Nos termos do Artigo 8º do Regimento Interno dos Comitês do Conselho de Administração da Companhia, e conforme reco-
mendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, eleger o Sr. Frédéric François Haffner, qualificado acima, para ocupar o cargo de Presidente do Comitê de Estratégia do Conselho de Administração; (iv) Tomar ciência da re-
núncia, e das respectivas condições, do Sr. Charles André Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº  G021358-Y, inscrito no CPF/MF sob 
nº 236.760.388-00 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, aos cargos de membro do Conselho de Administração e de 
Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, com efeitos a partir de 2/10/2017. O Conselho de Administração agradece ao Sr. Charles André Pierre Desmartis por sua contribuição à Companhia; (v) Conforme recomendação do Comitê de 
Recursos Humanos da Companhia e levando em consideração suas referências, indicar o Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11DD49253, com endereço co-
mercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, ao cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. A efetiva eleição do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux ao cargo está condicionada à concessão de seu visto 
de permanência no Brasil pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - CGIG/MTE; (vi) Conforme recomendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia e levando em consideração suas referências, 
eleger o Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, qualificado acima, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 2/10/2017, em substituição ao Sr. Charles André Pierre Desmartis. O novo Con-
selheiro eleito será investido em seu cargo mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para o exercício do respectivo cargo, e de 
que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatu-
ra do termo de anuência a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo qual se comprometerá cumprir as regras ali constantes. O Conselho de Administração dá boas-vindas ao Sr. Noël Fredéric Georges Prioux e 
deseja-lhe votos de estima em seu novo cargo; e (vii) Eleger, de forma transitória e com efeitos a partir de 2/10/2017, o Sr. Sébastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Es-
trangeiros RNE nº G053038-O, CPF/MF nº 237.141.038-13 para o cargo de Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil, até que visto de permanência do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux seja concedido pela Coordenação Geral de Imigra-
ção do Ministério do Trabalho e Emprego - CGIG/MTE. O Sr. Sébastien Durchon será investido em seu cargo mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no 
Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para o exercício do respectivo cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo de 
posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente 
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile Tassan - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - (Presidente do Conse-
lho de Administração); Franck Emile Tassan - (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz 
Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; e Frédéric François Haffner. São Paulo, 21/09/2017 Confere com a original lavrada em livro próprio. Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile 
Tassan - Secretário. JUCESP sob nº 507.979/17-5, em 09/11/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Sumário da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 8/12/2017

01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. (“Companhia”), reuniram-se aos 08/12/2017, às 15:00 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, 213, 
Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 02. Convocação e Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração participando por meio de videoconferência, 
conferência telefônica ou representante, nos termos dos Artigos 16, § único e 20, §7º do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensada pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente da mesa: 
Franck Emile Tassan, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: (A) aprovar a ata de reunião do Conselho de 
Administração, realizada em 8/11/2017; (B) tomar ciência da renúncia do Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon, qualificado abaixo, do cargo de Membro e Presidente do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 7/12/2017 
e, nomear o Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, qualificado abaixo, como substituto para ocupar os cargos de Membro e Presidente do Conselho de Administração; (C) nomear o Sr. Franck Emile Tassan, em substituição ao 
Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon ao cargo de Membro do Comitê de Recursos Humanos; (D) nomear o Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, o Sr. Aurélien François Aloysius Bosc e o Sr. Frédéric François Haffner, em substituição 
aos Srs. Jacques Dominique Ehrmann, Franck Emile Tassan e Pierre-Jean Jérôme Sivignon, qualificados abaixo, aos cargos de membros do Comitê de Auditoria Estatutário; (E) aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê 
de Auditoria Estatutário; (F) aprovar as competências da área de auditoria interna da Companhia; e (G) com base no relatório e na proposta submetida pelo Comitê de Auditoria Estatutário, avaliar a suficiência da estrutura e orçamento 
da área de auditoria interna para o desempenho de suas competências. 05. Deliberações por Unanimidade: após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por 
unanimidade de votos: (A) a ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 8/11/2017; (B) depois de tomar ciência da renúncia do Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon, francês, casado, administrador de empresas, portador 
do Passaporte Francês nº 12DA75325, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, ao cargo de Membro e Presidente do Conselho de Administração, conforme Carta Renúncia recebida pela 
Companhia em 7/12/2017. De acordo com o Artigo 19, Parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia e mediante recomendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, nomeiam o Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, fran-
cês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Francês nº 16CZ27874, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para ocupar o cargo de Membro e Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia, até que se realize a próxima assembleia geral da Companhia. O novo Conselheiro eleito é investido em seu cargo mediante a assinatura de: (i) declaração de que possui as qualificações necessárias e 
cumpre os requisitos previstos no Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para exercício do respectivo cargo e de que não há qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
nº 367/02; e (ii) termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatura do termo de anuência a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo qual se comprometerá a cumprir as regras ali 
constantes. (C) nomear o Sr. Franck Emile Tassan, francês, casado, diretor jurídico, portador do Passaporte Francês nº 13BD08588, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para substi-
tuir o Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon, qualificado acima, como Membro do Comitê de Recursos Humanos, para completar o mandato do membro substituído. O Comitê de Recursos Humanos agora é composto da seguinte forma: Nome 
e Cargo: Eduardo Pongrácz Rossi - Presidente; Franck Emile Tassan - Membro; Jacques Dominique Ehrmann - Membro; Francis André Mauger - Membro; Marcelo Pavão Lacerda - Membro; Flávio de Moraes Correia - Observador. (D) nomear 
os Srs. Matthieu Dominique Marie Malige, qualificado acima; Aurélien François Aloysius Bosc, francês, casado, especialista em finanças, portador do Passaporte Francês nº 12CF81860, com endereço comercial em 33 avenue 
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; e Frédéric François Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, portador do Passaporte Francês nº 13CE24657, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 
Boulogne-Billancourt, França, em substituição aos Srs. Jacques Dominique Ehrmann; Franck Emile Tassan e Pierre-Jean Jérôme Sivignon, respectivamente, como membros do Comitê de Auditoria Estatutário, para completarem os 
mandatos dos membros substituídos. O Sr. Matthieu Dominique Marie Malige é nomeado como Coordenador; o Sr. Aurélien François Aloysius Bosc é nomeado como especialista em contabilidade e o Sr. Frédéric François Haffner 
como Membro. O Comitê de Auditoria Estatutário agora é composto da seguinte forma: Nome e Cargo: Matthieu Dominique Marie Malige - Coordenador; Aurélien François Aloysius Bosc - Membro (especialista em contabilidade); Luiz 
Fernando Vendramini Fleury - Membro (especialista em contabilidade); Frédéric François Haffner - Membro; Marcelo Pavão Lacerda - Membro; Cassio Elias Audi - Observador. (E) alterar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Esta-
tutário. A versão alterada e atualizada do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário foi rubricada pela Mesa e será arquivada na sede da Companhia e divulgada nos termos dos regulamentos aplicáveis; (F) as competências 
da área de auditoria interna da Companhia, que foi rubricada pela Mesa e será arquivada na sede da Companhia; e (G) com base no relatório e proposta apresentados pelo Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho avaliou e confirmou 
a suficiência da estrutura e orçamento da área de auditoria interna para o desempenho de suas competências, cuja cópia foi rubricada pela Mesa e será arquivada na Companhia. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.  Mesa: Franck Emile Tassan - Presidente da Mesa; Sandra 
Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária.  Membros do Conselho de Administração:  Matthieu Dominique Marie Malige - (Presidente do Conselho de Administração); - Franck Emile Tassan - (Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção).  Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz - (representado pelo Sr. Eduardo Rossi); Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda;  Luiz Fernando Vendramini Fleury; Frédéric François 
Haffner; e Noël Frédéric Georges Prioux. Presidente e a Secretária certificam que a presente é um sumário autêntico e fiel da ata da reunião de mesma data lavrada em livro próprio, em conformidade com o Artigo 130 da Lei nº 6.404 de 
1976. São Paulo, 8/12/2017. Franck Emile Tassan  - Presidente da Mesa; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. JUCESP sob nº 56.698/18-5, em 30/01/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3106-4171

São Paulo, quinta-feira, 29 de março de 2018

Life Empresarial Saúde Ltda
CNPJ (MF) Nº 04.558.034/0001-57

 ANS Nº 41449-2

Relatório da Administração
Senhores Sócios: Nos termos das disposições legais e contratuais, a administração da LIFE EMPRESARIAL 
SAÚDE LTDA. submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017. a) Política de destinação de lucros: A Entidade 
tem como política a retenção de seus lucros ao fi nal do exercício, com o objetivo de fortalecer o seu 
negócio e a necessidade contínua de investimentos. b) Negócios sociais e principais fatos internos 
e/ou externos que tiveram infl uência na “performance” da entidade e/ou no resultado do 
exercício: Atuando em nível nacional, nossa operação consiste em oferecer ao mercado de plano de 
saúde, produtos coletivos, tendo ao fi nal deste exercício alcançado a marca de 60 mil benefi ciários (61 
mil benefi ciários em 2016), uma redução da carteira de 1,67% no ano. A Entidade apurou no ano de 
2017 um prejuízo líquido de R$ (2.505) mil (lucro líquido de R$ 4.406 mil em 2016). Este resultado ocorreu 
devido ao aumento da sinistralidade, aumento das despesas administrativas e ao resultado negativo em 

investimentos em empresas controladas que contribuíram para a diminuição dos lucros, conforme se 
observa na comparação a seguir:
Item  2017 2016 Variação
Contraprestações Líquidas...............................  187.575.234,43 172.586.085,99 8,69%
Eventos Indenizáveis ........................................  138.527.776,17 123.207.667,31 12,43%
Lucro Bruto .......................................................  41.855.200,49 47.201.692,20 -11,33%
Despesas Administrativas ...............................  27.461.276,50 23.007.151,79 19,36%
Prejuízo / Lucro Líquido ....................................  (2.505.102,92) 4.405.638,09 -156,86%
A Entidade encerrou o ano de 2017 com Lucros Acumulados no montante de R$ 54.942 mil (R$ 57.447 
mil em 2016), já com absorção dos prejuízos. c) Perspectivas e planos da administração para o 
exercício seguinte: Nossa expectativa para 2018 é a de manter nossa carteira de benefi ciários no 
mesmo nível de 2017, bem como manter o controle da sinistralidade dentro de 75%, com medidas que 

já iniciamos durante o ano de 2016 e 2017, tais como os programas de promoção e prevenção e abertura
de rede assistencial própria. d) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivos,
montantes e origens dos recursos alocados: Nossa operadora vem investindo em rede assistencial
própria, “Rede Moriah Saúde Ltda”, que é constituída de um “hospital” de ponta para atendimentos de
alta complexidade, onde o mesmo teve suas atividades iniciadas em 07/04/2015. Outros investimentos
estão previstos para o ano de 2018, para que a unidade possa ampliar seu atendimento conforme a
capacidade, gerando benefícios a entidade controladora. O objetivo principal para constituição da rede
assistencial própria é proporcionar aos nossos benefi ciários um atendimento à saúde de melhor qualidade,
humanizado, e também a redução dos custos assistenciais. A Administração agradece aos Senhores
Sócios, Clientes e Fornecedores, pela confi ança que depositaram na Entidade e especialmente aos seus
colaboradores pela dedicação durante todo o ano de 2017.

São Paulo, 19 de março de 2018.

Ilmos. Srs. Diretores e Sócios da
Life Empresarial Saúde Ltda. - São Paulo – SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da LIFE 
EMPRESARIAL SAÚDE LTDA. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
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 contábeis”. 
Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor: A 
administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 

outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no relatório da administração obtido antes da data deste relatório, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 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 da entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do Auditor 
pela Auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos 

e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a efi cácia dos controles internos da entidade; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 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 entidade
a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas
de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos
durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 16 de março de 2018.

Grunitzky - Auditores Independentes S/S
 CRC-PR Nº 4552/O-5 S/SP

Ricardo Luiz Martins - Contador CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/SP

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 (Em Reais)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Eunice Harue Higuchi - Diretora                                                         Douglas Kendi Arashiro - Diretor
Denis Martins de Carvalho - Contador CRC Nº 1SP314663/O-7 - CPF Nº: 329.205.158-45

Demonstração do Resultado
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)ATIVO Nota Explicativa 2017 2016

Ativo Circulante ...............................................................................................   57.241.235,28 57.172.219,33
Disponível .......................................................................................................   78.744,64 3.285,13
Realizável ........................................................................................................   57.162.490,64 57.168.934,20
 Aplicações Financeiras .................................................................................. 3 37.052.519,87 30.330.150,16
  Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas ......................................   32.860.888,49 30.330.150,16
  Aplicações Livres .........................................................................................   4.191.631,38 -
 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde .................... 4 11.527.547,02 9.438.269,90
  Contraprestação Pecuniária a Receber .....................................................   11.468.200,37 9.102.571,28
  Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde .....   59.346,65 335.698,62
 Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora ..   8.939,19 -
 Créditos Tributários e Previdenciários .......................................................... 5 7.282.571,03 6.635.791,39
 Bens e Títulos a Receber ............................................................................... 6 1.155.171,07 10.567.886,65
 Despesas Antecipadas ..................................................................................   135.742,46 196.836,10

Ativo não Circulante .......................................................................................   60.798.132,93 55.550.467,99
Realizável a Longo Prazo ...........................................................................   778.038,08 1.041.930,11
 Títulos e Créditos a Receber ......................................................................... 7 37.773,31 305.812,59
 Depósitos Judiciais e Fiscais ........................................................................ 8 740.264,77 736.117,52
Investimentos .................................................................................................  9 48.480.069,03 34.693.992,82
 Participações Societárias Avaliadas pelo
  Método de Equivalência Patrimonial .........................................................   48.050.273,27 34.264.197,06
  Participações Societárias em Rede Hospitalar.........................................   48.050.273,27 34.264.197,06
  Outros Investimentos ..................................................................................   429.795,76 429.795,76
Imobilizado .....................................................................................................  10 7.822.831,06 19.043.418,52
 Imóveis de Uso Próprio ..................................................................................   6.988.234,89 7.079.093,23
  Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos ......................................   6.988.234,89 7.079.093,23
 Imobilizado de Uso Próprio ............................................................................   834.596,17 11.964.325,29
  Hospitalares/Odontológicos .......................................................................   270.181,37 11.038.092,14
  Não Hospitalares/Não Odontológicos ......................................................   564.414,80 926.233,15

Intangível ...........................................................................................................  11 3.717.194,76 771.126,54
Total do Ativo ....................................................................................................   118.039.368,21 112.722.687,32

PASSIVO Nota Explicativa 2017 2016
Passivo Circulante ..........................................................................................   39.262.850,65 36.419.217,36
 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde .........................  12 32.686.756,79 30.717.552,86
  Provisões de Contraprestações não Ganha - PPCNG .................................   13.454,20 12.043,21
  Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS .............................................   1.169.845,52 1.048.254,83
  Provisão para Eventos a Liquidar Outros
   Prestadores Serviços Assistenciais ...........................................................   15.138.547,57 14.613.967,25
  Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) ......................   16.364.909,50 15.043.287,57
  Débitos de Operações de Assistência à Saúde ..........................................   154,37 120,35
   Outros Débitos de Operações
    com Planos de Assistência à Saúde .......................................................   154,37 120,35
  Tributos e Encargos Sociais a Recolher .......................................................  14 1.364.310,67 1.138.183,54
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar......................................................  15 1.630.537,07 2.694.591,47
  Débitos Diversos ............................................................................................  16 3.581.091,75 1.868.769,14
Passivo não Circulante .................................................................................   2.634.182,70 3.656.032,18
 Provisões ............................................................................................................   810.053,29 3.355.385,31
  Provisões para Ações Judiciais ....................................................................  13 810.053,29 3.355.385,31
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ........................................................  15 1.824.129,41 300.646,87
Patrimônio Líquido .........................................................................................   76.142.334,86 72.647.437,78
Capital Social .......................................................................................................  17.1 15.200.000,00 15.200.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ..............................................  17.2 6.000.000,00 -
Reservas ...............................................................................................................  17.3 54.942.334,86 57.447.437,78

Total do Passivo ...............................................................................................   118.039.368,21 112.722.687,32

 Nota Explicativa 2017 2016
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde ..........   187.575.234,43 172.586.085,99
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde ........................................   192.799.523,03 177.774.060,58
  Contraprestações Líquidas ............................................................................   192.799.523,03 177.774.060,58
 (-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora .   (5.224.288,60) (5.187.974,59)
Eventos Indenizáveis Líquidos ....................................................................   (138.527.776,17) (123.207.667,31)
 Eventos Conhecidos ou Avisados ...................................................................   (137.206.154,24) (121.457.289,36)
 Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados ......................   (1.321.621,93) (1.750.377,95)
Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde .....   49.047.458,26 49.378.418,68
 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde ..............   1.213.388,02 601.599,75
 Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora ...   70.662,39 12.348,76
  Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar ...................   70.662,39 12.348,76
 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde ..........   (8.393.465,45) (2.780.080,68)
  Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde ........   (9.333.979,49) (2.780.080,68)
  Provisão para Perdas sobre Créditos ...........................................................   940.514,04 -
 Outras Despesas Oper.Assist. Saúde
  Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora ...................................................   (82.842,73) (10.594,31)
Resultado Bruto ...............................................................................................   41.855.200,49 47.201.692,20
 Despesas Administrativas ...............................................................................  18 (27.461.276,50) (23.007.151,79)
Resultado Financeiro Líquido .....................................................................   2.603.837,98 2.656.360,23
 Receitas Financeiras.........................................................................................   3.739.580,04 4.322.666,98
 Despesas Financeiras ......................................................................................   (1.135.742,06) (1.666.306,75)
Resultado Patrimonial ...................................................................................   (14.119.838,09) (10.144.286,83)
 Receitas Patrimoniais .......................................................................................   272.177,86 9.210.044,15
 Despesas Patrimoniais .....................................................................................   (14.392.015,95) (19.354.330,98)
Resultado antes dos Impostos e Participações ....................................   2.877.923,88 16.706.613,81
 Imposto de Renda .............................................................................................   (3.951.755,01) (9.034.923,78)
 Contribuição Social ...........................................................................................   (1.431.271,79) (3.261.212,56)
 Participações sobre o Lucro .............................................................................   - (4.839,38)
Resultado Líquido ...........................................................................................   (2.505.102,92) 4.405.638,09

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

  2017 2016
Atividades Operacionais
 Recebimento de Planos de Saúde ..................................................................  189.624.832,79 176.757.818,64
 Resgate de Aplicações Financeiras ................................................................  167.769.903,54 181.540.223,04
 Outros Recebimentos Operacionais ...............................................................  8.191.438,81 622.055,67
 Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde ................  (134.274.568,99) (119.748.106,37)
 Pagamento de Pessoal .....................................................................................  (12.443.867,36) (8.577.001,67)
 Pagamento de Pró-Labore ...............................................................................  - (37.501,64)
 Pagamento de Serviços de Terceiros..............................................................  (9.297.635,68) (5.385.945,75)
 Pagamento de Tributos ....................................................................................  (21.451.804,90) (25.934.484,81)
 Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) ..................  (566.296,18) (193.864,55)
 Pagamentos de Aluguel ...................................................................................  (26.817,34) -
 Pagamento de Promoção/Publicidade ...........................................................  (191.017,98) (293.370,98)
 Aplicações Financeiras ....................................................................................  (177.924.868,87) (168.070.692,32)
 Outros Pagamentos Operacionais ..................................................................  (4.133.213,37) (3.943.560,76)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais ..........................................  5.276.084,47 26.735.568,50
Atividades de Investimentos
 Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros .................................  72.000,00 14.131.000,00
 Recebimento de Venda de Investimentos .....................................................  10.000.000,00 -
 Outros Recebimentos das Atividades de Investimento................................  219.526,58 170.000,00
 Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar ........................  (72.601,45) (363.951,84)
 Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros ..............................  (257.833,30) (13.515.407,40)
 Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas ...............  (17.340.000,00) (20.220.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos ...................................  (7.378.908,17) (19.798.359,24)
Atividades de Financiamento
 Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos
 Pagamentos de Juros e Encargos sobre
  Empréstimos/Financiamentos/Leasing .......................................................  (311.589,73) (619.274,15)
 Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing ..  (3.510.127,06) (6.659.046,78)
 Integralização de Capital em Dinheiro ...........................................................  6.000.000,00 -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..................................  2.178.283,21 (7.278.320,93)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa .....................  75.459,51 (341.111,67)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa .....................  75.459,51 (341.111,67)
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período .....................................  3.285,13 344.396,80
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período ........................................  78.744,64 3.285,13
Ativos Livres no Início do Período .............................................................  3.285,13 20.563.729,54
Ativos Livres no Final do Período ...............................................................  4.270.376,02 3.285,13
(Aumento) Diminuição nas Aplic. Financ. - Recursos Livres ............  (4.267.090,89) 20.560.444,41

Demonstração do Resultado Abrangente
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

   2017 2016
Prejuízo / Lucro do Exercício ..............................................................................   (2.505.102,92) 4.405.638,09
Resultado Abrangente do Exercício .........................................................   (2.505.102,92) 4.405.638,09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

   Adiantamento
   para Futuro
  Capital Aumento Reservas Lucros
Discriminação  Social de Capital de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31/Dez./2015 ... 15.200.000,00 - 53.041.799,69 - 68.241.799,69
Lucro do Exercício.................. - - - 4.405.638,09 4.405.638,09
Retenção de Lucros ............... - - 4.405.638,09 (4.405.638,09) -
Saldos em 31/Dez./2016 ... 15.200.000,00 - 57.447.437,78 - 72.647.437,78
Adto. p/ Futuro
 Aumento de Capital ............ - 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
Prejuízo do Exercício ............. - - - (2.505.102,92) (2.505.102,92)
Absorção do Prejuízo ............ - - (2.505.102,92) 2.505.102,92 -
Saldos Em 31/Dez./2017 ... 15.200.000,00 6.000.000,00 54.942.334,86 - 76.142.334,86

1. Contexto Operacional: A LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA. foi constituída em 16/jul./2001, e está 
habilitada à prática das atividades que lhe são atribuídas pela regulamentação aplicável, atuando como 
operadora de planos de saúde de assistência médica e odontológica. 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas: 2.1. Base de Apresentação: As demonstrações 
contábeis referentes ao período fi ndo em 31/dez./2017 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, 
alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, nas normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A demonstração do fl uxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de 
acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS, também está sendo apresentada a conciliação pelo método 
indireto das atividades operacionais conforme previsto pelas normas contábeis em vigor. A autorização para 
a conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela administração em 15/mar./2018. 2.2. Principais 
Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir: 2.2.1. 
Apuração do Resultado: a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência 
dos exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertura 
do risco, pró-rata dia, nos contratos com preços preestabelecidos. b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou 
Avisados são apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação da conta médica, do aviso pelos 
prestadores ou do Aviso de Benefi ciários Identifi cados - ABI, pelo seu valor integral, no primeiro momento da 
identifi cação da ocorrência da despesa médica, independente da existência de qualquer mecanismo, processo 
ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise 
preliminar das despesas médicas. O fato gerador da despesa é o atendimento ao benefi ciário. Naqueles casos 
em que esse atendimento ocorrer sem o conhecimento da entidade, o reconhecimento da despesa se dá com 
a constituição da Provisão Técnica específi ca (PEONA), nos moldes da regulação em vigor. 2.2.2. Estimativas 
Contábeis: As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões 
para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, 
provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os 
resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. 2.2.3. Disponível: Incluem saldos de 
caixa e saldos positivos em conta bancária de livre movimento. 2.2.4. Aplicações Financeiras: As aplicações 
fi nanceiras para negociação são avaliadas a valor de mercado, e os rendimentos auferidos são reconhecidos 
no resultado. A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações fi nanceiras vinculadas a provisões 
técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS. 2.2.5. Contraprestações Pecuniárias a 
Receber: São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, 
em contrapartida à: Preços preestabelecidos - Provisão para contraprestações não ganhas - PPCNG, no passivo 
circulante e posteriormente para a conta de contraprestações efetivas de operações de planos de assistência 
à saúde, conforme a proporção pró-rata dia da cobertura prestada. A provisão para perdas sobre créditos de 
contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de benefi ciários com títulos vencidos há mais 
de 90 dias, para planos coletivos, e há mais de 60 dias, para planos individuais. A administração da entidade 
revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira. 
Os valores eventualmente recebidos antes do período de cobertura estão registrados no passivo circulante, em 
conta específi ca de Receita Antecipada de Contraprestações. 2.2.6. Créditos Tributários e Previdenciários: 
São decorrentes de retenções, pagamentos indevidos ou a maior de tributos. 2.2.7. Bens e Títulos a Receber: 
Decorrente de crédito de permuta comercial com contratante de plano de saúde, valores a receber de prestadores 
de serviço decorrentes de pagamentos indevidos e decorrentes de cobrança de adicional de sinistralidade. 
2.2.8. Investimentos: São representados por participação em empresas controladas avaliada pelo método da 
equivalência patrimonial e por imóveis avaliados pelo custo de aquisição líquido das respectivas depreciações 
acumuladas. 2.2.9. Imobilizado: Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados 
à manutenção das atividades ou exercidos com essa fi nalidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido 
das respectivas depreciações acumuladas. 2.2.10. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente 
são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização 
acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Intangíveis gerados internamente são reconhecidos 
no resultado do período. 2.2.11. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”): 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus bens imóveis com o objetivo de avaliar 
eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, 
quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.2.12. Provisões Técnicas: A provisão 
para eventos ocorridos e não avisados é calculada com base em metodologia estabelecida pela RN ANS nº 
209/09 e alterações. A provisão de eventos a liquidar é registrada com base nas faturas de prestadores de 
serviços de assistência à saúde, efetivamente recebidas pela operadora, conforme determinado pela ANS. 
A PPCNG é constituída a partir do início de vigência ou da emissão da nota fi scal, o que ocorrer primeiro e 
revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita 
de prêmio ou contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil. 2.2.13 Ativos e 
Passivos Contingentes e Obrigações Legais: a) Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando 
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos 
prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; b) Passivos Contingentes: São provisionados quando 
as perdas forem avaliadas como prováveis e possíveis quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com sufi ciente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados 
nem divulgados; e c) Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre 
as probabilidades de êxito, de processos em que a entidade questionou a inconstitucionalidade de tributos. 
2.2.14. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui 
uma obrigação legal ou é constituído 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 incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. Os ativos e passivos são classifi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
3. Aplicações

  Exercícios
 2017 2016

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (i) ......................................... 32.860.888,49 30.330.150,16
Aplicações Livres ................................................................................................ 4.191.631,38 -
Total .................................................................................................................... 37.052.519,87 30.330.150,16
(i) A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações fi nanceiras que lastreiam provisões técnicas, cuja 
movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
4. Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde: O saldo desse grupo de contas refere-se a 
valores a receber dos conveniados dos planos de saúde da entidade, conforme segue:
    Exercícios
Planos Pré-estabelecidos  2017 2016
Faturas a receber - Médico Hospitalares .......................................................... 11.293.278,48 9.393.177,96
Faturas a receber – Odontológicos.................................................................... 1.545.837,56 1.287.299,90
Subtotal .............................................................................................................. 12.839.116,04 10.680.477,86
Provisão para perdas sobre créditos ................................................................. (1.313.205,35) (1.744.511,67)
Subtotal .............................................................................................................. 11.525.910,69 8.935.966,19
Planos Pós-Estabelecidos
Faturas a receber - Médico Hospitalares .......................................................... 1.636,33 502.303,71
Subtotal .............................................................................................................. 1.636,33 502.303,71
Total líquido ...................................................................................................... 11.527.547,02 9.438.269,90
5. Créditos Tributários e Previdenciários
   Exercícios
  2017 2016
Créditos Tributários:
 IR e CSLL (i) ...................................................................................................... 6.826.747,29 6.429.534,53
 PIS e COFINS .................................................................................................... 212.338,11 127.991,78
 Outros (ii) .......................................................................................................... 243.485,63 78.265,08
Total .................................................................................................................... 7.282.571,03 6.635.791,39
(i) Referem-se a saldos negativos de anos anteriores e pagamentos indevidos ou a maior; (ii) Valor 
predominante de crédito referente à inconstitucionalidade de pagamento de INSS S/ cooperativas conforme 
Art. 1º da Resolução 10 de 2016.
6. Bens e Títulos a Receber
   Exercícios
  2017 2016
Adiantamentos:
 Salário ............................................................................................................... 550,82 753,55
 Férias ................................................................................................................. 148.732,05 89.890,74
 Fornecedores .................................................................................................... 16.362,96 12.662,12
 Caução ............................................................................................................... 9.000,00 -
Valor a Receber Venda de Imóvel (i) ................................................................. - 10.000.000,00
Glosas a Recuperar ............................................................................................. 517.989,86 397.793,59
Outros Créditos (ii) ............................................................................................. 462.535,38 66.786,65
Total .................................................................................................................... 1.155.171,07 10.567.886,65
(i)  Refere-se a 5 (cinco) parcelas recebidas em 2017, decorrente de venda de imóvel por R$ 24.000.000,00;
(ii)  Valor principalmente composto por prejuízos assistenciais de planos médicos e odontológicos.
7. Títulos e Créditos a Receber

  Exercícios
 2017 2016

Fundo de Reserva Consórcio .............................................................................. 37.773,31 305.812,59
Total .................................................................................................................... 37.773,31 305.812,59
Refere-se à parcela do fundo de reserva de consórcio pago. Ao fi nal do grupo de consórcio o fundo de reserva 
total será apurado e devolvido proporcionalmente a todos os consorciados ativos.
8. Depósitos Judiciais e Fiscais

  Exercícios
 2017 2016

Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS................................................... 411.369,27 543.764,08
Depósitos Judiciais - Cíveis ............................................................................... 305.727,87 184.185,81
Depósitos Judiciais - Trabalhistas ..................................................................... 23.167,63 8.167,63
Total .................................................................................................................... 740.264,77 736.117,52
9. Investimentos

  Exercícios
 2017 2016

Imóveis destinados a renda (i) .......................................................................... 550.500,00 550.500,00
(-) Depreciação Imóveis (i) ................................................................................. (120.704,24) (120.704,24)
Rede Moriah Saúde Ltda. (ii) ............................................................................ 48.050.273,27 34.264.197,06
Total .................................................................................................................... 48.480.069,03 34.693.992,82

(i) Os bens imóveis não estão registrados por valores superiores ao de mercado. (ii) Corresponde à participação 
permanente em empresa avaliada pelo método de equivalência patrimonial. O investimento corresponde a 
7.999.999 ações ordinárias, que representam a participação de 99,99% de participação na Rede Moriah Saúde 
Ltda. esta empresa foi examinada por auditores independentes. As principais informações em 31/dez./2017 e 
31/dez./2016, estão resumidas a seguir:
Rede Moriah Saúde Ltda.   31/dez./2017 31/dez./2016
Descrição
Informações sobre a Empresa Controlada
Capital Social Integralizado Inicial ...............................................................  59.091.019,72 35.862.124,41
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ocorrido no ano ..............  7.269.111,88 -
Aumento de Capital em Bens .......................................................................  9.716.192,17 -
Aumento de Capital em espécie...................................................................  11.192.788,11 23.228.895,31
Capital Social Integralizado Considerando AFAC - Final ............................  87.269.111,88 59.091.019,72
Valor do Patrimônio Líquido Inicial ......................................................  34.264.201,34 30.389.178,72
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício .............................................................  (14.392.014,22) (19.353.872,69)
Valor do Patrimônio Líquido Final .........................................................  48.050.279,28 34.264.201,34
Informações sobre o Investimento – Investidora
   Percentual de Participação no Capital Social ...........................................  99,99% 99,99%
Movimentações das contas de investimentos
   Saldos Iniciais .............................................................................................  34.264.197,06 30.389.163,47
   Resultado da Equivalência Patrimonial .....................................................  (14.392.012,42) (19.353.861,72)
Ganho (Perda) na Variação do Percentual de Participação .........................  (3,53) -
Aquisição de Participação .............................................................................  28.178.092,16 23.228.895,31
Saldos Finais ...............................................................................................  48.050.273,27 34.264.197,06
10. Imobilizado
  Saldo Contábil   Saldo Contábil
  31/dez./2016  Adições  Baixas  31/dez./2017
Imobilizado ........................................... 23.176.927,76 216.975,14 (10.966.822,16) 12.427.080,74
Terrenos (i) .............................................. 2.543.753,61 - - 2.543.753,61
Imóveis (i) ................................................ 5.360.051,38 - - 5.360.051,38
Instalações .............................................. 76.066,25 2.299,00 - 78.365,25
Máquinas e Equipamentos (ii) .............. 11.456.880,27 2.194,77 (10.146.102,85) 1.312.972,19
Máquinas e
 Equipamentos Odontológicos .............. - 62.068,45 - 62.068,45
Equipamento de Informática (ii) ............ 1.823.796,07 - (24.552,43) 1.799.243,64
Móveis e Utensílios (ii) .......................... 1.348.940,20 7.129,92 (667.436,88) 688.633,24
Móveis e Utensílios Odontológicos ....... - 10.533,00 - 10.533,00
Veículos ................................................... 567.439,98 132.750,00 (128.730,00) 571.459,98
(-) Depreciação .................................... (4.133.509,24) (567.543,13) 96.802,69 (4.604.249,68)
Imóveis..................................................... (824.711,76) (90.858,34) - (915.570,10)
Instalações .............................................. (43.709,21) (7.644,98) - (51.354,19)
Máquinas e Equipamentos .................... (886.125,49) (111.315,11) - (997.440,60)
Máquinas e
 Equipamentos Odontológicos .............. - (2.068,96) - (2.068,96)
Equipamento de Informática .................. (1.632.110,37) (167.133,27) - (1.799.243,64)
Móveis e Utensílios ................................ (447.735,93) (68.863,32) - (516.599,25)
Móveis e Utensílios Odontológicos ....... - (351,12) - (351,12)
Veículos ................................................... (299.116,48) (119.308,03) 96.802,69 (321.621,82)
Total ........................................................ 19.043.418,52 (350.567,99) (10.870.019,47) 7.822.831,06
(i) Em 2017 e 2016 esses bens imóveis não estão registrados por valores superiores ao de mercado. (ii) As 
baixas desses bens no valor R$ 10.838.092,16 foram integralizados na controlada Rede Moriah Saúde Ltda. em 
2017, restando um valor de R$ 200.000,00 que estão sendo utilizados pela entidade controlada Rede Moriah 
Saúde Ltda., estes bens estão fi nanciados pela Life e serão transferidos para a controlada até outubro/2018.
11. Intangível
  Saldo Contábil  Saldo Contábil
  31/dez./2016 Adições 31/dez./2017
Intangível .........................................................  2.723.547,86 4.002.994,13 6.726.541,99
Licença de uso de software ..............................  2.723.547,86 4.002.994,13 6.726.541,99 (i)
(-) Amortização ...............................................  (1.952.421,32) (1.056.925,91) (3.009.347,23)
Licença de uso de software ..............................  (1.952.421,32) (1.056.925,91) (3.009.347,23)
Total ...................................................................  771.126,54 2.946.068,22 3.717.194,76
Refere-se a aquisições de licença de uso de software para uso da Life Empresarial Saúde Ltda. (i) Em 2017 foi 
realizada a aquisição de servidor da Oracle através de leasing com o Banco Daycoval em 36 parcelas.
12. Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde
 Exercícios
   2017 2016
Provisão de Contraprestações Não Ganhas (i) ...........................................  13.454,20 12.043,21
Provisão de Eventos - SUS (ii) ......................................................................  1.169.845,52 1.048.254,83
Provisão de eventos a liquidar (iii)...............................................................  15.138.547,57 14.613.967,25
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iv)..................................  16.364.909,50 15.043.287,57
Total ...............................................................................................................  32.686.756,79 30.717.552,86
(i) A PPCNG é constituída a partir do início de vigência ou da emissão da nota fi scal, o que ocorrer primeiro e 
revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de 
prêmio ou contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil. (ii) Eventos referentes a 
ressarcimentos de despesas médicas ao SUS. (iii) Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados 
contabilmente e ainda não pagos, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador 
ou benefi ciário no momento da apresentação da cobrança à entidade. (iv)  Provisão para fazer frente ao 
pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sidos avisados, constituída com base em 
método defi nido pela RN 209/09, e alterações, a qual está registrada integralmente.
13. Provisão para Ações Judiciais: Contingências com Risco de Perda Provável e Possível: A 
entidade constitui provisão para contingências com base na opinião de seus assessores jurídicos internos. Com 
isso, a entidade provisiona a totalidade dos processos classifi cados com risco de perda provável e possível, a 
qual considera sufi ciente para cobrir eventuais perdas processuais. Os saldos provisionados estão demonstrados 
a seguir:
 Exercícios
   2017 2016
Trabalhistas (i) ...............................................................................................  - 99.000,00
Cíveis (ii) ........................................................................................................  810.053,29 3.256.385,31
Total ...............................................................................................................  810.053,29 3.355.385,31
(i) Em sua maioria refere-se a processos em que a LIFE Empresarial Saúde não é parte principal dos processos; 
consta como réu de forma solidária. (ii)  As causas cíveis de perda provável e possível contabilizadas referem-se 
basicamente as questões contratuais, como carência, cancelamentos de contratos, exclusão de cobertura e 
doenças preexistentes. A variação da provisão se da pela mudança no critério de avaliação determinado pelo 
responsável jurídico, que anteriormente era avaliado pelo valor da causa e em 2017 passou a ser determinado 
pelo valor estimado de desembolso em caso de perda.
14. Tributos e Encargos Sociais a Recolher
 Exercícios
   2017 2016
Tributos e Contribuições ..........................................................................  709.609,30 581.575,40
 PIS e COFINS ...............................................................................................  148.004,44 183.996,94
 INSS e FGTS ................................................................................................ (i) 405.767,56 276.148,88
 ISS ................................................................................................................  155.837,30 121.429,58
Retenções ....................................................................................................  654.701,37 556.608,14
 IRRF s/Folha ................................................................................................. (i) 242.215,61 144.871,50
 IRRF pagamento Terceiros ..........................................................................  78.840,15 73.055,09
 ISS retido Terceiros .....................................................................................  92.363,38 59.117,03
 COFINS/PIS/CSLL ........................................................................................  163.976,09 181.451,40
 Contribuições Previdenciárias ....................................................................  77.306.14 98.113,12
Total ...............................................................................................................  1.364.310,67 1.138.183,54
(i) Variação por conta da transferência de funcionários do CSC – Centro de Serviços Compartilhados da Rede 
Moriah Saúde Ltda. para a LIFE Empresarial Saúde Ltda.
15. Empréstimos e Financiamentos a Pagar
    Encargos
    Financeiros
Descrição Início Vencimento Garantias ao mês 2017 2016
Finame 27/08/2013 15/07/2018 Próprio Bem 0,25% 93.606,61 253.822,29
Capital de Giro
 – Bradesco 20/08/2014 20/03/2017 Sem Garantia 1,26% - 242.108,83
CDC Bradesco 09/12/2013 28/10/2018 Sem Garantia 1,50% 123.146,66 978.332,55
Arrend.
 Mercantil - Toshiba 10/10/2013 10/04/2018 Próprio Bem Entre 1% e 2% 127.533,32 503.788,60
Arrend.. Mercantil
 – Daycoval (i) 25/06/2017 30/06/2020 Próprio Bem 1,55% 3.110.379,89 -
Consórcio Bradesco 13/06/2013 22/07/2018 Próprio Bem Taxa Admin. - 1.017.186,07
Total     3.454.666,48 2.995.238,34
Curto Prazo     1.630.537,07 2.694.591,47
Longo Prazo     1.824.129,41 300.646,87
Total     3.454.666,48 2.995.238,34
Os empréstimos bancários em sua maioria, os fi nanciamentos, arrendamentos mercantis e consórcios foram 
contratados para aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível.
(i) Valor referente à aquisição de software para servidor, vide item (i) da nota 11.
16. Débitos Diversos
   Exercícios
   2017 2016
Fornecedores (i) .............................................................................................  1.022.810,85 402.550,98
Obrigações com Pessoal (ii) .........................................................................  2.552.821,33 1.457.651,21
Outros .............................................................................................................  5.459,57 8.566,95
Total ...............................................................................................................  3.581.091,75 1.868.769,14
(i) Representado por contas a pagar por serviços diversos (publicidade, manutenção, limpeza, alimentação, 
comercialização de planos e outros) e aquisição de ativo imobilizado; (ii) Variação por conta da transferência de 
funcionários do CSC – Centro de Serviços Compartilhados da Rede Moriah Saúde Ltda para a LIFE Empresarial 
Saúde Ltda.
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17. Patrimônio Líquido: 17.1. Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado em 31/
dez./2017 e 31/dez./2016 é de R$ 15.200.000,00, e está constituído por 1.520.000 quotas de valor
nominal de R$ 10,00 cada uma.
17.2. Adiantamento para futuro aumento de capital: Em 31/03/2017 a Gruppar Empreendimentos,
controladora da Life Empresarial realizou um adiantamento para futuro aumento de capital de R$ 6.000.000,00.
Este adiantamento foi convertido em aumento de capital na controlada em 27/02/2018 conforme 27ª alteração
contratual da Life Empresarial Saúde Ltda.
17.3. Resultado do Exercício e Destinações: No exercício fi ndo em 31/dez./2017 a entidade apresentou
prejuízo líquido de R$ 2.505.102,92, no exercício fi ndo em 31/dez./2016 a entidade apresentou lucro líquido de
R$ 4.405.638,09. Os resultados acumulados estão sendo mantidos em Reservas de Lucros que apresentam o
saldo de R$ 54.942.334,86 em 31/dez./2017 e o saldo de R$ 57.447.437,78 em 31/dez./2016.
18. Despesas Gerais e Administrativas
    Exercícios
   2017 2016
Pessoal............................................................................................................  19.874.517,92 13.077.060,57
Serviços de terceiros (i) ................................................................................  4.564.474,16 4.278.934,88
Localização e funcionamento (ii) .................................................................  2.660.092,62 2.851.573,14
Depreciação e amortização ...........................................................................  1.624.469,04 1.306.661,21
Publicidade e propaganda .............................................................................  184.645,70 287.479,18
Tributos (iii) ....................................................................................................  647.276,19 554.793,33
Judiciais (iv) ...................................................................................................  (2.213.848,57) 501.355,33
Outras .............................................................................................................  119.649,44 149.294,15
Total ...............................................................................................................  27.461.276,50 23.007.151,79
(i) Serviços advocatícios e de consultoria, entre outros. (ii)  Utilização e manutenção das instalações da
entidade, como luz, água, serviços de manutenção, segurança, etc. (iii) Impostos e contribuições, exceto
aqueles diretamente calculados sobre o faturamento. (iv) Referem-se as contingências cíveis, trabalhistas e
custas processuais. Variação se deve pela reversão das provisões anteriores e pela provisão das atuais, vide
item (ii) nota 13.
19. Partes Relacionadas: A Life Empresarial Saúde Ltda. efetua transações com a empresa controlada Rede
Moriah de Saúde Ltda. e com sua controladora Gruppar Empreendimentos Ltda. e com empresa interligada BCI
Administradora de Benefícios Ltda., essas operações foram praticadas a valores, prazos e encargos usuais de
mercado. Segue as operações realizadas em 2017 e 2016:
    Exercícios
Receita com Prestação de Serviços   2017 2016
Valor Faturado contra a Rede Moriah Saúde Ltda. (i) ................................  1.732.583,91 1.649.578,01
Valor Faturado contra a Gruppar Empreendimentos Ltda. (i) .....................  101.177,28 56.031,40
Valor Faturado contra a BCI Administradora de Benefícios Ltda. (i) .........  73.323,65 68.178,81
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .............................................  5.063,53 96.824,63
Receita com Aluguel
Valor Receita Anual contrato com a BCI Administradora de Benefícios Ltda.  69.382,17 65.205,69
Valor a Receber da BCI Administradora de Benefícios Ltda. ......................  5.849,66 -
Despesa com Prestação de Serviços
Eventos Conhecidos ou Avisados da Rede Moriah Saúde Ltda. ................  29.798.697,75 24.716.284,96
Custo contrato Auto Cuidado Rede Moriah Saúde Ltda. ............................  5.666.248,50 830.647,88
Valor a Receber da Rede Moriah Saúde Ltda. .............................................  1.025.986,12 2.056,73
(i) Valor de faturamento referente a plano de assistência a saúde e odontológico.
20. Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais pelo Método Indireto
    Exercícios
   2017 2016
Resultado do Período ................................................................................  (2.505.102,92) 4.405.638,09
Ajustes para conciliação do resultado do período com a
 geração/utilização de caixa das atividades operacionais: .........  13.324.144,06 14.656.850,36
 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados ........................................  1.321.621,93 1.750.377,95
 Provisões para Contingências ....................................................................  (2.545.332,02) 393.514,52
 Provisões para Ressarcimento ao SUS ......................................................  121.590,69 - -
 Depreciações e Amortizações ....................................................................  1.624.469,04 1.306.661,21
 Resultado de Equivalência Patrimonial .....................................................  14.392.015,95 19.353.861,72
 (Ganhos) e/ou Perdas na Baixa de Investimentos ....................................  - (9.023.580,13)
 Receitas das Atividades de Investimento (Aluguel) .................................  (205.382,17) (185.205,69)
 (Ganhos) e/ou Perdas na Venda de Imobilizado ........................................  (66.795,69) (789,07)
 Despesas de Empréstimos e Financiamentos ...........................................  415.979,43 1.062.009,85
 Provisão Sobre Créditos de Liquidação Duvidosa .....................................  (1.734.023,10) -
Resultado do Período Ajustado..............................................................  10.819.041,14 19.062.488,45
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais ...............................  (8.007.431,74) 6.371.502,75
 Aplicações Financeiras ...............................................................................  (6.722.369,71) 10.427.459,80
 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde ...................  (1.657.970,80) (725.492,91)
 Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. C/Planos Saúde da Operadora  (18.801,43) -
 Créditos Tributários e Previdenciários........................................................  (646.779,64) (2.257.555,34)
 Bens e Títulos a Receber ............................................................................  713.504,17 330.300,29
 Despesas Antecipadas ...............................................................................  61.093,64 (40.398,33)
 Títulos e Créditos a Receber - Longo Prazo ...............................................  268.039,28 (1.248.047,55)
 Depósitos Judiciais e Fiscais ......................................................................  (4.147,25) (114.763,21)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais ..........................  2.464.475,07 1.301.577,30
 Provisão de Eventos a Liquidar ...................................................................  524.580,32 2.014.744,66
 Provisões de Contraprestações não Ganha - PPCNG ...............................  1.410,99 (63.147,97)
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher .....................................................  226.127,13 (24.349,67)
 Débitos Diversos..........................................................................................  1.712.356,63 (625.669,72)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais ......................................  5.276.084,47 26.735.568,50

5 passos 
que novos 

empreendedores 
devem seguir 

para atrair 
clientes

Rafael Albuquerque (*)

Seja por necessidade 

ou por oportunidade, 

nos últimos anos 

diversos novos 

empreendedores 

surgiram no Brasil 

Segundo dados do Se-
brae, entre os anos 
de 2014 e 2017, 26,2 

milhões de empresas foram 
criadas no país, totalizando 
48,2 milhões de empresários 
até 2017. Seja por causa da 
concorrência, da burocracia 
ou do mindset do empreen-
dedor, gerir uma companhia 
não é algo fácil. 

E, com a constante ex-
pansão do setor, é preciso 
redobrar a atenção em alguns 
passos, que quando segui-
dos, podem potencializar os 
resultados com a conquista 
de novos clientes e transfor-
mar o negócio. Confi ra!

• Etapas iniciais - Nesse 
estágio, o gestor deve criar 
uma marca forte e sólida 
que passe confi ança para as 
pessoas. Para isso, é preciso 
que a empresa seja capaz 
de se comunicar com seu 
público-alvo de maneira cla-
ra e transparente, passando 
a mensagem correta sobre 
o produto ou serviço ofer-
tados, chamando a atenção 
dos clientes por meio de seus 
diferenciais e conquistando 
uma ampla gama de consu-
midores;

• Concorrência - Devido a 
concorrência, é comum que 
o empreendedor encontre 
obstáculos, que vão difi cul-
tar – se não impedir – o seu 
trajeto e o crescimento de 
sua companhia. Para superá-
-los, é preciso contornar a 
situação e entender o que o 
consumidor busca, criando, 
a partir dessa informação, 
promoções que sejam ca-
pazes de chamar a atenção 
do público certo, fazendo 
com que ele experimente o 
produto ou serviço;

• Empatia - Para galgar es-
paço e aumentar sua carteira 
de clientes, o empreendedor 
precisa ser o mais empático 
possível, sempre se colocan-
do no lugar do consumidor 
e tendo uma visibilidade 
externa sobre seu produto 
ou serviço. Assim, os gaps 
existentes são mitigados e a 
empresa consegue se apro-
ximar de seus clientes. Ou 
seja, é preciso desenvolver a 
capacidade de realizar uma 
análise crítica sobre seus re-
ais benefícios e diferenciais;

• Realidade - O sucesso 
da marca e o crescimento 
da empresa dependem de 
uma característica do dono: é 
essencial ser realista. Querer 
abraçar o mundo, atendendo 
mais clientes do que sua 
produção pode suportar, faz 
com que a qualidade caia e a 
produção tenha problemas, 
trazendo insatisfação dos 
consumidores, mesmo os 
já fi delizados. Além disso, é 
importante que o empreen-
dedor evite ser engessado 
e burocrático, o que pode 
ocasionar em um processo 
de vendas mais lento e, por 
consequência, no afastamen-
to do público; 

• Confie - Internalizar 
todas as funções pode oca-
sionar falta de mão de obra 
qualificada para realizar 
todas as tarefas necessárias. 
Por isso, ter um sistema que 
gerencie as vendas é algo 
essencial para que a empresa 
consiga se organizar no início 
das suas atividades. Além 
disso, adquirir um mailing 
segmentado e fazer uso de 
ferramentas de comunica-
ção, como disparadores de 
e-mail marketing, podem ser 
efi cazes para companhias 
que ainda não possuem 
uma carteira segmentada 
de clientes.

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
brasileira referência em 

fornecimento de dados para as áreas 
de cobrança, call centers, risco, 

crédito, antifraude, CRM e marketing 
(https://www.unitfour.com.br/). 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

46
D

4-
53

A
6-

75
B

E
-D

6D
C



Página 16 São Paulo, quinta-feira, 29 de março de 2018

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)

Relatório da Administração
Prezados Acionistas, A administração da BRC Securitizadora 
S.A. apresenta o relatório da administração e as demonstra-

ções financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 
2016, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes.
1. Comentário de desempenho: A Companhia tem como principal ati-
vidade a aquisição de créditos imobiliários corporativos e a emissão de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados nesses créditos. 
Os créditos imobiliários adquiridos decorrem, em sua maioria, de opera-
ções imobiliárias que envolvam a celebração de escrituras de compra e 
venda, contratos de compromisso de compra e venda, contratos de loca-
ção e construção sob encomenda (build-to-suit) e, ainda, outorga de direito 
real de superfície. Em todas as suas operações, a Companhia utiliza os 
mecanismos de regime fiduciário e patrimônio separado, o que permite o 

exercício pleno de suas atividades de securitizadora de créditos. Ocorreu 
uma emissão de CRI durante o exercício findo em 31/12/2017, conforme 
detalhado abaixo:

CRI
Série – 

emissão
Data de 

emissão
Data de 

vencimento
Valor 

emitido
17D0192401 5ª – 2ª 20/04/2017 20/04/2022 71.000.000
2. Perspectivas operacionais: A Companhia pretende adquirir créditos ori-
ginados no segmento do setor imobiliário, notadamente no segmento cor-
porativo. Por pertencer ao mesmo grupo econômico Bresco Investimentos 
S.A., a Companhia poderá ter acesso a volumes significativos de créditos 
imobiliários que sejam originados pelas empresas do grupo e, observadas 
condições equitativas e de mercado nas operações a serem realizadas, 
a Companhia terá oportunidade de desenvolver um importante diferencial 

competitivo no segmento imobiliário. A administração possui como política 
avaliar a possibilidade de propor o maior valor possível excedente aos divi-
dendos mínimos obrigatórios e, para isso, considera as eventuais neces-
sidades de investimento e continuidade da empresa. O estatuto social da 
companhia assegura um dividendo mínimo obrigatório anual correspon-
dente a 25% do lucro líquido, ajustado pelas movimentações patrimoniais 
das reservas, conforme a legislação societária.
3. Declaração da Diretoria: A Diretoria declara que discutiu, revisou e 
concordou com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2017 e com as opiniões expressas no relatório dos 
auditores independentes sobre as demonstrações financeiras.
4. Relacionamento com auditores independentes: Conforme a Instrução 
Normativa no 381/03, a Companhia não contratou outros serviços que não 

os de auditoria externa durante o exercício findo em 31/12/2017, com a 
KPMG Auditores Independentes (firma de auditoria independente contra-
tada atualmente), bem como não possui nenhum projeto iniciado em perí-
odos anteriores que tenham sido concluídos durante o período. A política 
adotada pela Companhia está de acordo com os critérios internacional-
mente aceitos, ou seja, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, 
nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses 
deste. Desta forma, está garantida a independência e a objetividade neces-
sária ao desempenho dos serviços de auditoria externa.

São Paulo, 26 de março de 2018.

A Administração.

1. Contexto Operacional – A BRC Securitizadora S.A. (“Companhia”) foi 
constituída como “Sociedade Anônima Fechada” domiciliada no Brasil. A 
sede social da Companhia está localizada na Rua Hungria, 620, São 
Paulo-SP. Em 19/12/2017 a estrutura societária do grupo que a Companhia 
faz parte passou por uma reestruturação societária, resultante desta opera-
ção a Companhia foi vendida pela sua antiga controladora Bresco Investi-
mentos S.A. (“Bresco”) para sua nova controladora a Bresco Gestão e Con-
sultoria Ltda. (“Bresco Gestão”) com a qual continua compartilhando a 
mesma estrutura administrativa. A Companhia foi constituída com o objetivo 
principal de adquirir créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários 
lastreados em créditos imobiliários e de gerir e administrar carteiras de cré-
dito imobiliário, própria ou de terceiros. 2. Base de preparação e políticas 
contábeis – 2.1. Base de apresentação das informações contábeis: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases 
de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as 
quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Socieda-
des por Ações – Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 
11.941/09 e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Moeda Funcional: 
As demonstrações financeirassão apresentadas em Real (R$), que é a 
moeda funcional da Companhia. Aprovação das demonstrações finan-
ceiras: As demonstrações financeiras da companhia para o exercício findo 
em 31/12/2017, foram autorizadas para emissão de acordo com a resolu-
ção dos membros do conselho de administração em 26/03/2018. 2.2. Esti-
mativas contábeis: As demonstrações financeiras são elaboradas com 
apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. 
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações financeiras. 2.3. 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 Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação finan-
ceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e 
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conse-
guinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo (três meses ou menos, a con-
tar da data da contratação). 2.4. Atendimento a instrução CVM 414/04: A 
instrução CVM nº 414/04 exige a divulgação das informações relativas às 
aquisições, retrocessões, pagamentos e inadimplência dos créditos vincu-
lados à emissão de CRI, além das informações anuais independentes, por 
emissão de CRI sob regime fiduciário, previstas no art. 12 da Lei nº 
9.514/97. Em atendimento a esta instrução vigente os CRIs da Companhia 
foram emitidos e atendem a esta instrução, divulgamos tais informações na 
Nota explicativa nº 13. 2.5. Instrumentos financeiros: Classificação e 
mensuração: A Companhia classifica seus ativos financeiros em duas 
categorias: (i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado; e (ii) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da fina-
lidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos. A admi-
nistração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhe-
cimento inicial de cada operação. Em 31/12/2017 e 2016, a Companhia não 
possuía ativos financeiros classificados como disponíveis para venda. Ati-
vos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ati-
vos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ganhos ou 
as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na 
demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no período em que 
ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão 
com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma 
linha do resultado, afetadas pela referida operação. Empréstimos e Rece-
bíveis: Incluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em 
um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes 
são classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis da Compa-
nhia compreendem contas a receber de clientes e operações securitizadas. 
2.6. Recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários: 
São registrados pelo seu valor de aquisição e captação, respectivamente, 
acrescidos dos rendimentos e/ou encargos auferidos até a data de encerra-
mento do balanço, os quais não são incorporados ao resultado e ao patri-
mônio da Companhia, por se constituírem em patrimônio em separado nos 
termos da Lei nº 9.514, de 20/11/1997. 2.7. Avaliação do valor recuperá-
vel de ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa anualmente 
o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável, quando aplicável. Em 31/12/2017 
a Companhia não apurou a necessidade de ajustes, por recuperação de 
ativos. 2.8. Outros ativos e passivos circulantes: Um ativo é reconhecido 
no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômi-
cos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou 
cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classifi-
cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que 
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes. 2.9. Imposto de renda e contribuição social: São calcu-
lados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fis-
cais e base negativa de contribuição social, para fins de determinação de 
exigibilidade. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, tempo-
rariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não 
tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram 
créditos ou débitos tributários diferidos. Os créditos tributários diferidos 
decorrentes de prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição social são 
reconhecidos somente na extensão em que sua realização seja provável. O 
imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados com 
base nos lucros tributáveis ajustados pela legislação específica. A alíquota 
do imposto de renda é 15%, com um imposto adicional à alíquota de 10% 
sobre o lucro tributável anual que exceder R$ 240.000 (R$ 20.000 mensais). 
A contribuição social sobre o lucro é calculada sobre o lucro tributável à 
alíquota de 9%. 2.10. Ativos e passivos contingentes e obrigações 
legais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passi-
vos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingen-
tes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judi-
ciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos 
prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contin-
gentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prová-
veis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segu-
rança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são 
apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avalia-
dos como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e 
(iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente 
da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a 
Companhia questionou a inconstitucionalidade de tributos. 2.11. Reconhe-
cimento de receita: A receita pela prestação de serviços de administração 
dos certificados de recebíveis imobiliários (CRI) é reconhecida com base na 
execução dos serviços realizados até a data-base do balanço segundo o 
regime de competência. Os montantes são definidos com base na negocia-
ção de emissão de cada certificado. 

Balanços Patrimoniais
Ativo Notas 2017 2016
Ativo circulante 667.525 839.332
Caixa e equivalentes de caixa 3 81.905 141.119
Aplicações financeiras 3 466.885 582.764
Contas a receber 4 112.446 109.432
Impostos a recuperar 6.289 6.017
Total do ativo 667.525 839.332

Passivo Notas 2017 2016
Passivo circulante 148.603 131.734
Fornecedores 19.968 19.629
Obrigações tributárias 7 128.635 19.756
Contas a pagar com partes relacionadas 8 – 14.863
Dividendos a pagar 9 – 77.486
Patrimônio líquido 518.922 707.598
Capital social 9 453.440 453.440
Reserva legal 9 46.388 21.699
Reserva de lucros 9 19.094 232.459

Total do passivo e patrimônio líquido 667.525 839.332

Demonstrações de Resultados
Notas 2017 2016

Receita líquida de prestação de serviços 5 946.253 858.694
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 6 (240.829) (497.107)
Lucro operacional antes do resultado 
financeiro 705.424 361.587

Resultado financeiro
Receitas financeiras 54.599 68.595
Despesas financeiras (46.471) (33.517)
Resultado financeiro 8.128 35.078
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 713.552 396.665
Imposto de renda e contribuição social 7 (219.769) (70.406)
Lucro do exercício 493.783 326.259
Número de ações no final do exercício 453.440 453.440
Lucro por lote de mil ações do capital social 1.089 719

Demonstrações de Resultados Abrangentes
2017 2016

Lucro do exercício 493.783 326.259
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício 493.783 326.259

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Lucro/Prejuízos Lucros/

Notas Capital social Reserva Legal
Reserva 

de Lucros
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 453.440 5.386 76.754 – 535.580
Dividendos adicional proposto em 2015 9 – – (76.754) – (76.754)
Lucro do exercício 9 – – – 326.258 326.258
Reserva Legal 9 – 16.313 – (16.313) –
Valor dos dividendos mínimos obrigatórios 9 – – – (77.486) (77.486)
Reserva de Lucros 9 – – 232.459 (232.459) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 453.440 21.699 232.459 – 707.598
Dividendos adicional proposto em 2016 9 – – (232.459) – (232.459)
Lucro do exercício 9 – – – 493.783 493.783
Reserva Legal 9 – 24.689 – (24.689) –
Valor dos dividendos mínimos obrigatórios 9 – – – (117.273) (117.273)
Dividendos adicional aprovado em 2017 9 – – – (332.727) (332.727)
Reserva de Lucros 9 – – 19.094 (19.094) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 453.440 46.388 19.094 – 518.922

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Resultado antes do IRPJ e da CSLL 713.552 396.665

713.552 396.665
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (3.014) (34.096)
Impostos a recuperar (272) 13.191
Fornecedores 339 17.632
Obrigações tributárias (8.940) 6.193
Contas a pagar partes relacionadas (14.863) (20.662)

(26.750) (17.742)
Impostos de renda e contribuições sociais pagos (101.950) (70.406)
Caixa líquido proveniente (aplicado) das 
atividades operacionais 584.852 308.517

Aplicações financeiras 115.879 (268.133)
Caixa líquido proveniente (aplicado) das 
atividades investimento 115.879 (268.133)

Dividendos pagos (759.945) (102.339)
Caixa líquido proveniente (aplicado) das 
atividades de financiamento (759.945) (102.339)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (59.214) (61.955)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 141.119 203.074
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 81.905 141.119
(Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (59.214) (61.955)

Demonstração do Valor Adicionado
2017 2016

1. Receitas
Prestação de serviços 1.047.319 950.407

2. Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros (173.501) (161.465)
Administrativas gerais e outras (57.730) (78.489)

(231.231) (239.954)
3. Valor adicionado bruto (1 – 2) 816.088 710.453

4. Depreciação
Depreciação de equipamentos – –
5. Valor adicionado líquido produzido pela 
entidade (3 – 4) 816.088 710.453

6. Valor adicionado recebido em transferência
Despesas financeiras (46.471) (33.517)
Receitas financeiras 54.599 68.595

8.128 35.078
7. Valor adicionado total a distribuir (5 + 6) 824.216 745.531
8. Distribuição do valor adicionado
Pessoal 8.000 183.323
Remuneração direta 8.000 155.940
Benefícios – 23.374
FGTS – 4.009
Impostos, taxas e contribuições 322.433 210.476
Federais 270.068 160.282
Municipais 52.365 50.194
Remuneração de capitais de terceiros – 25.474
Aluguéis – 25.474
Remuneração de capitais próprios 493.783 326.258
Dividendos distribuídos 332.727 77.486
Reserva Legal 24.689 16.313
Reserva de lucros 19.094 232.459

824.216 745.531

3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras – a. Caixa e 
equivalentes de caixa

2017 2016
Bancos 81.905 141.119
Total 81.905 141.119
b. Aplicações financeiras 2017 2016
Aplicações financeiras (operações compromissadas/DI) 466.885 582.764
Total 466.885 582.764
As operações compromissadas são aplicações financeiras com rentabili-
dade apuradas com base na variação de 97% a 100% do CDI. Foram clas-
sificadas como títulos e valores mobiliários e são mensurados ao valor justo 
por meio do resultado.
4. Contas a receber 2017 2016
Prestação de serviços de administração dos CRIs (i) 51.056 50.767
Reembolso de despesas (ii) 61.390 58.665
Contas a receber 112.446 109.432
(i) Referem-se ao contas a receber da prestação de serviços de adminis-
tração dos CRIs pagas no mês subsequente; (ii) Valores relativos ao reem-
bolso das despesas com o CRI (agente fiduciário, banco mandante entre 
outras) as quais foram pagas no mês subsequente.
5. Receita líquida
Receita bruta 2017 2016
Prestação de serviços 655.678 613.606
Prestação de serviços com partes relacionadas (a) 391.640 336.802
Tributos incidentes (101.065) (91.714)
Receita líquida 946.253 858.694
(a) As receitas com taxa de administração cobrada pela Companhia que 
são com partes relacionadas estão mencionadas na nota 8.b
6. Despesas gerais e administrativas 2017 2016
Despesas com pessoal (*) (9.600) (228.565)
Despesas com ocupação (*) – (40.332)
Despesas com suporte e materiais (30.362) (37.376)
Outras despesas administrativas (27.366) (29.369)
Prestação de serviços (173.501) (161.465)
Total (240.829) (497.107)
(*) O contrato de compartilhamento de custos e despesas entre as empre-
sas do mesmo grupo econômico firmado em 01/05/2015 foi rescindido em 
02/01/2017. 7. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
líquido – A Companhia possuía saldos acumulados até 31/12/2016 de pre-
juízos fiscais no valor R$ 14.325 que está sendo integralmente compen-
sado na apuração dos impostos no exercício de 2017.

2017 2016
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro antes do IRPJ e da CSLL 713.552 713.552 396.664 396.664
Adições/Exclusões 17.739 17.739 – –
Compensação do prejuízo fiscal 
e base negativa de contribuição 
social não reconhecidos (14.325) (14.325) (118.999) (118.999)

Base para cálculo do imposto 716.966 716.966 277.665 277.665
IRPJ (15% + 10% de adicional) e 
CSLL (9%) na demonstração do 
resultado 155.242 64.527 45.416 24.990

Segue saldo de obrigações tributárias no passivo: 2017 2016
PIS a recolher 579 544
COFINS a recolher 3.562 3.348
ISS a recolher 4.452 4.185
IRPJ a recolher 34.593 1.685
CSLL a recolher 83.227 6.274
Impostos retidos na fonte 2.222 1.520
IRRF sobre folha de pagamento – 2.200
Total 128.635 19.756
8. Partes Relacionadas – São consideradas partes relacionadas as 
empresas integrantes do Grupo Bresco Investimentos, seus controladores, 
diretores, administradores e familiares. A Companhia apresenta os seguin-
tes saldos entre partes relacionadas em 31/12/2017.
a. Contas a pagar 2017 2016
Bresco Investimentos S.A. (i) – 14.863
Total – 14.863

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

b. Receita com prestação de serviços (ii) 2017 2016
BRES Canoas Empreendimentos Imobiliários Ltda 79.819 75.489
BRES Resende Empreendimentos Imobiliários Ltda. 53.213 50.326
BRES Itupeva Empreendimentos Imobiliários Ltda 75.891 71.846
BRES Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda. 147.717 139.141
Bresco Fundo de Investimento Imobiliário 35.000 –
Total 391.640 336.802
c. Reembolso de despesas serviços (iii) 2017 2016
BRES Canoas Empreendimentos Imobiliários Ltda 1.691 1.508
BRES Resende Empreendimentos Imobiliários Ltda. 17.734 25.438
BRES Itupeva Empreendimentos Imobiliários Ltda 12.241 11.594
BRES Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda. 13.029 12.105
Bresco Fundo de Investimento Imobiliário 8.466 –
Total 53.161 50.645
d. Remuneração do pessoal Chave da Administração 2017 2016
Pró-Labore 8.000 96.000
Total 8.000 96.000
(i) As Contas a pagar são referentes a saldos de reembolsos de despesas 
administrativas incorridas no período relacionadas a operação da Compa-
nhia. Devido ao encerramento do compartilhamento de custos e despesas 
intragrupo (conforme nota 6) não haverá mais saldo a pagar intragrupo; 
(ii) Receita com taxa de administração das Operações de CRIs menciona-
das na nota 5; (iii) Contas a receber referem-se a valores relativos ao reem-
bolso das despesas com o CRI (agente fiduciário, banco mandante entre 
outras) no exercício 2017. 9. Patrimônio líquido – a. Capital: A Companhia 
foi constituída em 02/01/2007, por meio de Assembleia Geral, com capi-
tal social totalmente subscrito e integralizado no montante de R$ 50.000. 
Em 30/04/2009, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, os saldos 
dos adiantamentos para futuro aumento de capital efetuados pela controla-
dora, foram totalmente capitalizados com isto, o capital social passou para 
R$ 453.440 (quatrocentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e quarenta 
reais), representado por 453.440 (quatrocentos e cinquenta e três mil e 
quatrocentos e quarenta) ações ordinárias. Em 30/04/2012 foi aprovada a 
cessão da totalidade das ações detidas pela Bracor Investimentos Imobiliá-
rios Ltda. para a empresa Bresco Investimentos S.A. Em 19/12/2017 a tota-
lidade das ações da Bresco Investimentos S.A. foi vendida para a empresa 
Bresco Gestão e Consultoria Ltda. O quadro societário está representado 
da seguinte forma:

2016
Pessoas físicas 2
Bresco Investimentos S.A 453.438
Total de ações 453.440

2017
Pessoas físicas 2
Bresco Gestão e Consultoria Ltda 453.438
Total de ações 453.440
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, por delibera-
ção do Conselho de Administração, até o limite de R$5.000.000. b. Reser-
vas de lucros: (i) Reserva legal e reserva de lucros: A reserva legal é 
constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até 

o limite de 20% do capital, após a absorção dos prejuízos acumulados, de 
acordo com o artigo 193 da lei societária. A reserva para retenção de lucro 
corresponde ao lucro remanescente, após a destinação para reserva legal 
e da proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. 
O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a desti-
nação determinada pela Assembléia Geral de Acionistas. (ii) Dividendos 
propostos: A administração possui como política avaliar a possibilidade de 
propor o maior valor possível excedente aos dividendos mínimos obriga-
tórios e, para isso, considera as eventuais necessidades de investimento 
e continuidade da empresa. O estatuto social da companhia assegura um 
dividendo mínimo obrigatório anual correspondente a 25% do lucro líquido, 
ajustado pelas movimentações patrimoniais das reservas, conforme a legis-
lação societária. Em virtude de não haver necessidades de reinvestimento 
do lucro líquido do exercício, a administração neste ano proporá à assem-
bleia um dividendo superior ao mínimo obrigatório, conforme detalhado 
abaixo. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2017, os 
acionistas deliberaram a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios 
no montante de R$ 77.486,37 e a distribuição dos dividendos adicionais 
no montante de de R$ 232.459,13, pagos em 27/06/2017. Os dividendos a 
pagar referente ao exercício de 31/12/2017 foram calculados como segue:

Valor
Lucro líquido do exercício 493.783
Constituição de reservas
Reserva legal (24.689)
Lucro disponível 469.094
Dividendos mínimos obrigatórios (117.273)
Dividendos adicionais aprovados pela Administração (332.727)
Reserva de lucros 19.094
Em Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 
04/12/2017, os acionistas aprovaram a distribuição dos dividendos inter-
mediário no montante de R$ 450.000 (mínimos obrigatório R$ 117.273 e 
adicionais R$ 332.727) com base no balanço patrimonial de 30/11/2017, os 
quais foram integralmente pagos em 13/12/2017. 10. Demandas judiciais 
– A Administração da Companhia concluiu que não existem contingências 
fiscais ou de qualquer outra natureza que deveriam ser provisionadas ou 
divulgadas nas demonstrações financeiras. 11. Seguros – A Companhia 
não possuía seguros contratados nos períodos findos em 31/12/2017 e 
2016. 12. Instrumentos financeiros – Em 31/12/2017 e 2016, a Com-
panhia não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros 
derivativos. a. Identificação e valorização dos instrumentos financei-
ros: A Companhia opera com instrumentos financeiros, entre os quais, 
encontram-se caixa e equivalentes de caixa, aplicação financeira, valores 
a receber, recebíveis securitizados e CRIs. Os CRIs são títulos colocados 
no mercado com o objetivo de captar recursos que viabilizem a aquisição 
de recebíveis imobiliários. As condições estabelecidas para o resgate dos 
títulos são definidas em razão das taxas, dos indexadores, dos prazos e do 
fluxo de amortização dos recebíveis que lhes dão lastro, gerando compa-
tibilidade entre os ativos e os passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras, outros créditos, outros instrumentos financei-
ros classificados no ativo circulante e não circulante e contas a pagar: 
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização. c. Risco com 
descasamento entre índices de atualização de CRI: Em determinadas 
emissões de CRI feitas pela Companhia o índice de correção monetária 
aplicada ao CRI é diferente do índice de correção monetária aplicado sobre 
os recebíveis imobiliários que lastreiam a emissão. Eventuais descasamen-
tos apurados entre os dois índices de correção monetária serão, conforme 
estabelecidos nos documentos de cada emissão, cobertos pelas cedentes 
dos respectivos recebíveis. d. Pagamento condicionado e descontinui-
dade: Os CRI são lastreados em créditos imobiliários representados pelas 
CCI, tendo sido vinculados aos CRI por meio do estabelecimento de regime 
fiduciário, constituindo patrimônio separado do patrimônio da emissora. O 
patrimônio separado constituído em favor dos titulares dos CRI não con-
tam com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Companhia. Assim, 
o recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRI do montante 
devido depende do cumprimento total, pelas devedoras, de suas obriga-
ções assumidas nos contratos que dão origem aos créditos imobiliários, em 
tempo hábil para o pagamento, pela Companhia, dos valores devidos aos 
CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira 
das devedoras poderá afetar negativamente a capacidade da devedora de 
honrar com suas obrigações nos termos dos contratos que dão origem 
aos créditos imobiliários e, por conseguinte, o pagamento dos CRI pela 
Companhia. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são 
estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo 
monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. e. Instrumentos finan-
ceiros derivativos: Em 31/12/2017, a Companhia não possuía operações 
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

13. Informações complementares acerca da emissão de CRIs – a. Sumário dos recebíveis securitizados

Recebíveis CRI Emissão
Data de 

vencimento
Prazo 
anos

Série
emissão

Índice de 
correção – % (1)

Periodicidade da 
amortização

Valor de 
emissão Garantia 2017 (2) 2016 (2)

Devedora A008 08J0015454 12/10/2008 12/01/2022 14 7ª – 1ª IGP-M +10,55 a.a. (3) Anual 200.100.000 (10) 167.739.807 195.177.876
Devedora A008 09A0010251 22/04/2009 (5) 12/01/2022 13 10ª – 1ª IGP-M +8,05 a.a. (3) Anual 120.000.000 (10) 101.603.326 119.300.315
Devedora A011 09E0019228 07/07/2009 (6) 15/12/2022 13 11ª – 1ª IPCA + 8,30 a.a. (4) Mensal 21.318.381 (10) 17.991.776 20.192.992
Devedora A011 09E0019227 07/07/2009 (6) 15/04/2029 20 12ª – 1ª IPCA + 8,30 a.a. (4) Mensal 24.383.975 (10) 30.822.257 31.473.261
Devedora A014 10C0019685 08/03/2010 08/02/2020 10 15ª – 1ª IPCA + 7,20% a.a. (4) Mensal 90.000.000 (10) 40.493.326 55.688.375
Devedora B001 12K0009233 09/11/2012 (7) 20/10/2028 16 1ª- 2ª IPCA + 7,60% a.a. (4) Mensal 19.000.000 (11) 22.239.717 22.959.611
Devedora B002 13D0458950 07/05/2013 (8) 22/11/2028 15 2ª- 2ª IPCA + 5,10% a.a. (4) Mensal 60.000.000 (10) 67.902.324 70.512.276
Devedora B003 14F0014733 29/05/2014 (9) 20/01/2025 10 3º- 2º IPCA + 6,57% a.a. (4) Mensal 85.000.000 (10) 87.811.422 94.822.611
Devedora B004 e B005 15F1090800 20/06/2015 (12) 20/06/2025 10 4º- 2º IGP-M + 8,50 a.a. (3) Mensal 59.000.000 (13) 54.892.416 60.700.643
Devedora B006 17D0192401 20/04/2017 (14) 20/04/2022 5 5º- 2º IPCA + 5,26 a.a. (4) Mensal 71.000.000 (15) 63.690.943 –

655.187.314 670.827.960
Circulante 122.611.642 107.629.568

Não circulante 532.575.672 563.198.392

(1) Referidos índices representam aqueles pactuados nos recebíveis 
adquiridos; (2) Os valores correspondem aos valores de aquisição dos 
recebíveis atualizados até 31/12/2017 e 31/12/2016, por juros e correção 
monetária semelhantes aos dos CRIs para os quais servem de lastro; 
(3) Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV); (4) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
(5) O termo de securitização do CRI foi celebrado em 22/04/2009. O CRI 
foi emitido em 12/01/2009 e atualizado desde essa data; (6) O termo de 
securitização do CRI foi celebrado em 07/07/2009. O CRI foi emitido em 
31/05/2009 e atualizado desde essa data; (7) O termo de securitização do 
CRI foi celebrado em 09/11/2012. O CRI foi emitido em 22/11/2012 e atua-
lizado desde essa data; (8) O termo de securitização do CRI foi celebrado 
em 07/05/2013. O CRI foi emitido em 22/04/2013 e atualizado desde essa 
data; (9) O termo de securitização do CRI foi celebrado em 29/05/2014. O 
CRI foi emitido em 05/06/2014 e atualizado desde essa data. (10) Regime 
fiduciário e alienação fiduciária do imóvel. Estas garantias são prestadas 
pelo Cedente do CCI. (11) Regime fiduciário e alienação parcial do imóvel 
e fiança bancária. Estas garantias são prestadas pelo Cedente do CCI. 
(12) O termo de securitização do CRI foi celebrado em 02 de julho de 
31/12/2016. O CRI foi emitido em 20 de junho de 31/12/2016 e atualizado 
desde essa data. (13) Regime Fiduciário, Fundo de Reserva e Alienação 
Fiduciária dos Imóveis Canoas e Resende. (14) O termo de securitização 

do CRI foi celebrado em 04/05/2017. O CRI foi emitido em 20/04/2017 e 
atualizado desde essa data. O inicio da amortização foi em 20/05/2017, 
com amortização mensal e a ultima sendo em 20/04/2022. O CRI tem 
como lastro créditos imobiliários oriundos do contrato de locação firmado 
entre o Antares – Fundo de Investimentos Imobiliarios (FII) e a Companhia 
Brasileira de Distribuição S.A.. (15) Regime Fiduciário. b. Relatórios de 
classificação de risco dos CRIs emitidos: Os CRIs emitidos pela Com-
panhia que constam em relatórios de classificação de risco emitidos pela 
Fitch foram classificados da seguinte forma: • décima primeira e décima 
segunda, todas com classificação de risco: AAA (bra). • sétima e décima 
foram classificadas AA+ (bra), mas com perspectivas negativas. c. Aqui-
sição, retrocessão, pagamento e inadimplência relacionados aos cré-
ditos vinculados à emissão de CRIs
Emissão – ocorreu a seguinte emissão durante o exercício findo em 
31/12/2017.

CRI
Série – 

emissão
Data de 

emissão
Data de 

vencimento
Valor 

emitido
17D0192401 5ª – 2ª 20/04/2017 20/04/2022 71.000.000
Esta emissão tem como lastro créditos imobiliários oriundos do contrato 
de locação firmado entre o Antares – Fundo de Investimentos Imobiliarios 
(FII) e a Companhia Brasileira de Distribuição S.A., no montante total de 
R$ 71.000.000 indexado a IPCA, com vencimentos mensais a partir de 
10/05/2017 e vencimento final em 10/04/2022. Retrocessão – não ocorre-

ram retrocessões durante o exercício findo em 31/12/2017. Inadimplência 
– não ocorreu inadimplência dos créditos vinculados à emissão de CRIs. 
Pagamentos – segue o fluxo de pagamentos das operações vinculadas as 
emissões dos CRI’s durante o exercício findo em 31/12/2017.
CRI Emissão/Série Valor
08J0015454 1ª/7ª 42.455.143
09A0010251 1ª/10ª 24.652.371
09E0019228 1ª/11ª 4.226.369
09E0019227 1ª/12ª 3.996.380
10C0019685 1ª/15ª 19.593.188
12K0009233 2ª/1ª 2.974.106
13D0458950 2ª/2ª 7.849.112
14F0014733 2ª/3ª 15.046.053
15F1090800 2ª/4ª 9.924.382
17D0192401 2ª/5ª 10.682.214

141.399.318
d. Balanço patrimonial sintético por emissão de CRI: Para elaboração 
dos balanços sintéticos por emissão de CRI foram utilizados os mesmos 
critérios contábeis observados para elaboração das demonstrações finan-
ceiras da Companhia estão sendo considerados os vencimentos dos títulos 
e não a intenção de recompra para se classificar curto e longo prazo. A 
seguir, destacamos os balanços sintéticos:

Abertura por série 1ª Emissão 2ª Emissão 31/12/2017 31/12/2016
Série 7 (1) Série 10 (1) Série 11 (1) Série 12 (1) Série 15 (1) Séria 1 (1) Série 2 (2) Série 3 (1) Série 4 (1) Série 5 (1) Total Total

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa – – – – – – – – 132.622 – 132.622 164.662
Recebíveis imobiliários 40.233.000 23.428.420 3.146.216 1.922.579 18.050.655 1.493.982 4.879.037 10.215.077 5.688.855 13.553.823 122.611.642 107.629.568

40.233.000 23.428.420 3.146.216 1.922.579 18.050.655 1.493.982 4.879.037 10.215.077 5.821.477 13.553.823 122.744.264 107.794.230
Não circulante
Recebíveis imobiliários 127.506.807 78.174.906 14.845.560 28.899.679 22.442.671 20.745.735 63.023.287 77.596.345 49.203.562 50.137.121 532.575.672 563.198.392
Total do ativo 167.739.807 101.603.326 17.991.776 30.822.257 40.493.326 22.239.717 67.902.324 87.811.422 55.025.038 63.690.943 655.319.936 670.992.622
Passivo
Circulante
Contas a pagar – – – – – – – – 132.622 – 132.622 164.662,00
CRI a pagar 40.233.000 23.428.420 3.146.216 1.922.579 18.050.655 1.493.982 4.879.037 10.215.077 5.688.855 13.553.823 122.611.642 107.629.568

40.233.000 23.428.420 3.146.216 1.922.579 18.050.655 1.493.982 4.879.037 10.215.077 5.821.477 13.553.823 122.744.264 107.794.230
Não circulante
CRI a pagar 127.506.807 78.174.906 14.845.560 28.899.679 22.442.671 20.745.735 63.023.287 77.596.345 49.203.562 50.137.121 532.575.672 563.198.392
Total do passivo 167.739.807 101.603.326 17.991.776 30.822.257 40.493.326 22.239.717 67.902.324 87.811.422 55.025.038 63.690.943 655.319.936 670.992.622
Operações securitizadas – – – – – – – – – – – –
(1) Agente fiduciário Oliveira Trust DTVM S.A. Agente fiduciário GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos conselheiros, diretores e acionistas da BRC Securitizadora S.A.
São Paulo-SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da 
BRC Securitizadora S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patri-
monial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRC Securitiza-
dora S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principal 
assunto de auditoria é aqueles que, em nosso julgamento profissional, foi o 
mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Este assunto foi 
tratado no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre este 
assunto. Operações de certificados de recebíveis imobiliários: Veja a 
Nota 1 e 13 das demonstrações financeiras: Principais assuntos de audi-
toria: Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a principal atividade da 
Companhia é a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
lastreados em créditos imobiliários de empresas pertencentes ao mesmo 
grupo econômico do qual a Companhia é parte. No âmbito de sua atividade, 
conduz a estruturação de operações de securitização, atrelando os recebí-
veis imobiliários aos correspondentes CRIs. Além disso, é a responsável 
pelo gerenciamento destes recebíveis, bem como os respectivos pagamen-
tos dos CRIs em conexão às suas obrigações junto aos agentes fiduciários, 
legitimado a praticar todos os atos necessários à proteção dos direitos dos 
investidores. Devido a relevância desta transação para a Companhia, e o 
gerenciamento do reconhecimento, mensuração e adequação das opera-
ções divulgadas no em suas informações complementares, consideramos 
este assunto relevante para a nossa auditoria. Como auditoria endereçou 
esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: 
(i) verificamos a movimentação dos Certificado de Recebíveis Imobiliários 

(CRI) e identificamos as emissões e os pagamentos; (ii) para as emissões, 
solicitamos a documentação suporte que compreende o contrato de cessão 
de crédito imobiliários e o termo de securitização, assim como, validamos 
os valores e as informações relevantes tais como vencimentos e taxas; (iii) 
para os pagamentos das operações vinculadas as emissões dos Cris verifi-
camos as liquidações dos recursos em conta corrente da companhia, (iv) 
analisamos o reconhecimento, mensuração e a adequação das operações 
divulgadas no patrimônio separado da Companhia, (v) conciliamos as posi-
ções mantidas com as informações fornecidas pelos custodiantes ou dispo-
níveis em meios públicos, (vi) com o objetivo da validação de determinados 
saldos contábeis, avaliamos a correta segregação entre circulante e não 
circulante para 100% dos CRIs. Avaliamos também a adequação das divul-
gações efetuadas pela Companhia relacionadas a este assunto. Com base 
nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consi-
deramos aceitável o saldo dos Certificados dos Recebíveis Imobiliários 
divulgados nas informações complementares das demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31/12/2017. 
Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado: As demonstra-
ções do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/2017, 
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação 
de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicá-
vel, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos 
no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram ade-
quadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Informações 
fiduciárias: Examinamos as informações complementares por emissão de 
CRI, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, 
apresentadas na nota explicativa nº 13, referentes ao exercício findo em 
31/12/2017, cuja apresentação é requerida pelo artigo 12 da Lei nº 9.514, 
de 20 novembro de 1997, para companhias securitizadoras, e como infor-
mação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação dessas 
informações complementares por emissão de CRI. Essas informações 
foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos ante-
riormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de 
nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram adequadamente apre-
sentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A 
administração da Companhia 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, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na audi-
toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administra-
ção pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos 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 Companhia e suas controladas ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos contro-

les 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 Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a 
não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação 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 a Administra-
ção a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também a Administração declara-
ção de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsá-
veis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras 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, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público. São Paulo, 26 de março de 2018.

 KPMG Auditores Eduardo Tomazelli Remedi
 Independentes Contador
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O comportamento 
do consumidor 

e o mercado 
imobiliário 

Gabriel Rossi (*)
 

Embora ainda haja 

muitas incertezas 

políticas e econômicas no 

país, é hora dos atuantes 

do mercado imobiliário 

avaliarem o cenário 

cuidadosamente para 

que possam emergir 

destes anos difíceis com 

mais competitividade 

Se por um lado, o reaque-
cimento do mercado não 
terá a velocidade de anos 

anteriores e dependerá, além da 
região onde o imóvel se localiza, 
da diminuição da taxa de de-
semprego e da estabilização do 
cenário político, também é pos-
sível afi rmar que há uma janela 
de oportunidades para quem 
verdadeiramente entender o 
consumidor contemporâneo.

A nova realidade é que as 
marcas não controlam o rela-
cionamento. Os consumidores 
o fazem. O comportamento de 
quem compra vem mudando ra-
pidamente e isso exige uma visão 
completamente nova por parte 
das empresas e profi ssionais que 
atuam no setor de imóveis, para 
se manterem únicos e especiais. 
É, agora, necessário agir com 
mais fl uência, abertamente e 
tomando todos os passos com 
o consumidor através da escuta 
ativa e de uma postura que não 
acredita em nada garantido.

O consumo passa por mudan-
ças irreversíveis. Não dá mais 
para segmentar as pessoas por 
meio das gerações. A tecnologia 
e as transformações societais 
minaram esse processo. As 
mudanças não são mais gera-
cionais: ocorrem vorazmente e 
com menor intervalo. Em outras 
palavras, comece a esquecer a 
idade do seu consumidor.

A questão referente à classe 
social também é alterada e pode 
ser observada pelos padrões 
de consumo, pois não é algo 
determinado por diferença de 
classe, mas sim por afi nidade e 
pessoalidades. A infl uência não 
vem mais apenas do topo da pi-
râmide, ela fl ui de todos os lados. 
Essa mistura de infl uências é o 
verdadeiro aspiracional brasilei-
ro. Vivemos uma época marcada 
pelo fi m dos estereótipos e da 
construção da identidade. A 
segmentação que se faz agora é 
por grupos que dividem hábitos 
de vida semelhantes.

O setor de luxo é um ótimo 
exemplo da ruptura que passa o 
consumo. Diferente do passado, 
luxo agora é simplicidade, racio-
nalidade e autenticidade. Ter 
tempo, ser discreto, alimentar o 
intelecto e a busca pelo silêncio. 
Ostentar agora é cafona. O novo 
luxo busca riqueza inteligente, 
aquela com signifi cado. Esse 
consumir sai do egossistema e 
pensa no ecossistema.

A palavra que deve guiar o 
setor imobiliário é precisão: 
diferente do passado, mesmo 
o público mais abastado, não 
quer um imóvel com excesso 
de opções. Agora este con-
sumidor busca algo que seja, 
microscopicamente, feito para 
a necessidade dele. Nada de dez 
piscinas e sete quartos. Luxo está 
nos detalhes, praticidade e nas 
experiências.

Com a volta do crescimento 
econômico, é imprescindível um 
foco cuidadoso no treinamento 
e desenvolvimento da equipe 
interna. E no momento adequa-
do, valorizar fi nanceiramente os 
colaboradores mais efi cientes e 
familiarizados com os objetivos 
do negócio. O fator humano se 
torna peça sine qua non neste 
retomada.

Se coloque nos sapatos do seu 
cliente na pós-recessão: embora 
as pessoas mantêm os hábitos 
que adquirem e levará tempo até 
que o consumo volte aos padrões 
anteriores à crise, haverá um 
momento que questões que en-
volvem, por exemplo, o consumo 
sustentável ganharão novamente 
força. Importante também citar 
o ceticismo para com marcas e 
empresas que é fortalecido pelas 
tecnologias digitais.

O consumidor do mercado 
imobiliário procurará por per-
manência, mas também expec-
tativas por futuras utilidades 
que chegam como forma de 
criatividade, inovação, confi ança 
e experiências autênticas. 

(*) - É especialista em marketing, 
professor da ESPM, palestrante e 

diretor da Gabriel Rossi Consultoria. 
Palestrante profi ssional em 

marketing, estrategista especializado 
na construção e no gerenciamento 

de marcas e reputação. 
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Por que os brasileiros 
continuam caindo

em golpes na Internet?

Ano após ano as 

instituições fi nanceiras 

investem bilhões na 

segurança digital para 

garantir a integridade 

das suas informações 

bem como a dos seus 

clientes

Segundo dados da Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN), as organi-

zações bancárias têm investido 
cerca de R$ 20 bilhões ao ano 
para o reforço de suas infra-
estruturas digitais, buscando 
reduzir o número de ataques 
e garantir a segurança durante 
a autenticação dos clientes.

Apesar de todos os esforços, 
os crimes virtuais ainda preo-
cupam – e muito – as entidades 
e a população. Apenas em 2017 
foram cerca de 62 milhões de 
brasileiros vítimas de ciber-
crimes, representando 61% 
de toda a população adulta 
conectada do país; os prejuízos 
totalizaram US$ 22 bilhões. Os 
dados são da Norton Cyber 
Security Insights Report.

Dentre os tipos de fraudes, 
uma das mais comuns é o va-
zamento de dados de cartões 
de crédito. Em um levanta-
mento da UPX Technologies, 
até meados de março deste 
ano foram registrados 77.300 
casos ocorridos nas principais 
instituições financeiras do 
País, tanto privadas quan-
to públicas. Ou seja, foram 
provavelmente quase 80 mil 
pessoas físicas ou jurídicas 
fi nanceiramente lesadas, em 
um mercado que pode sofrer 
danos ainda maiores, diante do 
amplo espectro de oportuni-
dades para os criminosos. Se-
gundo levantamento realizado 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Cartão de Crédi-
to e Serviços (Abecs), cerca 
de 50 milhões de cartões são 
emitidos por mês, totalizando 
600 milhões ao ano com uma 
movimentação superior a R$ 
1 trilhão.

Mesmo com as altas cifras 
investidas, os cibercriminosos 
ainda conseguem burlar os 
sistemas, gerando prejuízo 
para o cliente ou para a insti-
tuição, que precisa ressarcir o 
consumidor em casos de golpes 
comprovados.

Para isso, além do investi-

mento, as empresas desse seg-
mento devem priorizar ainda 
mais a segurança e a idoneida-
de dos dados de seus clientes, 
entendendo que dessa maneira 
os ataques cibernéticos serão 
menos efi cazes e de menor 
alcance. Já os usuários, por sua 
vez, precisam defi nitivamente 
da conscientização sobre as 
boas práticas de navegação. A 
orientação em torno dos riscos 
da Internet é um grande passo 
para a prevenção de fraudes.

Hoje, um dos principais 
pontos de vazamento de 
informações de cartões de 
crédito é falta de investimen-
to em segurança por parte 
de pequenas e médias lojas 
virtuais, que não tomam o 
devido cuidado na gestão das 
informações dos clientes. Es-
sas vulnerabilidades tornam 
os estabelecimentos grandes 
alvos dos criminosos, já que 
são caminhos fáceis para a 
interceptação de cartões com 
dados completos, como nome, 
CPF, endereço, data de nasci-
mento, entre outros. Há, ainda, 
campanhas de phishing, por 
e-mails que simulam ofertas 
em lojas conhecidas.

O discernimento do con-
sumidor nessa hora é funda-
mental para identifi car a falta 
de certifi cados de segurança 
ou do uso de intermediadores 
de pagamento confi áveis para 
realizar as transações nas lojas 
virtuais e para a manutenção 
dos dados para próximas 
compras. A consciência é im-
portante também no momento 
de identifi car um e-mail falso, 
que geralmente traz erros 
gramaticais e levam para links 
suspeitos.

Além dos pontos de atenção, 
é essencial a utilização de sof-
twares de proteção e anti-vírus 
para que seus dados não sejam 
roubados por terceiros, além 
de contar com senhas seguras 
e que sejam diferentes para 
cada perfi l – contas bancárias, 
e-mails ou redes sociais.

Dessa maneira, a sociedade 
terá um ambiente mais seguro 
no âmbito digital, priorizando 
os usuários que buscam na tec-
nologia benefícios e facilidades 
para suas atividades cotidianas 
e querem, por consequência, 
menos riscos e difi culdades.

(*) É CEO da UPX Technologies, 
empresa especialista em performance 

e segurança digital – www.upx.com.

Bruno Prado (*)

News@TI
Startout Brasil leva 15 startups a Berlim

@O StartOut Brasil, do mundo, selecionou 15 empresas que 
participarão do 3º Ciclo de Imersão, que acontecerá em Berlim, 

na Alemanha, entre os dias 13 e 18 de maio deste ano. As empresas 
selecionadas foram: Kryptus – Shaping Trusted Bonds, PluriCell Bio-
tech, Pipefy, SHELFPIX, TNS Solution, Rocket Chat, VM9, Reciclapac, 
Mercado Bitcoin, Órbita Tecnologia, Birmind, AWA – AnnuitWalk 
Accessibilities, Flying to the sun, Macofren, Intelup. A delegação 
será integrada por quatro empresas de São Paulo (SP), e uma de 
Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), 
Florianópolis (SC), Nova Friburgo (RJ), Porto Alegre (RS), Piracicaba 
(SP), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Sorocaba (SP). Os setores 
das 15 escolhidas são: big data, solução para empresas, biotecnologia, 
inteligência artifi cial, tecnologia industrial, energética e fi nanceira, 
internet das coisas, entre outras (https://www.startoutbrasil.com.br/).

Far Cry 5 chega às lojas 

@Um tranquilo condado fi ctício no estado norte-americano de Montana 
enfrentará as ameaças de um grupo religioso fanático e apocalíptico 

liderado por Joseph Seed. Far Cry 5, o novo título da premiada série 
de aventura e sobrevivência da Ubisoft, chega às lojas totalmente em 
português para PlayStation 4, consoles da família Xbox One (inclusive o 
Xbox One X) e PC. Na versão física, o jogo está disponível apenas para os 
consoles pelo preço sugerido de R$249,90. Já o game para PC (Steam) 
pode ser adquirido digitalmente por 159,90. Far Cry 5 coloca o jogador 
na pele de um jovem delegado e dá a ele total liberdade para explorar, 
por todos os ângulos, o cenário fi ctício e aparentemente sereno de Hope 
County. Com o decorrer da história, o jogador perceberá que sua chegada 
ao condado irá acelerar os planos de um golpe silencioso planejado há 
anos por um grupo religioso extremista e apocalíptico que trará muita 
violência ao lugar. Sob um cerco poderoso e isolado do resto do mundo, 
os gamers terão que encontrar aliados para formar o grupo Resistência 
e eliminar as ameaças (https://far-cry.ubisoft.com/game/pt-br/home/).

Conheça o jogo brasileiro Sword Legacy

@As empresas cariocas Firecast Studio e Fableware Narrative De-
sign se juntaram para criar uma inovadora releitura das Lendas 

Arturianas - brutal e nostálgica. Sword Legacy: Omen é o prólogo que 
precede a era do Rei Arthur. Por isso, o jogador assume o papel do seu 
pai, Uther Pendragon. Oito personagens, cada um com seu estilo e classe 
distinto, poderão ser escolhidos para formar a equipe e acompanhar o 
jogador na história. Logo antes de cada fase, o jogador monta o seu time, 
escolhendo os heróis que serão estratégicos nos desafi os à espera. “A 
estratégia é um fator determinante dentro do Sword Legacy. O jogador 
precisa conhecer as habilidades ativas e passivas de cada personagem 
e também suas fraquezas para conseguir montar a equipe certa para 
cada fase e, assim, conseguir vencer os desafi os apresentados”, afi rma, 
Rodrigo Correa, diretor de arte do projeto.

Fernanda Andrade (*)

Somado a isso, existe o fato de que muitas dessas vagas de 
alto escalão não chegam a ser anunciadas. Assim, entrar em 
contato com as oportunidades se torna uma tarefa complexa, 

que demanda certa assistência. Uma possibilidade de auxílio vem 
através das assessorias de carreira, por meio do Outplacement. 

Esse serviço, que pode ser contratado pelo próprio executivo, irá 
ajudá-lo desde a preparação do currículo até a entrevista, sendo 
este serviço uma assessoria constante. A assessoria proporciona 
ainda uma verdadeira refl exão sobre a carreira e os rumos que 
o profi ssional deve tomar. No entanto, quem pretende contratar 
o serviço precisa tomar alguns cuidados e levar certas questões 
em consideração. Abaixo, algumas dicas. 

Cuidado com os milagres: Infelizmente, muitas empresas entram 
em contato com executivos desempregados oferecendo vagas que 
não existem. Seu intuito é atraí-los para vender a assessoria de 
Outplacement. Isso fere a idoneidade da empresa e da profi ssão, 
sendo uma prática vergonhosa. A oferta de recolocação surge 
como resultado do trabalho e não como uma proposta para ele. 

Desconfi e de promessas: Um especialista em Outplacement não 
pode prometer um determinado número de entrevistas e recolo-
cação. Não há como dar garantias. O trabalho é uma assessoria e 
desenvolvimento de estratégias e possibilidades, e o importante 
é perceber se o profi ssional está mesmo dedicado e empenhado 
para ajudar o executivo a se recolocar. É preciso avaliar se ele 
tem um bom histórico profi ssional e se é experiente o bastante 
para encarar essa tarefa.

Vá para a reunião preparado: É importante saber como fun-
cionam as assessorias de carreira. Além disso, vale analisar os 
profi ssionais que trabalharão com você. O LinkedIn pode ser 
uma boa ferramenta para isso. Ali você terá uma boa noção da 
senioridade do time. O Outplacement é um processo em conjun-
to, e é papel do executivo estar por dentro, inclusive de quem o 
assessora. É preciso saber como funciona o processo e conhecer 
a idoneidade da empresa.

Avalie seu momento: Muitas vezes, não se sabe como funciona 
um trabalho de Outplacement, e estudando-o é possível saber se 
essa é mesmo uma solução para o que você precisa nesse momento. 
É preciso entender bem em que ponto está sua carreira, e se é 
essa a melhor alternativa. Veja se a proposta do serviço condiz 
com suas ambições atuais. Talvez um trabalho de Assessment 
ou de Coaching podem ser melhores escolhas para o executivo. 

Como escolher uma 
consultoria de Outplacement?

A recolocação de altos executivos é cheia de desafi os. Por ocuparem cargos de confi ança, com bons 
salários e muita experiência profi ssional, fi ca mais difícil conseguir uma nova oportunidade à mesma altura

É um momento de repensar a carreira e, de repente, seguir em 
outra direção.

Sinta-se acolhido: É comum o executivo entrar em um processo 
de cobrança muito grande por ter sido desligado de sua empresa 
anterior. Sendo assim, é importante que a equipe de Outplace-
ment consiga acolher esse profi ssional e evidenciar seus pontos 
fortes e trabalhar os gaps. Ele precisa sentir que tem um time 
trabalhando por ele e com ele. 

Personalização: Uma consultoria precisa ser personalizada. Não 
existe um número certo de reuniões com a equipe, por exemplo. 
Isso depende de cada caso, de cada cliente, da necessidade e 
desejo do mesmo. É preciso estudar as possibilidades, já que 
esse não é um processo que permite esse tipo de padronização 
do comportamento. O mercado e as carreiras se encontram em 
momentos únicos, e é preciso que a empresa esteja pronta para 
adequar o processo de assessoria do cliente. Além disso, é pre-
ciso que haja feedbacks que mostrem a evolução dos esforços 
da equipe.

Atendimento: O cliente busca acolhimento, o momento é frá-
gil, e o assessor de carreira precisa estar ali por ele. Quando um 
profi ssional atende vários executivos ao mesmo tempo, isso se 
torna inviável. Se a empresa possui muitos clientes, ela precisa 
que sua equipe acompanhe os números. Não que seja necessário 
um assessor por cliente, mas vale a pena verifi car se a quantidade 
deles sob a responsabilidade de um mesmo assessor não torna 
o trabalho inviável.

Por fi m, quando o trabalho é bem feito, ele é reconhecido até 
mesmo por aqueles que não conseguiram se recolocar. Nessa 
hora, sabe-se que todo o possível foi feito. Além disso, é praxe no 
mercado que se pague apenas metade do valor da assessoria em 
caso de não recolocação de pessoa física. Buscar recomendações, 
ou mesmo depoimentos, pode ser um meio interessante de ter 
garantias reais de um bom serviço de Outplacement. 

(*) É Gerente de Hunting e Outplacement da NVH – Human Intelligence.

A tecnologia move o mundo 
e a inovação o transforma. 
As distâncias físicas têm en-
colhido e agora as empresas 
podem escolher soluções que 
auxiliam as empresas em seu 
processo produtivo. Eu vejo 
tudo isso como uma mudan-
ça de paradigma na qual as 
pessoas passam a trabalhar 
em atividades mais criativas 
e estratégicas. 

Isso aconteceu no início do 
século XVIII com a primeira 
revolução industrial e está 
acontecendo agora na quarta revolução industrial. A evolução 
do mercado pede um novo perfi l de profi ssional, por isso é im-
portante que as empresas parem de lutar contra as novidades 
e se adaptem para não perder negócios.  

Às vezes é necessário repensar se vale a pena contratar a 
tecnologia mais falada e comentada para depois esquecer que a 
contratou, não atualiza-la. Dessa forma, tanto a empresa quanto 
a tecnologia se tornam obsoletas. Para garantir o sucesso da 
organização é necessário considerar dois pontos importantes. 
O primeiro deles está ligado à qualidade e ao aperfeiçoamento 
da tecnologia contratada.

É preciso pensar na valorização da corporação para então 
contratar serviços condizentes com a sua necessidade. Além 
disso, a implementação deve ser compartilhada e inserida em 
todos os setores da empresa, sem distinção. Pois para que a 
tecnologia implementada seja efetiva é preciso que haja inte-
gração de todo o ecossistema. E todos eles precisam ter uma 
boa manutenção. 

Um segundo ponto a ser pensado é a cultura organizacional e a 
criação de valor para seus clientes, funcionários e colaboradores. 
Se a empresa quer ser vista como moderna, ela precisa mudar 
conceitos enraizados e estabelecer uma nova metodologia e 
processos de trabalho. 

Vejamos alguns exemplos: 

1 – Os bancos passaram a ter o autoatendimento por meio 
de terminais, apps e portais on-line. Hoje em dia são poucas as 
pessoas que vão ao banco realizar tarefas básicas;

2 – Os call centers (o famo-
so telemarketing) ganharam 
mais comodidade na relação 
com o cliente, evitando longas 
chamadas e o deslocamento 
de clientes por meio dos cha-
tbots e mídias sociais;

3 – Grandes empresas 
nacionais e multinacionais 
segmentaram alguns setores 
dentro de coworkings e até 
dotaram o home offi ce como 
alternativa. Diante dessa 
mudança, passaram a realizar 

reuniões em salas de videoconferência, evitando o custo e o 
tempo de locomoção das pessoas. 

Viram como uma ação de tecnologia gera uma reação 

nos processos internos? 

Se eu quero otimizar um serviço pela Internet, preciso que-
brar as barreiras do preconceito cibernético e contratar um 
serviço de nuvem para compartilhamento de informações. Se a 
intenção é aumentar a produtividade, basta investir em machine 
learning, Big Data e IoT. 

No caso de auxilio estratégico no mercado e crescimento no 
desenvolvimento de produtos e serviços, a empresa precisa ser 
mais fl exível com regras para assim poder estimular a criativi-
dade e evitar desgastes emocionais ou até mesmo o stress do 
tempo de locomoção. 

Dessa forma, a tecnologia não só transforma o ambiente, como 
também permite a colaboração entre as pessoas e incentiva a 
criatividade. Com tudo isso somado podemos perceber que 
estas mudanças auxiliam na diminuição dos custos, na acele-
ração das tarefas cotidianas, no aumento da produtividade e 
ainda atua no desenvolvimento de produtos e serviços, sem 
substituir o homem.

Por isso, a pergunta que eu faço no título deste artigo é para 
saber se a sua empresa está preparada para enfrentar tantas 
mudanças. Está? 

(Fonte: Hans Jörg Ulmer – CEO da Absolut Technologies, uma das principais 
empresas provedoras globais de soluções em áudio e vídeo (AV), especializada 

em Soluções de tecnologia de Colaboração, Integração e Serviços 
gerenciados).

Sua empresa está preparada para a 
inovação?
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quinta é o décimo terceiro dia da lunação. Lua faz um bom aspecto com Saturno que traz estabilidade emocional. O 

início da manhã será de bastante foco, mas o fi nal da manhã pode ser um pouco mais puxado. O Sol em tensão com Saturno 

pode trazer cobranças, limites e nos faz encarar uma dura realidade. O tempo também é essencial para que não ocorra 

precipitação. A Lua em aspecto negativo com Netuno pode trazer confusão emocional. Apesar do astral pedir iniciativa 

e praticidade, não dá para deixar a intuição de lado. À noite a Lua em aspecto positivo com Plutão renova as energias.
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O Sol em seu signo aumenta à 
vontade para tomar as iniciativas 
e decidir o rumo a tomar na vida. 
A visão realista dos fatos sobre as 
pessoas e o bom senso artístico 
levará a contatos sociais intensos, 
descontraídos e muito positivos no 
trabalho. 74/374 – Cinza.

Lua faz um bom aspecto com Saturno 
que traz estabilidade emocional. O 
início da manhã será de bastante 
foco, mas o fi nal da manhã pode ser 
um pouco mais puxado. Melhora 
o reconhecimento do seu trabalho 
através da tomada de atitude adiada. 
29/329 – Azul.

O excesso de franqueza e sinceridade 
nesse caso resulta em gafes e 
difi culta a comunicação levando a 
incompreensão. Persista quanto 
a uma realização de um desejo 
antigo. Nesta quinta à noite tudo 
estava em forma de projeto poderá 
começar a se desenvolver melhor. 
34/734 – Branco.

O dia é bom para os assuntos 
econômicos e as viagens, embora 
possa prejudicar um pouco a saúde. 
Aumenta a persistência e coragem. 
Algo novo dará uma boa disposição 
social e aumentará a vontade de 
melhorar de vida neste mês de abril. 
O comércio promete ser intenso. 
53/453 – Amarelo.

A Lua em aspecto negativo com 
Netuno pode trazer confusão 
emocional. Apesar do astral pedir 
iniciativa e praticidade, não dá para 
deixar a intuição de lado. Imagine 
e acredite em transformações, mas 
sem aventurar-se e arriscar o que 
possui tudo bem real. 83/283 – Azul.

Evite atritos, devido ao desgaste 
que isto provoca. As transformações 
devem ser feitas aos poucos, sem 
iludir-se com promessas. À noite a 
Lua em aspecto positivo com Plutão 
renova as energias. O tempo também 
é essencial para que não ocorra 
precipitação. 67/567 – Verde.

O Sol em tensão com Saturno pode 
trazer cobranças, limites e nos 
faz encarar uma dura realidade. 
Mantenha bons relacionamentos 
no trabalho e nas relações sociais. 
A insegurança e a teimosia causam 
problemas. A relação sexual está 
intensa e bastante interessante. 
56/656 – Cores escuras. 

O desejo de aventurar-se tende 
a provocar dif iculdades no 
relacionamento sexual. A teimosia 
que se faz exagerada molda 
um quadro de comportamento 
inseguro. O dia é bom para os 
assuntos econômicos e as viagens, 
embora possa prejudicar um pouco 
a saúde. 56/856 – Azul.

Demonstre o que sente pelas 
pessoas, evitando atritos íntimos que 
diminuem a atração sexual e afastam 
a chance de ser feliz no amor. O início 
da manhã será de bastante foco, mas 
o fi nal da manhã pode ser um pouco 
mais puxado. 78/678 – Amarelo.

As pessoas tendem a reagir de forma 
passional e dramática no fi nal desta 
quinta à noite. O relacionamento 
social e sexual deve melhorar nesta 
quinta e fi rmar-se até o fi nal desta 
semana. Fique perto de quem você 
ama e dê mais atenção ao ambiente. 
90/690 – Azul.

Novas oportunidades e maior 
motivação para entrar em ação. 
Os dons de fi delidade e princípio 
estão valorizados. Procure velhos 
contatos que gostaram de revê-lo. 
Melhora bastante o reconhecimento 
de seu talento para executar suas 
atividades rotineiras. 98/598 – 
Branco.

Conte com a ajuda de pessoas amigas 
para suas realizações pessoais e 
profissionais com o sol na casa 
sete. Este é o momento de unir-se a 
alguém para aumentar sua energia. 
Sozinho haverá difi culdade para 
alcançar o que pretende. 54/754 – 
Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de março de 2018. Dia de São Jonas, São Eustácio, São 
Secundo, São Constantino e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde.  
Aniversario do ator Lima Duarte que completa 88 anos, o ator Terence 
Hill nascido em 1941, o apresentador Pedro Bial nascido em 1958, o ator 
Christopher Lambert que faz 61 anos e a atriz Vanessa Giácomo que 
nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é uma pessoa franca e direta, astuta e 
inteligente e muito competitiva. Possui potencial para desenvolver o sexto 
sentido, mas tem personalidade cética e ingênua ao mesmo tempo. Confi a 
muito em si mesmo, é agressivo e corajoso. Pode subir na vida pelo esforço 
próprio, sem depender das pessoas que o rodeiam. A imaginação é a sua 
principal ferramenta de trabalho, mesmo que se dedique a atividades por 
demais concretas. Em geral têm visão política aguçada e dedicação às 
relações íntimas. No lado negativo pode ser pouco prático e ter a falta de tato.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. 
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou 
inimigo, que será afastado. Ser bandido representa 
força de vontade e que conseguirá vencer suas 
difi culdades. Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 envelope 
as fotos de todos os familiares e, em outro, as pétalas 
de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde os 2 envelopes 
dentro de 1 Bíblia durante 3 dias. Recoloque as fotos 
no lugar de costume, reze 3 Credos e 3 Salve-Rainhas. 
Coloque as pétalas das rosas em 1 bacia e derrame 
2 litros de água sobre elas. Todos da família devem 
molhar as mãos e passar esse preparado nos braços 
e nas pernas. Os envelopes e as pétalas devem ser 
jogados no lixo. Use a bacia novamente depois de 
lavada.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Separar o
soro das

plaquetas,
no sangue

Livro
conhecido
como "pai 
dos burros"

Despe-
daça

Tornavam
mais 
movi-

mentados

Pessoa
que obriga

alguém 
a algo

Travessu-
ra (bras.)

Romance
de Fiódor
Dostoi-
evski

Narração

(?) USB:
nela é

conectado
o pendrive

Grande
lago do 

Cazaquis-
tão

Droga pre-
sente em
coquetéis
anti-HIV

Explosivo
no detona-

dor da
bomba A

Isospin
(símbolo)

Quita
(dívida)

A do
vegano
exclui

proteínas
de origem

animal

Anciã

(?) Dele-
vingne,

atriz
britânica

Contração
do múscu-
lo cardíaco

Rezam

Companhia
Siderúrgica
Nacional

Urgir

Fileira
Ingresso
para um
evento

Sal, em
inglês

Angústia

Oceano

Ordem da
sentinela

Substância do
núcleo celular 
Bairro da Zona

Sul carioca

Ocupa-se de doenças
como a malária, 

entre outras
Acalentou

Cintura 
da calça

Antigo
cargo de
Roberto
Minczuk
na OSB

Sol
diminuto

(Astr.)

Letra
circular
Avenida
(abrev.)

Enfeitar
Patativa do
(?), poeta
cearense

Produto
da reação
oxiácido-

álcool

Autor
(abrev.)

Cantil rús-
tico (pl.)

Sapo ama-
zônico
Mãe de 

Caim (Bíb.)

Exame de (?), forma
de diagnóstico da

teníase

MDC
CENTRIFUGAR

DILACERAO
DINAMIZAVAM

COSOEEVA
IUANSIAT
NALAAEI

MAESTROCSN
TNOIDIOTA

ARTEORNAR
PORTAESTER

PASISTOLE
IDOSAARAL
CARAARAA
AAREZTNT

ALIMENTAÇÃO

4/salt. 5/éster. 6/coator.

Cidade histórica, de fama in-
ternacional, tombada pelo IPHAN 
desde 1938 e com o título de Cidade 
Patrimônio Cultural da Humanidade 
(UNESCO/1980), Ouro Preto é hoje 
um atrativo centro de serviços da 
moderna hospitalidade turística, 
com muitos estímulos, ofertas e 
produtos da chamada “economia 
criativa”. Agora conta com o portal 
ouropretocultural, que divulga de 
eventos culturais a produtos típicos 
produzidos na cidade. Os saborosos 
doces de São Bartolomeu (Patri-
mônio Imaterial de Ouro Preto) e 
os torresmos da Chapada, os fi nos 
cosméticos da Fundação Sorria, as 
deliciosas cachaças, as lindas pe-
ças em pedra-sabão, tudo feito de 
maneira artesanal.  Há também um 
guia completo da cidade, com dados 
atualizados. Além de uma revista 
eletrônica com fotografi as da cidade, 
informações históricas, entrevistas, 
agenda cultural, divertidos causos. A 
versão virtual, completa  e gratuita, 

do Guia Ouro Preto também está 
disponível no site, com informações 
sobre o histórico da cidade, dados 
geográficos, atrativos naturais, 
igrejas, capelas, chafarizes, pontes, 
minas de ouro, cachoeiras, os 12 
distritos, além de dados completos 
sobre hospedagem, estabeleci-
mentos comerciais, transporte, 
alimentação, bancos, entre outros. 
O Portal ainda contempla A Revista 
ouropretocultural (ROC), que foi 
criada para agrupar os principais 
eventos culturais que acontecem 
na cidade história, entrevistas, 
fotografi as, literatura, classifi cados 
gratuitos, colunas sobre Patrimônio, 
e os 13 Museus da cidade e muitas 
fotografi as. Além disso, moradores 
contam suas estórias de vivência na 
cidade, e os visitantes ilustres dão 
seus depoimentos sobre a impressão 
que tiveram ao visitarem a Cidade 
Patrimônio Cultural da Humanidade.
Informações (www.ouropretocultu-
ral.com.br )
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Cotidiano de beleza 
A exposição “Quatro Cidades Apaixonantes”, reune 32 imagens 

da fotógrafa Andreia Tarelow que registram o cotidiano das 
cidades de Nova York, Florença, Paris e São Paulo. A temática 
da exposição é o resultado da percepção atenta da fotógrafa ao 
contemplar as quatro cidades valorizando cenas que reportam 
às belezas que geralmente são ignoradas pelo olhar do turista 
convencional.

Serviço: Espaço Cultural Conjunto Nacional,  Av. Paulista, 2073. De segunda a sábado 
das 9h às 21h e domingos das 12h às 21h.Entrada franca. Até 14/04.

Espetáculo inspirado 
pela polarização e o 
contexto político e 
social que tomaram 
as ruas do país nos 
últimos três anos, 
“11 Selvagens”
volta em cartaz na 
sexta-feira (6)

As cenas se desenrolam 
a poucos metros do 
público, por vezes até 

na cadeira ao lado, e a identi-
fi cação é imediata. São cenas 
do cotidiano em que explode 
um impulso descontrolado. 
Da violência à sensualidade, 
do absurdo ao trivial, são onze 
quadros interligados como uma 
camada de sociabilidade que 
pode rapidamente ser rompida 
em nossos dias. A peça reúne  
onze atores em situações onde 
as pessoas perdem o controle. 
Da violência à sensualidade, do 
absurdo ao trivial, são cenas do 
cotidiano que explodem em im-
pulsos descontrolados. Como 

Cena da peça “11 Selvagens”.

“11 Selvagens”
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uma camada de sociabilidade 
pode rapidamente ser rompida 
em nossos dias?. Com Anna Galli, 
Beatriz Silveira, Bianca Lopresti, 
Bruno Lourenço, Felipe Aidar, 

Gabriel Gualtieri, Inês Bushatsky, 
Isabella Melo, Jonatan Justolin, 
Fhelipe Chrisostomo, Gustavo 
Bricks, Mariana Marinho, Maria-
na Beda, Mauricio Machado, Ra-

fael Carvalho e Thiago Albanese. 

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, 
R. Doutor Teodoro Baima, 94, República, 
tel. 3259-6409. Sextas às 21h, sábados e 
domingos, às 19h. Ingresso: R$ 40. Até 29/04.

A Aldo, The Band se apresenta em aquecimento para a 
turnê em conjunto com Flying Lotus e Radiohead. Além 
dos irmãos, a banda conta com Fabio Pink no baixo e Érico 
Theobaldo na bateria. O setlist contará tanto com músicas 
novas, quanto antigas, do compilado de 43 canções que 
compõem o “2014 - 2017 Fleas, Bureaucracy & Demos”. 

Serviço: Breve Pompéia, R. Clélia, 470. Quinta (5) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Aldo, The Band no Breve.

Primeiro
show do ano
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Inesperado
Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a), acredito que 

Deus quer que voce saiba… Que um grande e inesperado 
bem está chegando para você agora. Você tem esperado 
por uma mudança na energia, e essa mudança ocorreu. 
Tudo o que tem a fazer é estar pronto para receber seu 
novo bem. Fique vigilante. Ele pode chegar a qualquer 
instante e de uma forma que você não poderia prever 
ou imaginar.

Amor seu amigo,
Neale Donald Walsch

Ser Urbano é a primeira grande 
exposição individual de Carlos Ga-
raicoa na cidade e traz a produção 
recente de um dos mais conceitu-
ados artistas latino-americanos da 
contemporaneidade. Os trabalhos 
apresentados propõem refl exões 
acerca das relações entre o es-
paço da cidade e as pessoas que 
a habitam. A mostra é composta 
por sete obras, entre instalações, 
vídeos, maquetes e desenhos. A 
partir do olhar de um artista nas-
cido em Cuba e que atualmente 
reside em Madri, o trabalho de 
Garaicoa dialoga constantemente 
com a complexidade presente nas 
cidades em um mundo globalizado. 
As obras revelam a viagem criativa 
do autor, para quem a cidade e suas 
fi guras, seus materiais e segredos, 
tem papel fundamental. O quanto a 
arquitetura e os diferentes projetos 
urbanísticos evidenciam a beleza 
e os problemas da contempora-
neidade? Como a cidade se curva 

a eventuais pressões políticas, 
ideológicas ou sociais? São essas 
algumas das questões levantadas 
pela obra de Garaicoa e presentes 
na mostra. Entre os trabalhos 
expostos estão tanto obras que 
se relacionam diretamente com o 
contexto cubano original do artista 
quanto produções feitas a partir do 
olhar de Garaicoa para diferentes 
realidades do mundo. O contexto 
brasileiro não só está presente na 
exposição, com a obra “Saving the 
safe”, que reproduz o prédio do 
Banco Central do Brasil em outo, 
como foi palco de inspiração para 
outros trabalhos, a partir da resi-
dência que fez no Rio de Janeiro 
e participações na Bienal de São 
Paulo.

Com sua estadia dividida entre 
seus estúdios de Madri e Havana.

 
 Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro, 

Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíse-
os, tel. 3226-7361. De terça a sábado das 10h 
às 19h. Entrada franca. Até 06/05.

Espaços da cidade Nota- passeio histórico 
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GRAUNA INCORPORADORA S.A.
CNPJ nº 09.094.298/0001-10

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em reais - R$)

  Preju Adiantamento
  ízos- para futuro
 Capital acumu- aumento
      social    lados     de capital      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.406.500 (653.854) 54.500 3.807.146
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 73.000 73.000
Aumento de capital com AFAC 127.500 - (127.500) -
Prejuízo líquido do exercício        -  (77.519)             -     (77.519)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.534.000 (731.373)             - 3.802.627

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Prejuízo líquido do exercício (77.519) (68.082)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
 líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
 Imposto de renda e contribuição social (19) (5)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (7.588) (2.667)
 Outros créditos 8 1
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (964) (28)
 Outros passivos      9.756     3.603
Caixa líquido gerado pelas operações (76.326) (67.178)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais      (76.326)      (67.178)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
 Aporte de acionistas     73.000     69.500
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades de fi nanciamento     73.000     69.500
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa (3.326) 2.322
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício     3.326     1.004
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício               -     3.326

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa      (3.326)     2.322

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

(Despesas) receitas operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Despesas gerais e administrativas (42.243) (51.273)
Despesas tributárias      (51.602)      (16.810)
Prejuízo antes das receitas e despesas fi nanceiras (93.845) (68.083)
Receitas fi nanceiras 16.387 35
Despesas fi nanceiras         (42)                  (29)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (77.500) (68.077)
Imposto de renda e contribuição social correntes         (19)                (5)
Prejuízo líquido do exercício      (77.519)      (68.082)

Prejuízo básico por ação - R$       (0,02)       (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2017 31/12/2016
Prejuízo líquido do exercício (77.519) (68.082)
Outros componentes do resultado abrangente         -          -
Resultado abrangente total do exercício      (77.519)      (68.082)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Graúna Incorporadora S.A. (“Companhia”) possui propósito específi co 
que consiste no desenvolvimento de empreendimento imobiliário localizado no município de Poá, 
Estado de São Paulo, na Avenida Vital Brasil, Vila Monteiro. A Administração decidiu transformar o 
tipo jurídico da Sociedade em 2017, passando de Sociedade Limitada Empresária para Sociedade 
por Ação (Capital Fechado), com o objetivo de melhor atender os interesses sociais da Companhia. 
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas e políticas contábeis: 
2.1. Base de apresentação: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem a legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações 
fi nanceiras são apresentadas em reais. A moeda funcional para a preparação das demonstrações 
fi nanceiras é o Real (R$) e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram registradas 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos referentes ao exercício. São Paulo, 29 de março de 2018

A T I V O 31/12/2017 31/12/2016
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa - 3.326
 Outros créditos         -        8
Total do ativo circulante         -     3.334
Não circulante
 Imóveis a comercializar 3.818.146 3.810.558
 Depósitos judiciais - -
Total do ativo não circulante  3.818.146  3.810.558
Total do ativo  3.818.146  3.813.892
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Fornecedores 992 28
 Obrigações trabalhistas 5.888 5.435
 Obrigações fi scais 1.296 1.272
 Contas a pagar 7.343 -
Total do passivo circulante     15.519     6.735
Não circulante
 Outras contas a pagar         -        11
Total do passivo não circulante         -        11
Patrimônio líquido
 Capital social 4.534.000 4.406.500
 Prejuízos acumulados (731.373) (653.854)
 Adiantamento para futuro aumento de capital          -     54.500
Total do patrimônio líquido 3.802.627 3.807.146
Total do passivo e patrimônio líquido  3.818.146  3.813.892

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

pelo custo histórico. 2.2. Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment test”): A 
Companhia revisa o valor contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda do valor recuperável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são identifi cadas 
e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas sujeitas à 
avaliação de recuperação são os imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2017, não foram 
identifi cados indicadores de perda. 2.3. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nancei-
ros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo líquido dos custos diretamente atribuíveis, a 
partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumen-
tos fi nanceiros e incluem, principalmente, caixa e equivalentes de caixa e contas a pagar. 2.4. 
Imóveis a comercializar: Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos de 
outros gastos relacionados ao processo de incorporação imobiliária. 2.5. Provisão para riscos 
e demandas judiciais: A provisão para demandas judiciais é reconhecida quando a Companhia 
tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa 
ser estimado com segurança. A Companhia se utiliza da avaliação até a última instância judicial 
para determinar a necessidade de reconhecer provisão, considerando o histórico e perspectivas 
futuras de conclusão dos processos. 3. Imóveis a comercializar: Os imóveis a comercializar são 
compostos por custos com aquisição do terreno, localizado na Cidade de Poá - São Paulo, custas 
iniciais com o terreno e outros gastos necessários para futura incorporação imobiliária, atreladas 
ao imóvel. A Administração da Companhia avalia anualmente seus estoques de terrenos, a preço 

de mercado, e com base no resultado dessas avaliações verifi ca a necessidade de ajuste, por
redução do valor recuperável. 4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 
2017, o capital social é de R$4.534.000 (R$4.406.000 em 31 de dezembro de 2016), dividido em
4.534.000 (4.406.000 em 31 de dezembro de 2016) ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. O Montante de R$127.500 de aumento de Capital Social da Companhia, foi efetuado me-
diante capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC. 5. Aprovação das 
demonstrações fi nanceiras: As demonstrações fi nanceiras foram aprovadas para divulgação
pela Diretoria em 29 de março de 2018.
A DIRETORIA Alberes Marçal Papa - Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

Passivo Nota           2017           2016
Circulante      283.973      244.691
Outras obrigações      283.973      244.691
Fiscais e Previdenciárias 53.854 94.037
Diversas 6 230.119 150.654
Não Circulante      244.026      257.393
Diversas 6 244.026 257.393
Patrimônio Líquido      974.254      981.939
Capital Social  
De Domiciliados No País 9 450.000 450.000
Reserva Legal 68.713 66.939
Reservas de Lucros      455.541      465.000
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 1.502.253 1.484.023

Ativo Nota           2017           2016
Circulante 1.154.436 1.166.553
Disponibilidades 4 71.820 2.023
Títulos e Valores Mobiliários 768.331 902.653
Carteira Própria 4 768.331 902.653
Outros Creditos 291.693 235.483
Rendas a Receber 5 263.543 233.967
Diversos 6 28.150 1.516
Outros valores e bens 22.592 26.394
Não Circulante 347.817 317.470
Diversos 6 230.812 169.605
Imobilizado de uso 7 107.576 134.634
Intangível 7.1          9.429        13.231
Total do Ativo 1.502.253 1.484.023

    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
  CNPJ/MF nº 65.635.377/0001-62

Relatório da Administração
Aos sócios, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos
semestres findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A auditoria independente verifica o sistema de controles internos de acordo com
a Resolução 2.554/98 e atualizações posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo as determinações da Resolução 4.433/15”.

São Paulo, 22 de março de 2018. A Administração

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016
 e Semestre Findo em 31/12/2017 - (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO” ou
“Corretora”), com mais de 20 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela credibilidade
e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações oriundas de
comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela atividade que foi
autorizada, a Corretora oferece serviços de terceirização documental de importação e expor-
tação, tratando do registro de todas as operações desde as suas origens nas empresas, eviden-
ciando toda a dinâmica de fluxos financeiros e emitindo relatórios gerenciais. Desta forma, a
NGO também contribui com documentos para a gestão das empresas. A Missão da NGO é
oferecer soluções nas negociações, que garantam o melhor custo benefício para o cliente. Com
uma filosofia moderna de atuação baseada no sentido de parceria. Destaca-se pela prestação
de serviço personalizado, apresentando soluções completas para seus clientes, por isso, é
referência no mercado de câmbio e comércio exterior, sendo detentora de prêmios de reconhe-
cimento público como a “TOP OF MIND”. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº
11.941/09, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central
do Brasil (BACEN) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC” emitiu
pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados
pela CVM, porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As Demonstrações Contábeis
estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da NGO e foram aprovadas,
pela Administração, em 20 de março de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração do resultado: O resul-
tado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e
despesas devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos períodos/exercícios em que
ocorrerem, simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento
ou pagamento. As receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em
conta redutora dos respectivos ativos e passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa: Para fins
de Demonstração dos Fluxos de Caixa, incluem depósitos bancários a vista em moeda cor-
rente, aplicações em depósitos interfinanceiros (quando aplicável), sem restrições de uso pela
Administração e/ou redução de valor pelo resgate, para o gerenciamento de compromissos de
curto prazo. c. Títulos e Valores Mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: Re-
gistrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço
são classificados, quando aplicável, conforme a Circular 3.068, de 08/11/2011, do BACEN,
sendo: i) Títulos para negociação: Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o propósito de
serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida
ao resultado do exercício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para venda: Títulos e Valores
Mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem
ativa e frequentemente negociados, em contrapartida à conta destacada no patrimônio líquido.
iii) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobiliários para os quais haja intenção
ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para sua manutenção em carteira até
o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado quando da
transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de vencimento, não sendo
avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para a venda,
quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demonstração do resultado,
em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As reduções no valor de mercado dos
Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos mantidos até o vencimento (quando
aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados, quando não impactados por eventos
temporários, serão considerados no resultado como perdas realizadas. Em 31 de dezembro
de 2017 e 2016, a Corretora não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos.
d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação de serviços são registrados pelo valor
contratado. A Administração avalia, constantemente, a necessidade de provisão para créditos
de liquidação duvidosa em relação à perspectiva de realização de seus recebíveis. e. Outros
valores e bens e diversos: Demonstrado pelo valor de custo ou de realização, incluindo os
rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. f. Imobilizado e intangível: O
Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzindo-se a depreciação acumulada. As
depreciações são calculadas pelo método linear, que consideram o tempo de vida útil-econô-
mica dos bens, sendo conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 7. O Intangível corresponde
aos direitos adquiridos que tenham por objeto, bens incorpóreos destinados à manutenção da
Corretora. Quando aplicável, são amortizados no prazo de cinco anos (20% ao ano). A Admi-
nistração da Corretora avalia ao menos uma vez no exercício social, a necessidade de provisão
ao valor recuperável de seus ativos, sendo que para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e de 2016, não foram apuradas perdas substanciais que necessitassem a apresentação
de ajustes em suas Demonstrações Contábeis. g. Redução ao valor recuperável de ativos
(Impairment): Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados para averiguar se há
evidência significativa de que tenha ocorrido uma perda no seu valor contábil. Uma perda por
redução ao valor recuperável de ativo financeiro e não financeiro é reconhecida no resultado do
período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recupe-
rável. h. Outros ativos e passivos: Demonstrado por valores conhecidos e calculáveis,
acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço, quando aplicáveis. Os passivos
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das
variações monetárias incorridas, quando aplicável. i. Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): A provisão para o Imposto
de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%
conforme previsto na legislação em vigor. A Contribuição Social é calculada à alíquota de
20%, como determina legislação para Empresas do segmento financeiro. Em conformidade
com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhecimento de receitas, custos
e despesas na apuração do lucro líquido do período, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e
pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na apuração do Lucro Real.
A provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais adicional de 10% e
a contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a partir de 1º de setembro de
2015 passou a ser calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela
legislação fiscal. j. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e
a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são realizados de
acordo com os critérios definidos na Resolução 3.823/09 e Pronunciamento Técnicos CPC
25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo aos seguintes
critérios: Ativos contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis somente
quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as
quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Passi-
vos contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis quando, baseado na
opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis
não são reconhecidos contabilmente, sendo divulgados nas Notas Explicativas, conforme

demonstrado na Nota Explicativa nº 8. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins de
Demonstração dos Fluxos de Caixa, e conforme Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa
e Equivalentes de Caixa da NGO, em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, estavam compos-
tos conforme segue:
Item         2017         2016
Caixa 468 440 
Depósitos bancários 71.352 1.583
Caderneta de poupança    768.331    902.653

840.151 904.676
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financeiras
de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes para o
cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente conversível
em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Rendas a receber         2017         2016
Títulos a Vencer
0 a 30 dias 123.644 225.696
31 a 90 dias 21.782 - 
Títulos Vencidos 
0 a 30 dias 82.669 8.318
31 a 90 dias 31.317 -
91 dias em diante 9.936 -
Total 269.348 234.014
Provisão Para Devedores Duvidosos (5.805) (47)
Total de Rendas a Receber 263.543 233.967
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas, renegociações
e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem realizando análises
constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considerados de difícil realização.
6. Outros créditos e Obrigações Diversos                          2017                         2016

    Ativo Passivo     Ativo Passivo
Salários e encargos trabalhistas - 195.658 - 102.779
Adiantamentos salariais 28.150 - 1.516 -
Contas a Pagar - 30.911 - 47.875
Outros Pagamentos              -      3.550              -              -
Total Circulante 28.150 230.119 1.516 150.654
Impostos a recuperar e compensar (i) 188.079 - 126.871 -
Depósitos judiciais (nota 8) 42.733 - 42.733 -
Provisão para obrigações previdenciárias (ii) - 201.293 - 214.660
Provisão para demandas judiciais (Nota 8)              -    42.733              -    42.733
Total não circulante 230.812 244.026 169.605 257.393
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de corre-
tagem de câmbio, durante o exercício. (ii) A partir de 2015, a Administração da NGO optou por
realizar a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
da totalidade dos funcionários ativos, considerando como política conservadora de prevenção
de riscos e controle de passivos.
7. Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2017 31/12/2016
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

1) Instalações 10 4.800 3.480 1.320 1.800
2) Móveis e Utensílios 10 116.532 60.558 55.974 62.504
3) Máquinas/equipamentos 10 105.111 71.316 33.795 38.682
4) Equip. de informática 20   124.057            107.570      16.487        31.648
Total 350.500 242.924 107.576 134.634
b. Movimentação do custo

31/12/2016                                                          31/12/2017
      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

1) Instalações 4.800 - - - 4.800
2) Móveis e Utensílios 116.531 - - - 116.531
3) Máquinas e equipamentos 104.089 1.022 - - 105.111
4) Equipamentos de informática      121.941       2.906         790             -   124.057
Total 347.361 3.928 790 - 350.499
7.1. Intangível: c. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2017 31/12/2016
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Intangível 20     35.003              25.574        9.429        13.231
Total 35.003 25.574 9.429 13.231
d. Movimentação do custo

31/12/2016                                                            31/12/2017
       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

Intangível        35.003               -             -              -     35.003
Total 35.003 - - - 35.003
8. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo
à Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de
ilegalidade de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo
Circulante. A Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são sufi-
cientes para atender as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, conside-
rando os critérios descritos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, processos administrativos por descumprimento
das normas do Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem
impactar representativamente nas Demonstrações Contábeis e operações da Corretora.
9. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital social, totalmente subscrito e integra-
lizado, está representado por 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nomi-
nal de R$ 1,00 cada. Os resultados distribuíveis, apurados anualmente ou em períodos
inferiores, serão divididos ou suportados pelos sócios, que farão deliberações específicas
e em documento formal. b) Reservas: Conforme disposições estatutárias e determinação
da Lei n° 6.404/76, a Corretora destina 5% do lucro líquido do exercício social para Reserva
Legal, atendendo aos limites estipulados na legislação vigente. c) Dividendos: Conforme
disposições estatutárias estão estipuladas aos quotistas, dividendos que, correspondam no
mínimo, a 25% do Lucro Líquido do exercício.
10. Receitas de prestação de serviços         2017         2016
Corretagem de câmbio 1.571.167 1.858.935
Intermediação de negócios    953.624      922.51
Total 2.524.791 2.781.450

11. Despesas de pessoal         2017         2016
Benefícios 377.016 329.558
Encargos sociais 281.884 308.492
Proventos 818.997 827.383
Outros        9.910        6.481
Total 1.487.807 1.471.914
12. Outras despesas administrativas         2017         2016
Aluguéis 134.564 132.064
Comunicações 58.329 60.126
Manutenção e conservação 24.990 34.600
Despesas com materiais 17.590 27.198
Processamento de dados 120.047 97.204
Serviços sistema financeiro 35.254 23.107
Serviços técnicos especiais 87.046 79.881
Transportes 59.817 72.663
Depreciações e amortizações 34.486 31.504
Outros      81.219    106.463
Total 653.342 664.810
13. Despesas tributárias         2017         2016
ISS 126.240 139.073
COFINS 100.992 113.096
PIS 16.411 18.378
Outros    167.992        1.674
Total 411.635 272.221
14. Outras receitas e despesas operacionais         2017         2016
Provisões (i) 13.367 (38.270)
Outros          (753)        3.032
Total 12.613 (35.238)
(i) Conforme descrito na Nota explicativa 6, a Administração da NGO optou por realizar a
provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da tota-
lidade dos funcionários ativos, no montante de R$ 38.270 em 2016 e R$. 13.367 em 2017. Esta
provisão foi considerada indedutível para fins de apuração do Lucro Real e correspondente
Imposto de Renda e Contribuição social. 15. Estrutura de Gerenciamento de Riscos Ope-
racionais e de Mercado: A Diretoria da NGO, em cumprimento aos normativos requeridos
pelo Banco Central do Brasil, designou a Diretoria Administrativa e de Controladoria como
responsável pela estrutura de gerenciamento de risco operacional, que elaborou o Manual de
Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume I, que contém todas as definições
da estrutura organizacional e dos componentes do gerenciamento de riscos operacionais,
política de gerenciamento de riscos operacionais e de plano de contingências, além de capítulo
específico sobre a prevenção de lavagem de dinheiro. O Manual de Compliance e Gerencia-
mento de Risco Operacional - Volume II, que contém matérias específicas técnicas de apoio
ao Volume I e, mais, os Manuais de Controles Internos - Rotinas Departamento de Pessoal
(DP) e Rotinas Departamentos Contabilidade e Fiscal, todos devidamente registrados, no 1º.
Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob número 3256716, e no 6º. Oficial
de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nos 1494208 e 1494209, respectivamen-
te. O gerenciamento de riscos de mercado está alinhado às diretrizes do Banco Central do
Brasil e aos conceitos do Comitê da Basiléia, apresentando nos exercícios de 2015 e 2014,
situação normal de exposição aos riscos dessa natureza. 16. Ouvidoria: A NGO possui for-
malizada e operacional a área de Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº
3849/10, do CMN e Circular nº 3.370/07, do BACEN, que consiste em atuar como canal de
comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar eventuais pendências e prestar
esclarecimentos sobre seu produto. 17. Limites operacionais: Através de seus Instrumentos
Normativos e em busca da Convergência com os aspectos prudenciais trazidos pelo Acordo
de Basiléia, o BACEN alterou e vem modernizando sua metodologia de cálculo do Patrimônio,
bem como as ponderações por graus de risco. A Corretora tem seus limites operacionais de
acordo com as normas e critérios estabelecidos pela Resolução CMN 2.723/00. 18. Instrução
CVM 381/2003: No exercício de 2017, não foram contratados junto aos auditores independentes
e partes a eles relacionadas, serviços não relacionados à auditoria externa, de acordo com as
disposições estabelecidas nessa Instrução. 19. Cobertura de seguros: Em 31.12.2017 a
Corretora possuía cobertura de seguros para incêndio, responsabilidade civil, roubo/furto qua-
lificado e lucros cessantes no montante total e máximo de R$. 4.300.000 (em 31 de dezembro
de 2016 perfazia R$ 4.300.000). O valor segurado é determinado pela Administração, em base
técnica que se estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros
com bens e direitos, bem eventual interrupção de atividade. Os valores de cobertura de seguro
não foram auditados. 20. Informações complementares: Em 28 de dezembro de 2007, foi
promulgada a Lei n° 11.638, com o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB). Em decorrência deste processo de convergência com as normas internacionais de
contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC, as quais serão aplicáveis às Instituições Financeiras somente
quando aprovadas pelo CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados são: • Resolução
n° 3566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01); • Resolução n° 3604/08 -
Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03); • Resolução n° 3750/09 - Divulgação sobre Partes
Relacionadas (CPC 05 R1); • Resolução n° 3823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes (CPC 25); • Resolução n° 3973/11 - Eventos Subsequentes (CPC 24); •
Resolução n° 3989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 R1); • Resolução n° 4007/11
- Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23); • Resolução
n° 4144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil Finan-
ceiro. Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamen-
tos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos será de forma prospectiva
ou retrospectiva para as demonstrações contábeis da Corretora.

2º Semestre                        Exercício
Nota                2017           2017           2016

Resultado da Intermediação Financeira             28.151        54.118        52.893
Resultado com operações financeiras 28.151 54.118 52.893
Outras Receitas/Despesas Operacionais           (98.540) (21.137)     337.268
Receitas de Prestações de Serviços 10 1.122.987 2.524.791 2.781.451
Despesas de Pessoal 11 (619.820) (1.487.807) (1.471.914)
Outras Despesas Administrativas 12 (322.275) (653.342) (664.810)
Despesas Tributárias 13 (274.057) (411.635) (272.221)
Outras (Despesas) Receitas Operacionais 14 (4.619) 12.613 (35.238)
Provisão para Créditos em Liquidação (756) (5.757) -
Resultado Operacional           (70.389)        32.981     390.161
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e das Participações (70.389) 32.981 390.161
Contribuição Social 12.112 (23.643) (87.601)
Imposto de Renda 15.120 (17.023) (84.220)
Resultado do Período / Exercício (43.157) (7.685) 218.340
Quantidade de Quotas sociais: 450.000 450.000 450.000
Resultado líquido por quota do capital social (0,10) (0,02) 0,49

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - dos Exercícios
Findos em 31/12/2017 e 2016 e Semestre Findo em 31/12/2017 - (Em reais)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2º Sem. 2017           2017           2016
Resultado do semestre/exercício           (43.157)        (7.685)      218.340
Baixa Residual do Imobilizado                 302             302          7.928
Depreciação e amortização            17.100        34.486       31.504
Variação em Ativos Operacionais  
Outros créditos         (134.807)    (117.417)          5.539
Outras operações de valores e bens               1.822          3.802        (3.758)
Variação em Passivos Operacionais  
Obrigações Fiscais e Previdenciárias               2.753      (40.183)          7.315
Obrigações Diversas           (14.222)       66.098       23.152
Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas)
  gerados pelas atividades operacionais         (170.209)      (60.597)     290.020
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado             (2.906)        (3.928)      (27.448)
Aquisição de Intangível                      -                 -      (15.666)
Caixa e equivalentes de caixa aplicados
  nas atividades de investimentos             (2.906)        (3.928)      (43.114)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de lucros                      -                 -        (5.000)
Caixa e equivalentes de caixa aplicados
  nas atividades de financiamentos                      -                 -        (5.000)
Aumento / (Redução) líquido (a) de caixa
  e equivalentes de caixa         (173.115)      (64.525)     241.906
Aumento (Redução) nas disponibilidades:         (173.115)      (64.525)     241.906
No inicio do semestre/exercício 1.013.266 904.676 662.770
No final do semestre/exercício           840.151     840.151     904.676

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016 e Semestre Findo em 31/12/2017 - (Em reais)
                       Reservas Lucros

    Capital  Social     Legal      Lucros   Acumulados        Total
Saldos em 01 de julho de 2017                  450.000    68.713      498.698                         - 1.017.411
Prejuízo do Semestre - - - (43.157) (43.157)
Saldos em 31 de dezembro de 2017                  450.000    68.713      498.698              (43.157)    974.254
Mutações                             -             -                 -              (43.157)    (43.157)
Saldos em 01 de janeiro de 2017                  450.000    66.939      465.000                         -    981.939
Prejuízo do Exercício - - - (7.685) (7.685)
Reserva Legal - 1.774 - (1.774) -
Transferência para reserva de lucros - - 33.698 (33.698) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017                  450.000    68.713      498.698              (43.157)    974.254
Mutações                             -      1.774        33.698              (43.157)      (7.685)
Saldos em 01 de janeiro de 2016                  450.000    56.022      262.577                         -    768.599
Lucro Líquido do Exercício - - - 218.340 218.340
Reserva Legal - 10.917 - (10.917) -
Distribuição de lucros - - - (5.000) (5.000)
Transferência para reserva de lucros - - 202.423 (202.423) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016                  450.000    66.939      465.000                         -    981.939
Mutações                             -    10.917      202.423                         -    213.340

Aos Srs. Administradores e Cotistas da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda.
São Paulo - SP. Abstenção de Opinião: Fomos contratados para examinar as demons-
trações contábeis da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resul-
tado, 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. Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis da
NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. pois, devido à relevância do assunto descrito
na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria
sobre essas demonstrações contábeis. Base para abstenção de opinião: Não pudemos
concluir a revisão do sistema de controles internos em razão da administração da Corretora
entender que o escopo da nossa auditoria não compreendia a realização desse trabalho. Em
decorrência dessa limitação, não foi possível determinar se as demonstrações contábeis,

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente se causada por
fraude ou erro e se há necessidade de efetuar ajustes contábeis adicionais. Responsabi-
lidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen 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 elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com
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responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstra-
ções contábeis da Corretora de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido aos assuntos descritos na
seção intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas
demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
São Paulo, 22 de março de 2018
Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP009. 597/O-8

Nota de Esclarecimento da Diretoria

A Diretoria da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda se reserva o direito de não
pactuar com a “abstenção de opinião” e os motivos apostos pela Binah SP Auditores
Independentes em seu relatório, por não terem sido adequadamente fundamentadas e
esclarecidas resultando obscuras e sem mérito, tendo em vista que todo o material que

envolve Auditoria Contábil foi disponibilizado pela NGO a Auditora. Contudo, não pode
aquiescer as demandas feitas pela mesma com características de Auditoria Interna Técnica
que envolve o “modus operandi” da instituição na sua atividade fim por ter outra Auditoria,
altamente especializada e com conhecimento amplo de seu Compliance, KYC, PLD, e

dinâmica de controles, com performance dinâmica e sistêmica ao longo do ano e que emite
relatórios contínuos a respeito. Ressalta ainda que a Resolução 4.588, em seu § 1º do
Art. 3º, veta a realização de Auditoria Contábil e Auditoria Interna pela mesma Auditoria.
Os fatos estão sob análise do Banco Central.

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para

3106-4171

Não existe 
nada que 
muitos 

políticos não 
consigam 
destruir

José Antonio Puppio (*)
 

O governo federal 

tem proporcionado 

algumas ações que 

costumam gerar 

indignação na 

população. Muitos 

ajustes e mudanças 

de alíquotas causam 

revolta entre muitos 

brasileiros

O número de desem-
pregados acima dos 
dois dígitos ainda 

persiste e não dá mostra 
que irá baixar tão breve, 
mesmo com a aproximação 
das eleições. Se houvesse 
essa queda já seria um bom 
argumento para conquis-
tar os eleitores, mas tudo 
indica que não será esse o 
cenário até o fi m do ano.

Os números são desani-
madores e desestimulan-
tes. O Palácio do Planalto 
que está desmoralizado, 
na visão de muitos cida-
dãos, oferecia para 86% 
da população um salário 
mínimo de R$ 952,00/ mês, 
e após um ano, informou 
que infl ação foi de apenas 
3%, oferecendo R$ 28,00 
de aumento para o mínimo 
chegar a R$ 980,00/mês. 
Mas na outra ponta, as 
alíquotas de responsabili-
dade dos governos federal 
ou estadual receberam 
outro tratamento. 

O combustível subiu 
36%, a energia 41%, a 
água 38%, o gás 32%, 
e os pedágios elevaram 
seus preços em 26%, em 
média.  Se passarmos para 
os automóveis a tendência 
persiste porque estes 
bens duráveis subiram 
29% nos últimos 3 anos 
em razão dos sucessivos 
aumentos de impostos. O 
que fi camos horrorizados 
em constatar é que o 
governo consegue empo-
brecer uma população de 
aproximadamente de 80 
milhões de cidadãos que 
se aposenta pelo INSS 
com pensões de R$ 4 mil/
mês e após 6 a 8 anos não 
recebem mais que R$1,6 
mil/mês. 

Este enorme grupo so-
cial da classe média não 
consegue mais educar 
seus filhos adequada-
mente, não se alimenta 
mais normalmente e tem 
grandes chances de fi car 
doente antes da velhice. 
Nosso País que não sofre 
com vulcões, tsunamis, 
nevascas, e oferece ain-
da 90% de terras férteis 
e agricultáveis em seu 
território, e mais 300 dias 
de sol por ano de cultivo. 
Mas muitos dos nossos 
políticos conseguem des-
truir todo esse panorama 
potencial com políticas 
‘propineiras monstruo-
sas’, que achatam boa 
parte do povo para abaixo 
da linha da pobreza.

Do outro lado há tam-
bém problemas na classe 
empresarial. Desafi amos 
que alguém nos aponte um 
grande ou megaempresá-
rio que tenha dado certo 
no Brasil, sem ter recor-
rido em algum momento 
a pequenas ou grandes 
ações ilícitas de ‘propinei-
ras’. O país, ao que tudo 
indica, não tem futuro se 
continuar seguindo esse 
caminho. 

Se contarmos apenas 
com a maioria dos políticos 
atuais não vemos a pos-
sibilidade de se chegar a 
lugar algum em um futuro 
próximo e talvez soframos 
uma inadimplência total 
em breve, quem sabe.

(*) - É empresário, diretor 
presidente da Air Safety e autor

do livro “Impossível é o que não
se tentou”.
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Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDER DOS REIS FERREIRA LIMA, profi ssão: tecnico em refrigera-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Simão Ferreira Lima Junior 
e de Roseli Candida dos Reis Lima. A pretendente: AMANDA FARIAS DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jozelio Gon-
dim dos Santos e de Maria Claudia de Farias Santos.

O pretendente: WALDECY BATISTA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Nepomuceno, MG, data-nascimento: 10/05/1977, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ozanir Batista e de Maria Batista. A pretendente: 
EDLAINE DE SOUZA LOPES, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Lopes e de Cleuza Maria Lopes.

O pretendente: RENIVAN GOMES DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 02/02/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Miranda dos Santos e de Irani 
Cardoso Gomes dos Santos. A pretendente: GABRIELA SILVA SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 15/06/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias da Silva Santos e de 
Rosália Silva Santos.

O pretendente: ERITON DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edjalma Bezerra da Silva e de Maria Rita dos Santos. A 
pretendente: MAYARA BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1994, residente e domici-
liada nesta Capital, SP, fi lha de Adão Batista de Oliveira e de Firmina Angelina de Jesús.

O pretendente: MARCELO FLORIANO DAMASCENO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
operador de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/04/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Floriano 
de Oliveira e de Francisca Damasceno de Oliveira. A pretendente: JOYCE DE OLIVEI-
RA FONSECA, profi ssão: atendente de drogaria, estado civil: solteira, naturalidade: 
Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 18/08/1991, residente e domiciliado, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Welvys Kennedy do Espirito Santo da Fonseca e de Eliane 
Baptista de Oliveira Fonseca.

O pretendente: FABIANO RODRIGUES TEIXEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1984, residente e domi-
ciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Galdino Teixeira e de Elza Ro-
drigues Teixeira. A pretendente: SUEMMY TORRES DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1996, resi-
dente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silva Firmino da Silva e de 
Irene Florentino Torres.

O pretendente: ERICK WILLIAM BOTELHO FERNANDES ALVES, profi ssão: ana-
lista de relacionamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 09/08/1988, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Ciro Marcelo Fernandes Alves e de Sandra Botelho de Melo. A pretendente: MARIA 
DAS DORES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora de telemarketing, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Aracati, CE, data-nascimento: 17/09/1991, residente e 
domiciliado São Paulo, SP, fi lha de José Maria Nogueira e de Maria Zeni de Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO GONÇALVES, profi ssão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1971, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Romualdo Gonçalves e de Maria 
Alexandrina Gonçalves. A pretendente: SANDRA REGINA QUEIROZ NOVAIS, profi s-
são: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/08/1980, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Go-
mes Novais e de Maria dos Anjos Coelho Queiroz Novais.

O pretendente: ALÉCIO ALVES FEITOSA SANTOS, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 24/07/1986, residente e do-
miciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Freitas dos Santos e de Lucia 
Vereni Alves Feitosa Santos. A pretendente: JAQUELINE ALVES LISBÔA, profi ssão: 
assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/08/1989, residente e domiciliado, nesta Capital, SP, fi lha de Valdo-
miro Lisbôa Pinto e de Lenice Alves Lisbôa.

O pretendente: DIEGO JOSÉ DOS SANTOS DE SOBRAL, profi ssão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1987, residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no de Sobral e de Edna 
Maria dos Santos de Sobral. A pretendente: IARA SILVA LIMA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1993, resi-
dente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Nilson Soares Lima e 
de Marileide Viana e Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ VIDEL DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1988, residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Videl da Silva e de Marlene Gomes Videl 
da Silva. A pretendente: EVELIN LAZARA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/07/1991, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Alves dos Santos e de Maria de Oliveira Santos.

O pretendente: JOSÉ NILTON JESUS DE SOUZA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 26/10/1985, residente e domicilia-
do, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel José de Souza e de Elzita Marcolina 
de Jesus. A pretendente: DIANA DE JESUS ROCHA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 17/12/1978, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tiburcio Domingos Rocha e de Maria Josefa 
Estefânia de Jesus.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, profi ssão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1987, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Carvalho e de Marta Ra-
poso da Silva. A pretendente: DEBORA DINIZ PINTO, profi ssão: operadora de telema-
rketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1984, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Barboza Pinto 
e de Maria Gorete Diniz Pinto.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO SANTOS, profi ssão: acompa-
nhante comunitário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/10/1983, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Silva 
Santos e de Doralice Carvalho dos Santos. A pretendente: PAULA ANDREIA ALMEIDA 
DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Tuntum, MA, data-nascimento: 17/03/1984, residente e domiciliado, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Manoel Alves do Nascimento e de Maria Ivanya Almeida do Nascimento.

O pretendente: ANDERSON SANTOS RODRIGUES, profi ssão: meio ofi cial de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1987, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vandyr Santos Rodrigues 
e de Ladir ELisabeth Geronymo Rodrigues. A pretendente: JOICI ALFAIA DAS MER-
CÊS, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, data-
-nascimento: 30/08/1994, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Paixão Ferreira das Mercês e de Josiana Alfaia Loureiro.

O pretendente: ADILSON CONCEIÇÃO, profi ssão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 23/04/1969, residente e domiciliado, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neuza Maria da Conceição. A pretendente: SIBELE 
FERREIRA DA SILVA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1978, residente e domiciliado, Guarulhos, SP, fi lha 
de Jose Apolinario da Silva e de Isabel Apolinario da Silva.

O pretendente: JOSIMAR OLIVEIRA DE RESENE, profi ssão: coordenador de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1977, resi-
dente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josino Francisco de Resene e 
de Francisca Oliveira de Resene. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 09/09/1982, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Vital da Silva 
e de Maria José da Silva.

O pretendente: LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA, profi ssão: ajudante 
de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1997, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genilson Al-
ves de Almeida e de Adriana Santos Rodrigues. A pretendente: TAMIRES MIRELLI DA 
CUNHA QUEIROZ, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1998, residente e domiciliado, nesta Capital, 
SP, fi lha de Romeu Pereira Queiroz e de Cintia Miguel da Cunha.

O pretendente: FELIPE ALVES BARBOSA, profi ssão: operador de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 18/04/1994, residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Alves Barbosa e de Valéria Alves Barbosa. A 
pretendente: THAÍS NEVES DE SOUZA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos, BA, data-nascimento: 26/03/1993, resi-
dente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Neves de Souza.

O pretendente: HELDER MENDES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1987, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter da Silva e de Leonice Mendes 
da Silva. A pretendente: VIVIANE RODRIGUES DE ARAÚJO, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/05/1989, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos de Araujo e 
de Marli Rodrigues.

O pretendente: LUIZ PAULO DO BRASIL, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e domiciliado, 
neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Souza do Brasil e de Doralice das Gra-
ças do Brasil. A pretendente: STEFFANY SOARES DO NASCIMENTO, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/01/1999, residente e domiciliado, , neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgar Vitor 
do Nascimento e de Amanda Agapito Soares.

O pretendente: ANDERSON CANDIDO MARTINS, profi ssão: torneiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1988, residente e do-
miciliado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lho de Claudio Candido Martins. pretendente: 
SANDRA ELAINE PIRES DUARTE, profi ssão: pedagoga, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1983, residente e domiciliado, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Gomes Duarte e de Regina Helena Bastos Pires.

O pretendente: WELLINGTON SOUZA SANTOS, profi ssão: mensageiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1993, residente e domici-
liado, neste Distrito - São Paulo, SP, fi lho de Juarez Santos e de Jozelia Souza Santos. 
A pretendente: THAIS PESSOA DE FREITAS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1995, residente e domi-
ciliado, nesta Capital, SP, fi lha de Nelson Vieira de Freitas e de Alessandra Aparecida 
Pessoa.

O pretendente: VALDERCLEI DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: serviços gerais, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 21/04/1994, residente 
e domiciliado em Irapuri, SP, fi lho de Valdenicio Silva de Souza e de Sirleide Silva dos 
Santos. A pretendente: ESTEFANY DA SILVA CUNHA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1994, residente e do-
miciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir da Silva e de Rosana da Silva 
Cunha.

O pretendente: WILLIAN SAMPAIO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 06/02/1986, residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma Ramos dos Santos e de 
Elidia Barbosa Sampaio dos Santos. A pretendente: JOICE DE JESUS OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
20/04/1989, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Alves 
de Oliveira e de Leila de Jesus Oliveira.

O pretendente: RICARDO MARIANO DE OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Mariano de Oliveira e de 
Rosely de Oliveira. A pretendente: CAROLINE NASCIMENTO BRITO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1997, re-
sidente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmario Vieira Brito e de 
Raquel Nascimento dos Santos.

O pretendente: IGOR SOUZA MUCCIARONI, profi ssão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/01/1990, residente e domicilia-
do, nesta Capital, SP, fi lho de Deise Souza Mucciaroni. A pretendente: SAMARA NÉRIS 
SANTOS, profi ssão: tosadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 25/04/1996, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Da Cruz Santos e de Janeide Néris da Silva.

O pretendente: MILTON RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1979, residente e domi-
ciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bosco da Silva e de Neusa Ro-
drigues da Silva. A pretendente: JOELMA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1979, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariano Manoel dos Santos e de 
Maria Socorro da Silva.

O pretendente: FABIO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/10/1980, residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Teresa da Silva. A preten-
dente: ROBERTA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: monitora de qualidade, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1984, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Manuel da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DA SILVA GODOY, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1979, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio de Godoy e de Maria 
Aparecida da Silva. A pretendente: KARINA LOUISE DE OLIVEIRA, profi ssão: mani-
cure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1999, 
residente e domiciliado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lha de Osorio José de Oliveira e 
de Ana Maria dos Santos Oliveira.

O pretendente: BRUNO KAWÊ RODRIGUES, profi ssão: técnico em mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1995, residente e 
domiciliado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lho de Jean Marcelo Rodrigues e de Da-
niela Maria Ferreira. A pretendente: SABRINA CELESTINO DE OLIVEIRA PAVONE 
MARUCA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-
-nascimento: 28/09/1996, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha 
de Michel Pereira de Oliveira e de Marta Celestino de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN DA SILVA BARBOZA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1993, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Marelândio Filho e de Francinilda Ma-
ria da Silva Barboza. A pretendente: ANDRESA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/01/1997, residente e domiciliado, nesta Capital, SP, fi lha de Alexsandro Cicero dos 
Santos e de Joelma de Souza.

O pretendente: WELLINGTON DE ANDRADE CÂNDIDO, profi ssão: padeiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1988, residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aurino Cândido e de Meire 
Figueira de Andrade Cândido. A pretendente: JAQUELINE DA FRAGA FERMINO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/01/1988, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aure-
lio Fermino e de Neilde Francisca da Fraga Fermino.

O pretendente: ANTÔNIO ALEGRIM, profi ssão: entregador motorizado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 08/02/1972, resi-
dente e domiciliado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lho de Conceição Alegrim. A preten-
dente: EDILAINE MARTINS DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barbosa Ferraz, PR, data-nascimento: 05/03/1985, residente e domicilia-
do, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pedro da Silva e de Maria de Lourdes 
Martins.

O pretendente: RICARDO ANDRADE ASSUNÇÃO, profi ssão: assistente de suplimen-
tos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1991, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Matos Assunção 
e de Kelly Cristina de Andrade Quadros. A pretendente: JAQUELINE SILVA DOS AN-
JOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-
-nascimento: 08/03/1989, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Givaldo Filadelfo dos Santos e de Joselita Silva dos Anjos Santos.

O pretendente: SIDNEI PEREIRA MARES ELIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1981, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Elias e de Elza Pereira Mares Elias.A 
pretendente: JÉSSICA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1990, residente e domiciliado, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Martins de Almeida e de Neide Aparecida da Silva 
de Almeida.

O pretendente: LEANDRO GONÇALVES PACA, profi ssão: zelador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Encruzilhada, BA, data-nascimento: 10/09/1992, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Gonçalves Paca e de Aurizete Silva 
Paca. A pretendente: ROBERTA APARECIDA LANZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1988, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fatima Lanza.

O pretendente: DANILO PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: técnico em manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1993, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo José dos San-
tos e de Maria Pinheiro Rosa dos Santos. A pretendente: DEYSE MÉRCIA PEREIRA 
MAGALHÃES, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Palmas 
de Monte Alto, BA, data-nascimento: 28/05/1993, residente e domiciliado, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Gonzaga Magalhães e de Milta Eliana da Silva 
Pereira.

O pretendente: FILIPE DE OLIVEIRA MIRANDA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1992, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Miranda Filho e de Florineide Maria 
Gomes de Oliveira Miranda. A pretendente: LARISSA CORDEIRO BARROS DA SIL-
VA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 29/12/1995, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Juvenaldo da Silva e de Silvana Cordeiro Barros.

O pretendente: JONIELSON LIMA DOS PASSOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 05/05/1978, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enivaldo Brasileiro dos Passos e de Arabela 
Lima de Oliveira. A pretendente: FRANCISCA THAÍS ALVES FERNANDES, profi s-
são: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Senador Pompeu, CE, data-
-nascimento: 05/05/1995, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Nonato Alves Fernandes e de Fabia Alves Silva.

O pretendente: DIEGO RODRIGO SILVA DE CARVALHO, profi ssão: montador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1989, residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Gomes de Carvalho 
e de Sonia Maria da Silva. A pretendente: INGRID ANDRADE DA PAZ, profi ssão: 
auxiliar limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/05/1993, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Giselio Ro-
drigues da Paz e de Sonia Andrade da Silva.

O pretendente: CLÁUDIO ROBERTO SALLES, profi ssão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1976, residente e domicilia-
do, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Salles e de Zenaide Souza Ca-
margo Salles. A pretendente: ADRIANA CRISTINA SERRANO, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1971, resi-
dente e domiciliado, nesta Capital, SP, fi lha de João Apolinario Serrano e de Raimunda 
de Oliveira Serrano.

O pretendente: FLAVIO ALVES DA SILVA, profi ssão: funcionário público, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1965, residente e 
domiciliado, nesta Capital, SP, fi lho de Daniel Alves da Silva e de Teresinha De Maio 
da Silva. A pretendente: REGIANE DOS SANTOS DE MALTA, profi ssão: vigilante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1978, re-
sidente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Soares de Malta e de 
Rita dos Santos de Malta.

O pretendente: FABIO CRUZ DOS SANTOS, profi ssão: tosador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1985, residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Dias dos Santos e de Katia Regina da 
Cruz. A pretendente: JANAINA ALVES DA PAIXÃO, profi ssão: operadora de telema-
rketing, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 06/05/1990, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Antonio da Paixão 
e de Amara Alves Lins.

O pretendente: JANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1988, residente e 
domiciliado, nesta Capital, SP, fi lho de José Cordeiro dos Santos e de Januária Ferreira 
dos Santos. A pretendente: PRISCILA MARCIANO MATHIAS, profi ssão: babá, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1989, residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josuel Mathias e de Etelvina Rosa 
Marciano.

O pretendente: EDSON GOMES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Moreno, PE, data-nascimento: 11/10/1976, residente e domiciliado, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Luiz da Silva e de Maria de Lourdes Gomes da Silva. A 
pretendente: ROSELI VIEIRA DE LIMA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1982, residente e domiciliado, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Guilherme Vieira de Lima e de Cleonice Santana da Silva Lima.

O pretendente: KLEBER DA SILVA BRITO, profi ssão: professor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1975, residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Teles Brito e de Zelia da Silva Brito. A 
pretendente: JESIANE CÂNDIDO DE MORAIS, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santa Luzia do Oeste, RO, data-nascimento: 14/11/1982, residen-
te e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Helio Feliciano de Morais e de 
Aidê Candida Ribeiro de Morais.

O pretendente: JULIÃO DANIEL GOMES, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 25/03/1973, residente e domiciliado, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Daniel Gomes e de Nilce Maria Gomes. A pretenden-
te: MARIA APARECIDA DO CARMO RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Imaculada, PB, data-nascimento: 23/02/1975, residente e domiciliado, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ranulfo Ribeiro da Costa e de Maria do Carmo Delfi no.

O pretendente: MARCELO DA SILVA MOREIRA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João de Meriti, RJ, data-nascimento: 18/01/1982, residente e 
domiciliado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Gomes Moreira e de Zulêica 
da Silva Moreira. A pretendente: RITA DE CASSIA ONIAS ALVES, profi ssão: tele-
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 
03/12/1994, residente e domiciliado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Divi-
no Alves e de Heloisa Helena da Conceição Onias.

O pretendente: EDUARDO CHAVES DE ALMEIDA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1972, residente e do-
miciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waligton Chaves de Almeida e de Car-
men Elisabete Rodrigues. A pretendente: LUCIMARA DA SILVA, profi ssão: arruma-
deira, estado civil: solteira, naturalidade: Araponga, PR, data-nascimento: 02/04/1972, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Cesario da Silva e 
de Nair Francisca da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA FERREIRA DE AGUIAR, profi ssão: armador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Brejo Grande, SE, data-nascimento: 24/06/1968, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raul Ferreira de Aguiar e de Maria Aci-
dalia da Silva. A pretendente: MARCIA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Propriá, SE, data-nascimento: 21/10/1976, residente e domiciliado, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Anunciação dos Santos e de Irene Oliveira.

O pretendente: EZEQUIEL PONTES APARCANA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1995, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hugo Aparcana Aquije e de Jane 
Ferreira Pontes Aparcana. A pretendente: THALITA BEATHRIS ALVES MACHADO, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 13/07/1998, residente e domiciliado, nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Carlos 
Silva Machado e de Lucimara Fogaça Alves.

O pretendente: ADENILTON SILVA LUZ, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 25/09/1982, residente e do-
miciliado em Vitória da Conquista, BA, fi lho de Ademilton José da Luz e de Marizete 
Pacheco Silva Luz. A pretendente: GIANE MARIA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de 
qualidade programa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 24/06/1973, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Fernando de Souza e de Creusa Maria Gonçalves.

O pretendente: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: marmorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1999, residente e domici-
liado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo de Souza Santos e de Suely de 
Oliveira. A pretendente: BRUNA LUÍSA SILVA AGUIAR, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 05/01/2000, resi-
dente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aurelio Chaves Aguiar 
e de Luiza Ribeiro da Silva.

O pretendente: CRISTIANO RAFAEL SILVA DE SOUZA, profi ssão: líder de mercea-
ria, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 21/09/1991, resi-
dente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domicio Rafael de Souza e de 
Maria da Conceição Pereira da Silva. A pretendente: JULIANA COSTA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Inês, 
MA, data-nascimento: 09/08/1995, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marlucy Costa de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON DE LIMA FIRMINO, profi ssão: torneiro mecânico, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1975, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Firmino e de Laine de Lima 
Firmino. A pretendente: ERIKA GOMES DE ARAUJO, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1994, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Batista de Araujo e de Edna 
Gomes de Oliveira.

O pretendente: JUCIE SILVA COSTA, profi ssão: técnico em informática, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1990, residente e domici-
liado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lho de Francisco Paiva da Costa e de Luzinete Be-
zerra da Silva Costa. A pretendente: GÉRSICA SILVA DE FREITAS, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 
26/12/1993, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Pai-
xão de Freitas e de Jildava Conceição de Freitas.

O pretendente: ALBERTO DE LIMA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1983, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abraão Silva Oliveira e de Maria Julia 
de Lima Oliveira. A pretendente: LUCIANA SHIMOKI CHIDA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1988, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Massakio Chida e de Maria 
Cleuza Shimoki Chida.

O pretendente: EDUARDO DE PAULA JUNIOR, profi ssão: estampador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1987, residente e domi-
ciliado, neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lho de Eduardo de Paula e de Edna Apareci-
da dos Santos. A pretendente: GEISIVA LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/05/1992, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaac Lou-
renço da Silva e de Ivonete Tereza da Silva.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Silva Oliveira e 
de Maria da Conceição Purifi cação Oliveira. A pretendente: ANA CLAUDIA LOPES 
CHAGAS, profi ssão: assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, 
data-nascimento: 05/06/1985, residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson dos Santos Chagas e de Maria de Nazaré Lopes Chagas.

O pretendente: CAIO EDUARDO DE SOUZA LIMA, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 20/12/1975, residente e 
domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Souza Lima. A pretendente: 
ANDRÉIA APARECIDA DOURADO, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1977, residente e domiciliado, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elso Franscisco Dourado e de Zilda Maria Dourado 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: ROBSON ARAKAWA SANTOS, profi ssão: artesão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/11/1988, residente e domiciliado 
na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Edilmar José dos Santos e de Éria Arakawa 
Santos. A pretendente: LUANA SILVA MONTENEGRO, profi ssão: designer, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 28/12/1985, residente e 
domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Odilon Garcez Montenegro Neto 
e de Tania Maxima da Silva Montenegro.

O pretendente: JÚLIO CARLOS HUSAK, profi ssão: engenheiro de software, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Piumhi, MG, data-nascimento: 07/12/1973, residente e 
domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Matias Husak e de Maria Aparecida Husak. 
A pretendente: KELLY PULZI, profi ssão: médica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 25/04/1973, residente e domiciliada na Vila 
Bela, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Antonio Pulzi e de Odilia Matareli Pulzi.

O pretendente: JONATHAS WILLIAN COALHATO, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1988, residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Coalhato e de Dionete 
Conceição Torquato Coalhato. A pretendente: ADRIANA ANTONIA DE FARIA, 
profi ssão: contadora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Arapongas, PR, data-
nascimento: 01/05/1974, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
João Domingos de Faria e de Izete do Amaral Faria.

O pretendente: ANDERSON ANDRADE PAPPA, profi ssão: biólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 25/07/1985, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Pappa 
e de Ana Regina Andrade Pappa. A pretendente: MARIA JULIANA LOPES ROCHA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Pilar, AL, data-nascimento: 
04/09/1986, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
Telmo Rocha e de Maria de Lourdes Lopes Rocha.

O pretendente: CAIO CEZAR DIAZ PILATO, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Barretos, SP, data-nascimento: 30/09/1988, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Ricardo Pilato e de Dirce 
Helena Miranda Diaz Pilato. A pretendente: PAULA MORALES, profi ssão: arquiteta e 
urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
12/10/1990, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Morales Ruiz e de Marisa Simãozinho Morales.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO
CNPJ nº 60.961.422/0001-55

Balanço Patrimonial - Em Reais Demonstração dos Fluxos de Caixa  - Em Reais
ATIVO Notas 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante  87.628.492 52.753.207
Disponível  223.678 394.685
Caixa e Bancos  223.678 394.685
Realizável  87.404.814 52.358.522
Aplicações Financeiras 2.3 17.966.974 2.127.160
Créditos de Oper. Assist. à Saúde  14.550.045 -
Créditos de Oper. Assist. à Saúde não
 Relacionados com Planos de Saúde 2.4 49.708.283 44.159.148
Créditos Tributários e Previdenciários  25.048 11.495
Bens e Títulos a Receber 2.5 4.372.062 5.358.504
Despesas Antecipadas  782.401 702.215
Ativo não Circulante  72.611.985 65.450.785
Realizável a Longo Prazo  16.913.110 13.641.244
Depósitos Judiciais e Fiscais 2.6 16.913.110 13.641.244
Investimentos  2.521.706 10.881.357
Participações Societárias Avaliados p/
 Método da Equivalência Patrimonial 2.7 2.521.706 10.881.357
Imobilizado  51.829.591 40.606.085
Imobilizado 2.8 51.829.591 40.606.085
Intangível  1.347.578 322.099
Intangível 2.9 1.347.578 322.099
Total do Ativo  160.240.477 118.203.992

PASSIVO Notas 31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante  63.215.057 41.375.434
Provisões Técnicas Oper. Assist. a Saúde  15.571.853 -
Débitos de Oper. Assist. à Saúde não
 Relacionados com Planos de Saúde  913.653 428.647
Tributos e Enc. Sociais a Recolher 2.10 4.287.068 3.022.520
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 2.11 9.174.085 9.466.538
Débitos Diversos 2.12 33.268.398 28.457.729
Passivo não Circulante  23.801.814 18.954.792
Provisões Técnicas Oper. Assist. a Saúde  589.196 -
Provisões para Ações Judiciais 2.13 17.041.409 15.931.250
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 2.14 6.171.210 3.023.542
Patrimônio Social  73.223.605 57.873.766
Patrimônio Social  61.620.824 39.183.082
Resultado do Exercício  11.602.781 18.690.684
Total do Passivo  160.240.477 118.203.992

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Demonstração do Superávit do Exercício - Em Reais
Demonstração de Resultado  31/12/2017 31/12/2016
Contraprestações Efetivas/Prêmios
 Ganhos de Plano Assist. à Saúde  193.866.016 -
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde  193.866.016 -
  Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos  193.866.016 -
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos  182.612.247 -
 Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados  182.612.247 -
Resultado das Operações com
 Planos de Assistência à Saúde  11.253.769 -
 Receitas de Assistência à Saúde não
  Relacionadas com Planos de Saúde  239.015.957 249.487.439
 (-) Tributos Diretos de Outras
  Atividades de Assistência à Saúde  (1.772.270) -
 Outras Despesas Operacionais com
  Planos de Assistência à Saúde  746.924 -
 Outras Despesas Oper. de Assistência
  à Saúde não Relacionadas com  - -
   Planos de Saúde  65.808.549 65.788.845
Resultado Bruto  181.941.982 183.698.594
 Despesas Administrativas  163.760.100 160.862.589
 Gratuidade  6.096.460 4.802.741
 Contribuições para Seguridade Social  28.397.231 22.298.760
 Isenções Usufruídas  (28.397.231) (22.298.760)
Resultado Financeiro Líquido  (466.126) (1.681.543)
 Receitas Financeiras  2.010.047 816.030
 Despesas Financeiras  2.476.173 2.497.573
Resultado Patrimonial  (16.515) 2.338.963
 Receitas Patrimoniais  - 2.341.311
 Despesas Patrimoniais  16.515 2.348
Resultado antes dos Impostos e Participações  11.602.781 18.690.684
Resultado Líquido  11.602.781 18.690.684

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Em Reais
 Patrimônio Reserva Total
 Social de Resultado de Resultado
2016
Saldo em 01 de janeiro 31.475.023 7.708.059 39.183.082
Transferência para o patrimônio social, 
 conforme AGO de 29/04/16 7.708.059 (7.708.059) -
Superávit do exercício - 18.690.684 18.690.684
Saldo em 31 de dezembro 39.183.082 18.690.684 57.873.766
2017 
Saldo em 01 de janeiro 39.183.082 18.690.684 57.873.766
Incorporação do patrimônio
 do Sepaco Autogestão 12.490.194 - 12.490.194
Transferência do
 Investimento em Controlada (8.743.136) - (8.743.136)
Transferência para o patrimônio social, 
 conforme AGO de 12/04/17 18.690.684 (18.690.684) -
Superávit do exercício - 11.602.781 11.602.781
Saldo em 31 de dezembro 61.620.824 11.602.781 73.223.605

Ilmos. Srs. Diretores do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça 
do Estado de São Paulo - SEPACO - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras do Serviço Social da 
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos 
de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Serviço Social da 
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO em 31 
de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar– 
ANS. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Serviço 
Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – 
SEPACO, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da Administração 
sobre as demonstrações fi nanceiras: A Administração da Operadora é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e pelos controles internos que 
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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 fi nanceiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstancias, mas, não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Operadora. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Operadora. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras 
ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o 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 signifi cativas de auditoria, inclusive 
as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 12 de março de 2018.

PADRÃO AUDITORIA S/S - CRC-2SP 016.650/O-7
YUKIO FUNADA

Contador CRC – 1SP 043.351/O-8

Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

1 – Contexto Operacional: O Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo, denominado SEPACO, fundado na Capital do Es-
tado de São Paulo a 20 de setembro de 1956, com sede na Rua Vergueiro, 4210, Vila 
Mariana – São Paulo – SP, com início efetivo de suas atividades em 02 de janeiro de 
1967 é uma associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidade não econômica, de-
vidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, tendo por fi nalidade 
prestar assistência médica hospitalar aos integrantes das categorias econômicas e 
profi ssionais dos setores de papel e celulose, papelão ondulado e artefatos de papel, 
papelão e cortiça, suportados pelas empresas a esses setores vinculados, sem distin-
ção de raça, cor, ideologia, política ou credo religioso, podendo ser oferecida a referi-
da assistência, ao SUS e às pessoas carentes e necessitadas, sem discriminação de 
qualquer natureza, não sendo exclusiva aqueles setores.
2 – Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis discriminadas abaixo fo-
ram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações fi nanceiras e 
foram aprovadas pela Superintendência em 12 de março de 2018. Na preparação de 
suas demonstrações fi nanceiras, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e res-
pectivas interpretações e orientações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as 
resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 – Reso-
lução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fi ns 
lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasilei-
ra, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A prepa-
ração das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil exige que a Administração efetue estimativa e adote premissas que afetam 
os montantes apresentados nas demonstrações fi nanceiras e respectivas notas expli-
cativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetua-
da por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo 
de estimativa. Contas de resultado: O regime contábil para apropriação das recei-
tas e despesas é o de competência; Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não 
Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo 
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requeri-
do para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classi-
fi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
nos próximos doze meses. 2.1 -  Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: 
A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações 
fi nanceiras de 2017 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de cur-
to prazo) que se qualifi cassem a serem ajustadas. 2.2 - Patrimônio Líquido: O patri-
mônio do Sepaco foi constituído, inicialmente, pelas doações e contribuições das em-
presas pertencentes dos setores de papel e celulose; artefatos de papel; papelão on-
dulado e cortiça do Estado de São Paulo e acrescido, anualmente, pelos resultados. 
Em 2017 além do resultado foi acrescido o patrimônio da Operadora Sepaco Autoges-
tão pela incorporação. 2.3 – Aplicações Financeiras: Aplicações fi nanceiras man-
tidas em Instituições Financeiras de primeira linha, parte custodiadas na CETIP S/A – 
Mercados Organizados e parte em liquidez imediata. Em 2016 grande parte das Apli-
cações Financeiras estavam contabilizadas na empresa incorporada. Em 31 de dezem-
bro os saldos dessas aplicações estavam assim compostas:
R$ 2017 2016
Aplicação Renda Fixa 1.453.853 2.127.160
Aplicação Custodiada - CETIP - Merc. Organizados 16.513.121 -
Total 17.966.974 2.127.160
2.4 – Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionados com 
Planos de Saúde – Curto Prazo: Referem-se a saldos a receber com a prestação de 
serviços médicos e hospitalares para Convênios e Particulares, como segue:
R$ 2017 2016
Convênios e Particulares 42.841.528 42.773.629
Glosas a Receber 15.914.927 9.412.556
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (9.048.172) (8.027.037)
Total 49.708.283 44.159.148
Saldo em aberto da Unimed Paulistana em 31.12.2017 é de R$ 7.301.893, compos-
to da seguinte forma: R$ 5.527.227 em carteira própria e R$ 1.774.666 em glosas. 
Sobre este montante foi constituída uma provisão para créditos de liquidação du-
vidosa de 100%.

2.5 – Bens e Títulos a Receber: Estão compostos da seguinte forma:
R$ 2017 2016
Estoque de Materiais e Medicamentos 1.959.250 1.424.680
Cheques em Cobrança 7.949 7.940
Adiantamentos a Funcionários 576.997 473.935
Adiantamentos Diversos 495.006 275.922
Conta Corrente - Sepaco Saúde Ltda 1.332.860 3.176.027
Total 4.372.062 5.358.504
2.6 – Depósitos Judiciais e Fiscais: Valores depositados em razão de pendên-
cias judiciais.
R$ 2017 2016
Depósitos Judiciais – Serviço Social 3.821.009 2.366.417
Depósitos Judiciais – ANS 589.196 -
Depósitos Judiciais – Sepaco Saúde 5.362.909 5.059.787
Depósitos Judiciais – Rede Paineiras 64.623 55.163
Depósitos Judiciais – P.I.S 6.491.316 5.575.820
Depósitos Judiciais – F.G.T.S 584.057 584.057
Total 16.913.110 13.641.244
2.7 - Investimentos: A participação em controladas é avaliada pelo método de equi-
valência patrimonial.
R$ 2017 2016
Sepaco Saúde (99,99% de participação) 2.521.706 2.138.221
Sepaco Autogestão (70% de participação) - 8.743.136
Total 2.521.706 10.881.357
2.8 – Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acu-
mulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A deprecia-
ção é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil estimado. A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-
-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identifi ca-
das diferenças signifi cativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, portan-
to, efetuadas alterações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado.
R$   2017 2016
Imóveis  4 40.859.702 35.057.531
Central Telefônica  10 568.844 -
Móveis e Utensílios  10 4.767.218 3.746.131
Aparelhos e Equips. Hospitalares  10 36.844.601 30.266.415
Instrumentais Cirúrgicos  50 4.806.713 3.557.867
Computadores  20 4.470.219 4.164.926
Veículos  20 132.102 132.102
Imobilizado em Andamento   6.895.358 5.736.794
(-) Depreciações Acumuladas   (47.515.166) (42.055.681)
Total   51.829.591 40.606.085
2.9 – Intangível: Demonstrados pelos valores históricos, amortizados a taxa de 20% 
ao ano.
R$  % amortizações 2017 2016
Software  20 3.306.315 1.489.156
(-) Amortizações   (1.958.737) (1.167.057)
Total   1.347.578 322.099
2.10 – Tributos e Encargos Sociais a Recolher:
R$  2017 2016
INSS a Recolher  1.117.624 514.966
FGTS a Recolher  914.228 774.374
IR Retido na Fonte  1.808.914 1.465.222
ISS Retido a Recolher  21.502 11.440
Pis/Cofi ns/CSLL a Recolher  424.800 256.518
Total  4.287.068 3.022.520
2.11 – Empréstimos e Financiamentos:
Circulante
R$  2017 2016
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: Ativo Fixo /
 taxa: TJLP / garantia: próprio bem  54.932 225.370
Banco do Brasil - modalidade: Capital de Giro /
 taxa: CDI / garantia: recebíveis  2.391.304 -
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro /
 taxa: CDI / garantia: recebíveis  503.942 2.728.782
Banco Santander - modalidade: Capital de Giro /
 taxa: CDI / garantia: recebíveis  2.330.292 3.565.726
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade:
 Ativo Fixo / taxa: zero / garantia: próprio bem  1.721.135 468.648
Banco Bradesco – Paineiras - modalidade:
 Conta Garantida / taxa:
  CDI / garantia: aplicações / recebíveis  1.673.641 2.120.999
Banco Trust - modalidade: Leasing fi nanceiro  32.848 65.695
Banco Itaú Unibanco S/A - modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis  - 280.885
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio  - 10.433
Banco Lage Landen - Leasing  65.991 -
Banco Santander - mod. Conta Garantida - Sepaco  400.000 -
Total  9.174.085 9.466.538
2.12 – Débitos Diversos
R$ 2017 2016
Salários a Pagar 4.906.604 4.326.036
Provisão de Férias 10.646.812 9.103.417
Fornecedores 17.073.018 15.026.160
Outros Débitos 641.964 2.116
Total 33.268.398 28.457.729
2.13 – Provisões para Ações Judiciais: De acordo com os assessores jurídicos 
a Entidade possui R$ 5.046.350 em ações cíveis em que a probabilidade de perda 

é considerada possível, R$ 10.000 em ações cíveis em que a probabilidade de per-
da é considerada provável. Em relação aos processos trabalhistas a Entidade possui 
R$ 1.217.000 em ações com probabilidade de perda considerada provável. Para fazer 
frente a estas contingências a Entidade possui provisões constituídas que se encon-
tram em instâncias diversas distribuídas da seguinte forma:
R$ 2017 2016
Trabalhistas 1.217.000 751.535
Cíveis 10.000 10.000
F.G.T.S 552.327 552.327
P.I.S 6.633.984 5.698.979
Taxa Saúde Suplementar 120.000 -
S.U.S (a) 8.508.098 8.918.409
Total 17.041.409 15.931.250
(a) Não obstante o suposto débito relativo ao Ressarcimento ao SUS encontra-se em 
plena discussão administrativa e/ou judicial, tanto através de Ações Declaratórias in-
dividuais, ajuizadas por esta entidade e pela operadora de planos de saúde contrata-
da (controle difuso), quanto por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1931-
8, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde – CNS (controle concentrado), que 
aguardam seus respectivos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal – STF, escla-
rece-se que foram cumpridos estritamente os ditames da IN 5/2011, publica-
da no DOU em 03/10/2011, com a contabilização e o provisionamento dos va-
lores colhidos do próprio site da Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, tanto no que diz respeito aos atendimentos em discussão administra-
tiva quanto no que diz respeito aos supostos débitos já constituídos, muito 
embora, como dito tais débitos estejam em discussão judicial. Registre-se 
que tal cumprimento não se traduz em resignação ou aceitação de tal norma 
nem em reconhecimento do suposto débito, vez que ausente qualquer certe-
za, liquidez ou exigibilidade destes ante as razões minuciosamente expos-
tas, sobretudo de inexistência de decisão fi nal e vinculante de nossa Supre-
ma Corte a respeito da constitucionalidade e da natureza jurídica do Ressar-
cimento ao SUS, sendo apenas um apontamento contábil imposto pelo Ór-
gão Regulador, que a qualquer momento poderá ser internamente revisto e 
judicialmente contestado”
2.14 – Empréstimos e Financiamentos
Exigível a Longo Prazo
R$ 2017 2016
BNDES - Banco do Brasil - modalidade:
 Ativo Fixo / taxa: TJLP / garantia: próprio bem - 54.933
Banco do Brasil - modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI/ garantia: recebíveis 2.608.696 -
Banco Santander - Modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 2.706.587 1.527.429
Banco HSBC - modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 489.245 443.187
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade:
 Ativo Fixo / taxa: zero / garantia: próprio bem - 949.496
Banco Trust do Brasil - 32.848
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio - 15.649
Banco de Lage Landem Brasil - Modalidade: Leasing 366.682 -
Total 6.171.210 3.023.542
2.15 – Seguros: A Instituição, orientada por especialistas, mantêm apólices para co-
bertura de seguros em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinis-
tros dos bens patrimoniais e responsabilidade civil. 2.16 – Partes Relacionadas: Fa-
turamento efetuado às controladas descritas na nota 2.7 foram:
R$ 2017 2016
Sepaco Autogestão - 46.987.009
Sepaco Saúde 2.471.565 2.613.342
Total 2.471.565 49.600.351
3 – Imunidade Tributária: Por meio da Portaria nº 585, de 23/03/2017, publicada 
no D.O.U. de 24/03/2017, o Secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, 
deferiu a Concessão do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social na 
área da saúde (CEBAS-SAÚDE) com validade pelo período de 03 (três) anos a contar 
da data acima da publicação do D.O.U, referente ao processo nº 25000.202648/2016-
15. Abaixo demonstramos a gratuidade em 2018, conforme o artigo nº 110, da lei 
nº 12.249, de 11 de Junho de 2010: a) Serviços Assistenciais, prestados aos bene-
fi ciários do SUS, conforme Termo de Parceria nº 006/ SMS.G/2016 de 04/07/2016, 
atualizado pelo termo aditivo nº 03/2017 de 23/09/2017, fi rmados com a Prefeitu-
ra do Município de São Paulo por meio da Secretaria Municipal da Saúde: Isenções 
Usufruídas: Valor dos Tributos Objeto de Renuncia Fiscal – R$ 28.397.231, confor-
me quadro abaixo:
Discriminação   Total
Isenções Usufruídas - Contribuições para Seguridade Social 28.397.231
Cofi ns s/ receitas 11.269.639
Pis s/ Folha de Pagamento 800.323
Cota Patronal INSS + SAT 16.327.270
Custo de Atendimentos Gratuítos - SUS/PMSP/SMS  6.096.460
% Gratuidade  21,5%
Valor dos serviços assistenciais demandado pelo gestor SUS, com base nos custos in-
corridos = R$ 6.096.460, conforme quadro abaixo:

Apresentamos nossas demonstrações fi nanceiras encerradas em 31 de dezembro de 2017, contendo informações sobre o desempenho do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, bem como, o relatório dos auditores 
independentes referente ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017. Em 2017 a incorporação da operadora “Sepaco Autogestão”, Registro ANS nº 41.696-7, foi concretizada pelo Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São 
Paulo – SEPACO, Registro ANS nº 42.007-7, na modalidade Autogestão para atendimento exclusivo aos benefi ciários de suas empresas associadas, do ramo de papel, papelão, artefatos de papel e celulose. O HOSPITAL SEPACO é acreditado nível Pleno pela ONA 
(Organização Nacional de Acreditação) e buscará em 2018 a certifi cação nível Excelência. No ano de 2017 foram investidos R$ 15.600.000,00 na ampliação de leitos, mais salas no Centro Cirúrgico e tecnologia em equipamentos médicos. Tivemos crescimento 
acentuado no volume de partos, participação ativa no programa de Parto Adequado da ANS e Ministério da Saúde. Destaque especial para a alta complexidade, principalmente as cirurgias cardíacas infantis e neonatais.

Relatório de Administração

 31/12/2017 31/12/2016
(+) Recebimento de Plano de Saúde 160.042.278 -
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 149.778.470 -
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 1.199.626 -
(+) Outros Recebimentos Operacionais 364.210.389 265.170.824
(-) Pagamentos a Fornecedores/
 Prestadores de Serviços de Saúde (144.397.630) (122.761.385)
(-) Pagamento de Pessoal (70.893.812) (56.280.924)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (6.692.791) (7.438.260)
(-) Pagamento de Tributos (27.906.623) (22.093.768)
(-) Pagamento de Contingências
 (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (130.389) (1.428.732)
(-) Pagamento de Aluguel (247.629) (716.517)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade - (98.621)
(-) Aplicações Financeiras (160.560.892) -
(-) Outros Pagamentos Operacionais (244.473.950) (39.638.211)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 19.927.047 14.714.406
Atividades de Investimentos 
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (5.621.754) (9.105.627)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (2.471.782) -
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível (265.628) (240.795)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (8.359.164) (9.346.422)
Atividades de Financiamento 
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos 13.800.000 7.259.139
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (1.211.504) (1.148.703)
(-) Pagamento de Amortização - Emprést./Financiamentos/Leasing (11.627.386) (15.196.879)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento (12.700.000) -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (11.738.890) (9.086.443)
Variação Líquida do Caixa (171.007) (3.718.459)
 CAIXA - Saldo Inicial 394.685 6.240.304
 CAIXA - Saldo Final 223.678 2.521.845
Variação Líquida do Caixa 171.007 3.718.459

Imunidade Tributária
 Custos Operacionais de Atendimentos Gratuítos aos Usuários do “SUS” / “PMSP” / “SMS” - Termo de Parceria Nº 006/SMS.G / 2016 2017
 Hemodinâmica Imagem Tomografi a Centro Cirúrgico
Ano                         Unids.
2017   mats. Labo-     Resso-     Mats.  Enfer-   UTI UTI Ambu- PA PA Hospital Multidis- Custo
R$ sala smh esp. ratório sala smh sala smh nância sala smh mats. esp. Medic. Enferm. UCM maria Pediatria UAD Adulto Neo latório Consultas Observ. Dia ciplinar (1) Total
acumulado 90.015 70.354 46.721 68.268 153.654 1.672.427 186.743 238.402 332.917 42.926 35.867 166.658 239.734 357.216 2.132 2.736 144.512 5.969 106.779 536.292 4.215 768 603 7.246 1.583.306 6.096.460
média mensal  7.501  5.863 3.893 5.689 12.804 139.369 15.562 19.867 27.743 3.577 2.989 13.888 19.978 29.768 178 228 12.043 497 8.898 44.691 351 64 50 604 131.942 508.038
unidades
acumulada  42:05:00   6.837 4.476  1.978  1.542 61:05:00     3 5 156 26 39 236 58 7 2 4:00:00 57.988
média mensal 3:30:25   570 373  165  129 5:05:25     0 0 13 2 3 20 5 0,6 0,1 0:20:00 4.832
R$/unidade 2.138,97   9,99 34,33  94,41  9,00 702,75     710,62 547,13 926,36 229,57 2.737,92 2.272,43 72,67 109,73 344,55 1.811,56 27,30
(1) Unidades de Fisioterapia da Prefeitura do Município de São Paulo
4 – Operadora de Planos de Saúde – Modalidade Autogestão: Em 21 de junho 
de 2016, foi publicada no Diário Ofi cial da União, Seção 3, pág. 113, a Autorização 
de Funcionamento para atuar no mercado de saúde suplementar como Operadora 
de Planos de Assistência à Saúde do Serviço Social da Indústria do Papel, Pape-
lão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, Registro ANS nº 42007-7, clas-
sifi cada na modalidade Autogestão.
5 – Incorporação: Em 20.07.2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou 
a incorporação do Sepaco Autogestão operadora de planos de assistência à saú-
de pelo ¨Servico Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado 
de São Paulo–SEPACO (registro nº 42.007-7)“ e em 28.12.2016 a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar–ANS, deferiu este processo através do ofício nº 1574/2016/
DIRAD/DIOPE(ASSNT)/ANS.Em 18.08.2017 a Ata AGE de Incorporação foi registra-
da sob o nº 723527 no 3º Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pes-
soa Jurídica da Capital.

6 – Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de riscos 
é estabelecida para identifi car e analisar os riscos que afetam as atividades da Opera-
dora, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de risco é um processo 
que envolve todos os níveis da Operadora, aplicado desde o estabelecimento das es-
tratégias, direcionadas a identifi car eventos em potencial que podem vir a afetá-las. 
Gerenciamento de Riscos: As políticas de gerenciamento de risco são estabeleci-
das pela Operadora, que realiza a identifi cação e análise dos riscos enfrentados, de-
fi ne limites e controles de riscos apropriados e monitora riscos e aderências aos limi-
tes. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente 
para refl etir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Operadora. Ris-
co de Crédito: Risco de Crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Operadora caso um 
projeto ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas obri-
gações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Operadora. Risco 

de Liquidez: Risco de Liquidez é o risco da Operadora de encontrar difi culdades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquida-
dos com pagamentos à vista ou com outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operado-
ra na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha li-
quidez sufi ciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições nor-
mais ou de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a re-
putação da Operadora. Risco de Mercado: Risco de Mercado é o risco que altera-
ções nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, impactariam os ganhos e 
perdas da Operadora. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e 
controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. A Operadora dilui os riscos de mercado através 
de investimentos em Títulos de Renda Fixa Pública e Títulos de Renda Fixa Privada, re-
duzindo signifi cativamente os riscos, em função da autogestão desses investimentos.

Em volume, os embarques 
somaram 6,38 milhões 
de toneladas, 7,56% 

mais na mesma comparação. 
Os dados são da Secretaria de 
Comércio Exterior, organiza-
dos pela Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira.

O crescimento é creditado 
à elevação nas vendas para 
o Egito (+209%, US$ 299,51 
milhões), Tunísia (+182% US$ 
62,29 milhões) e Emirados 
Árabes (+9,98%, US$ 327,82 
milhões), que compensaram 
perdas em outros países. Ou-
tro fator que contribuiu foi a 
formação de estoques que nor-
malmente precede o Ramadã, o 
mês sagrado do islã. Este ano, o 
feriado começa onze dias mais 
cedo, em 15 de maio.

Os produtos do agronegócio 
pesaram no desempenho. O 
açúcar foi o principal gerador 
de ganhos (33% das receitas, 
US$ 583,81 milhões), seguido 
pelas carnes (32%, US$ 569,78 
milhões), pelo minério de ferro 
(12%, US$ 208,88 milhões) 
e milho (3%, US$ 53,99 mi-
lhões). As vendas de produtos 
do agronegócio, no entanto, 

tiveram um recuo de 9,17%, 
para US$ 1,23 bilhão, mesmo 
com aumento de 13,53% nos 
volumes embarcados. 

Para a entidade, o recuo têm 
relação com fl utuações nos pre-
ços internacionais do açúcar e 
pela redução na demanda por 
carnes em alguns países, prin-
cipalmente de frango. Conside-
rando os 22 membros da Liga 
Árabe, as receitas com o frango 
caíram 15% e fecharam em US$ 
378,91 milhões. Houve redução 
também nos embarques, mas 
não na mesma proporção. A 
queda registrada foi de 5,81% 
no período, para 244,48 milhões 
de toneladas no período. 

Em compensação, os árabes 
estão comprando mais carne 
bovina do Brasil. As vendas ao 
bloco do produto em janeiro e 
fevereiro tiveram alta de 23,46% 
na comparação com o mesmo 
período de 2017, fechando em 
US$ 153 milhões. Desse total, 
US$ 116,85 milhões é receita 
com bovina congelada, grupo 
cujas vendas cresceram 38,6%. 
O volume total de carnes tam-
bém cresceu 37,45%, para 44,28 
milhões de toneladas (CCAB).

Vendas aos países 
árabes avançaram 
2% até fevereiro

As exportações brasileiras aos países árabes 
geraram receita de US$ 1,82 bilhão no acumulado 
janeiro-fevereiro, alta de 2% em relação ao 
mesmo período do ano passado

O crescimento é creditado à elevação nas vendas para o Egito, 

Tunísia e Emirados Árabes. 

Divulgação

Comemorado neste 31 de 
março, o Dia Nacional da Saúde 
e Nutrição, tem como objetivo 
conscientizar a população 
sobre a importância de uma 
boa alimentação e a prática de 
exercícios físicos. A data ganha 
destaque em um cenário em 
que, cada vez mais, as pessoas 
buscam ter um estilo de vida 
mais saudável.

“O perfi l alimentício do brasi-
leiro vem mudando a cada ano 
e, com isso, a escolha pelo con-
sumo de alimentos saudáveis e 
que possuam mais nutrientes 
segue em crescimento”, afi rma 
Cyntia Maureen, nutricionista e 
consultora da Superbom, indús-
tria alimentícia especializada na 
fabricação de produtos saudá-
veis. “Neste contexto, uma das 
maneiras de se ter mais saúde 
ao escolher o que comer é optar 
por uma dieta vegetariana que, 
quando praticada com acom-
panhamento de profi ssionais e 
um cardápio equilibrado, traz 
inúmeros benefícios ao corpo”.

Mesmo com acesso a tantas 
informações sobre o assunto, 
muitas pessoas ainda fi cam com 
receio de mudar a alimentação. 
Para auxiliar, a consultora da 
Superbom lista alguns impactos 
positivos dessa mudança no 
cardápio.  

1. - Contribui para o 

emagrecimento - Devido à 
grande quantidade de vege-
tais consumidos, geralmente 
a dieta vegetariana é menos 
calórica. Também há redução 
no consumo de gorduras, prin-
cipalmente, a gordura saturada 
encontrada em produtos de 
origem animal. “Cada grama de 
gordura equivale a nove calo-
rias, assim, ocorre uma redução 
signifi cativa no consumo fi nal 
de calorias diárias”, comenta a 
especialista; 

2. - Diminui o colesterol - 
De acordo com a nutricionista 
e consultora da Superbom, 
alimentos de origem animal 
possuem gordura saturada 
em sua composição, que é um 
dos principais fatores para o 

aumento do colesterol ruim 
no sangue. Sem controle, esse 
aumento pode acarretar em 
doenças cardiovasculares;

3. - Reduz a possibilidade 

de desenvolver doenças - 

Uma pesquisa publicada em 
2016 no Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
revelou que se todas as pessoas 
adotassem o vegetarianismo, 
8,1 milhões de vidas seriam 
salvas até 2050. De acordo com 
os idealizadores do estudo, o 
número está relacionado com 
a menor incidência de doen-
ças como diabetes, obesidade, 
problemas cardíacos e câncer, 
comumente ligadas com a dieta 
que incluam alimentos de ori-
gem animal;

4. - Melhora o aproveita-

mento das proteínas - Dife-
rente do que muitas pessoas 
acreditam, o excesso de pro-
teína animal não é benéfi co, 
pois elas podem se transformar 
em gordura e liberar resíduos 
tóxicos. “Já a proteína vege-
tal, é melhor absorvida pelo 
organismo e contribui para a 
prevenção de doenças crônicas. 
No entanto, é necessário acom-
panhamento para verifi car qual 
é a quantidade adequada deste 
nutriente, que varia de acordo 
com a necessidade calórica de 
cada um”, comenta Cyntia;

5. - Aumenta a imuni-

dade - Os trilhões de micro-
-organismos que vivem dentro 
do corpo são, cada vez mais, 
reconhecidos como cruciais 
para a saúde em geral: não só 
eles ajudam a digerir os alimen-
tos, mas também produzem nu-
trientes e fortalecem o sistema 
imunológico. 

“Uma alimentação isenta de 
alimentos cárneos contribui 
para manter nossa fl ora in-
testinal em melhor funciona-
mento e colabora para que os 
micro-organismos trabalhem 
com mais efi cácia”, pontua a 
consultora.

 
Fonte e mais informações:

(www.superbom.com.br). 

Cinco impactos 
da alimentação 

vegetariana na saúde

A partir de abril, os bancos terão mais di-
nheiro para emprestarem. O Banco Central 
(BC) reduziu de 40% para 25% a parcela 
do compulsório dos depósitos à vista que 
as instituições fi nanceiras são obrigadas a 
recolher à autoridade monetária. A parcela 
dos depósitos na poupança rural que deve 
ser repassada ao BC caiu de 21% para 
20%.Para a poupança comum as demais 
modalidades de depósito, a alíquota passou 
de 24,5% para 20%.

De acordo com o BC, a mudança libera R$ 
25,7 bilhões no sistema fi nanceiro e faz os 
compulsórios retornar aos níveis anteriores 

aos da crise fi nanceira global de 2008. O 
compulsório é a parcela dos depósitos que 
os bancos são obrigados a manter em uma 
conta no Banco Central e representam uma 
das ferramentas da autoridade monetária 
para regular a quantidade de dinheiro em 
circulação na economia.

Por meio do compulsório, o BC garante 
que os juros das instituições fi nanceiras 
estejam alinhados com a taxa Selic – juros 
básicos da economia. Ao reduzir a alíquota, 
a autoridade monetária libera mais recur-
sos para serem emprestados.

Segundo o chefe do Departamento de Ope-

rações Bancárias do BC, Flávio Túlio Vilela, a 
redução dos compulsórios pode resultar na 
diminuição do spread bancário – diferença 
entre os juros que o banco paga ao investidor 
que empresta a ele e as taxas cobradas de 
quem contrai operações de crédito. 

“É sempre mais fácil imaginar a redução no 
spread com os recursos estando diretamen-
te nas instituições [fi nanceiras] e não aqui 
[depositadas no Banco Central]. Estando nas 
mãos das instituições, elas podem estudar 
a melhor forma de usar esses recursos e 
acreditamos que uma parte signifi cativa vai 
para o mercado de crédito”, disse (ABr).

BC reduz depósito compulsório e injeta R$ 
25,7 bilhões na economia
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Vou propor um 

pequeno exercício, 

pensem em suas mais 

recentes experiências 

como tomadores de 

serviço. Como foi o 

atendimento?
 

Com certeza, caso tenha 
tido uma experiência 
ruim, o fato vai fi car em 

sua mente por algum tempo 
e talvez até decida por não 
fazer mais negócios com o 
estabelicimento responsável 
por ele. Agora, se teve uma 
experiência positiva, isso o 
motivará a voltar, além de 
indicar para seus amigos. 

Esse comportamento ex-
trapola o universo empre-
sa – consumidor e invade, 
algumas vezes com até mais 
intensidade, o mundo B2B. 
Por isso, oferecer aos clientes 
um atendimento de exce-
lência é primordial para o 
sucesso do negócio. É isso 
que vai determinar o índice de 
satisfação, a taxa de retorno, 
além de reforçar a marca da 
sua companhia no mercado. 

Estudos mostram que para 
cada experiência ruim que um 
provedor de serviços propor-
ciona a um cliente, ele preci-
sará proporcionar outras 12 
experiências positivas a esse 
mesmo cliente, para que se 
anule ou se apague o efeito da 
primeira negativa. Mas como 
propiciar uma experiência de 
qualidade ao cliente? 

Esta pergunta é feita fre-
quentemente por dez em cada 
dez companhias brasileiras. 
Desde o treinamento do 
setor de vendas até o apri-
moramento das tecnologias, 
muito é pensado para que 
este contato seja feito da 
melhor forma. Instituímos 
na ADP “Os Fatores Cesar”, 
acrônimo criado por Leonard 
Berry, pesquisador da Texas 
A&M University. Segundo 
estudos do pesquisador, os 
clientes avaliam a qualidade 
do atendimento baseados em 
cinco fatores. São eles:
 1) Confi abilidade: a pri-

meira coisa a se ter em 
mente é sempre cum-
prir o que foi combina-
do. Se atentar a prazos 
e ao que foi acordado 
é fundamental para 
que o cliente confi e na 
empresa;

 2) Empatia: se colocar 
no lugar do outro e ter 
cuidado com o consu-
midor demonstra que 
a companhia se importa 
com ele, muito além 
da venda pela simples 
venda;

 3) Segurança: pesquise, 
estude e se aprofunde 
sobre o negócio da 
companhia. A seguran-
ça que o colaborador 
transmite durante a 
venda – ou no suporte 
– é um indicador da 
competência da equipe;

 4) Aparência: as instala-
ções, o produto, o site 
e a maneira como os 
funcionários se apre-
sentam são indicadores 
de organização e de-
monstram que a compa-
nhia se preocupa com 
o produto de ponta a 
ponta.

 5) Respostas: a rapidez 
com que as demandas 
são atendidas, o inte-
resse pelo problema 
e a boa vontade du-
rante todo o processo 
de atendimento é um 
indício de que a com-
panhia estará sempre 
disponível. 

A combinação da primeira 
letra de cada um dos fatores, 
forma o acrônimo “Cesar” 
que, no caso da ADP foi uma 
feliz coincidência com o 
nome do principal executivo 
da empresa em nossa região, 
ajudando assim de maneira 
prática e lúdica a fi xação do 
conceito por parte de nossos 
colaboradores.

Desde que começamos a 
treinar e estimular nossas 
pessoas para o exercício 
diário destes cinco fatores 
na ADP, conseguimos iniciar 
um processo de aprimora-
mento nosso atendimento e 
observar, de maneira mais 
consistente, episódios de 
satisfação de nossos clientes.

Isto porque, quando nossas 
pessoas começam a incorpo-
rar essas práticas de maneira 
mais espontânea, começa 
a haver uma contaminação 
positiva do ambiente em 
torno do atendimento de 
excelência. Para nós isso tem 
sido um exercício diário de 
“evangelização” de nossas 
pessoas nessa cultura, en-
volvendo treinamentos cons-
tantes, exposição à modelos 
inspiradores de excelência, 
workshops, eventos, etc. 

Um outro estímulo funda-
mental à cultura é o reforço 
positivo e recompensa para as 
pequenas e grandes conquis-
tas desta jornada. Exemplos 
disso, aqui na ADP, variam 
desde dar exposição posi-
tiva aos colaboradores que 
são elogiados pelos clientes, 
através de divulgação massiva 
dos feitos, até premiações que 
incluem viagens à Disney para 
os colaboradores que mais se 
destacarem pelo conjunto da 
obra no exercício da cultura 
de excelência.

Nunca existirá uma fór-
mula mágica para cativar o 
cliente a ponto de fi delizá-lo. 
O importante é sempre se 
dedicar, trabalhar, aprimorar 
e, o principal, aprender com 
os erros. Uma equipe com-
prometida com a satisfação 
do cliente, além de atingir 
resultados melhores, se torna 
mais dedicada e, importante!, 
mais unida. 

(*) - É vice-presidente de Operações 
(Service Delivery) para a América 

Latina da ADP.

O atendimento importa e 
as companhias precisam 

ter clareza disso
Claudio Maggieri (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: IBRAHIM MENDES PEREIRA KHALIL ORRA, solteiro, advogado, natu-
ralidade São Bernardo do Campo - SP, nascido em 25/05/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Ibrahim Khalil Orra e de Maria Aparecida Mendes Pereira. 
A pretendente: AMANDA BUTTARELLO SINGLE, solteira, advogada, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 11/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Francisco Single e de Marli Buttarello Single.

O pretendente: RODOLFO PEREIRA DA SILVA, solteiro, analista de infraestrutura, 
naturalidade São Paulo - SP, nascido em 06/06/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Pereira da Silva e de Adriana dos Santos Silva. A preten-
dente: WANNA BARBARA DE OLIVEIRA SOUZA, solteira, desempregada, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 01/07/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de João Almeida de Souza e de Ivete Maria de Oliveira Souza.

O pretendente: DANIEL NUNES DA COSTA, solteiro,técnico em mecânica, naturalidade 
Rio de Janeiro - RJ, nascido em 09/05/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Jose Luiz da Rosa Costa e de Rosicléa Nunes da Costa. A pretendente: 
REGINA BERNARDO DE PAULA, solteira, analista de marketing, natural de São Paulo 
- SP, nascida em 30/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ilde 
Romualdo de Paula e de Lenidalva Aparecida Bernardo.

O pretendente: EVANDRO SANTHIAGO BIASINI, solteiro, gestor de negócios, naturalidade 
São Paulo - SP, nascido em 11/12/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Pedro Biasini Neto e de Sandra Pistori Biasini. A pretendente: ROSANA REIMBERG DE LIMA, 
solteira, ofi cial administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida em 17/07/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldino Frreira Lima e de Neemia Reimberg Lima.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES SERRADO, estado civil solteiro, profi ssão pan-
tografi sta, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jane Rodrigues Serrado. A pretendente: ARIANA MARIA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão servente hospitalar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (26/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jenilson de 
Souza e de Maria Jose Lourdes da Silva.

O pretendente: RODRIGO DA LUZ RENTE, estado civil solteiro, profi ssão instalador de 
som, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Euclides de Pinho Rente Neto e de Marilda da Luz Rente. A preten-
dente: ERICA DE QUEIROZ ARRAIS, estado civil solteira, profi ssão do Lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ernando de Queiroz Arrais e de Maria Lucia da Silva Queiroz.

O pretendente: LEONARDO RIBEIRO ZERBETTI, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Dionisio Zerbetti e de Maria José Ribeiro Zerbetti. A pretendente: 
DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Coremas, PB, no dia (28/01/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco José de Lima e de Maria Ines de Oliveira Lima.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O bloco também convidou para 
a reunião os governantes 
de nove nações africanas e 

chefes de Estado e de governo de 
países de outras regiões. 

A próxima cúpula acontece na 
África do Sul porque este país exer-
ce atualmente a presidência rotativa 
dos Brics. Os chefes de Estado dos 
cinco países-membros do bloco - 
que representam por volta de 23% 
do PIB mundial - já confi rmaram 
presença na reunião, onde serão 
tratados temas de cooperação eco-
nômica e desenvolvimento, entre 
outros.

Segundo detalhou o embaixador 
do governo sul-africano para os 
Brics, Anil Sooklal, em um encontro 
com a imprensa estrangeira, a cúpu-
la também contará com a presença 
de presidentes de outros países 
africanos - como Ruanda, Angola 
e Namíbia - para impulsionar os 

Foto ofi cial da 9a Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo dos Brics 

realizada em Xiamen (China), em setembro do ano passado. 

Próxima Cúpula dos Brics será realizada em julho na África do Sul
A 10a Cúpula dos Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, acontece entre os dias 25 e 27 de julho, no Centro de Convenções de 
Johanesburgo, na África do Sul, com a presença dos cinco chefes de Estado do bloco, disseram fontes ofi ciais sul-africanas

interesses do continente.
Sooklal também confirmou que, 

dentro do que se conhece como 
“Brics Adicional” - um projeto para 
aumentar a cooperação entre pa-
íses emergentes - foram enviados 
convites a países como a Argentina, 
Jamaica, Turquia e Indonésia. Entre 
os temas que serão tratados figu-
ram a industrialização e as novas 
tecnologias, o crescimento inclu-
sivo e a cooperação em temas de 
manutenção da paz e em assuntos 
de saúde, como a criação de uma 
plataforma de vacinação do bloco. 
Além disso, a África do Sul promo-
verá na agenda a discussão sobre 
igualdade de gênero e os interesses 
das mulheres.

Sooklal também adiantou que os 
líderes dos cinco países-membros 
participarão de um retiro para re-
fl etir sobre as conquistas do bloco 
em seus quase 10 anos de existência 

e sobre o roteiro a ser seguido nos 
próximos anos. Na lista de temas 
espinhosos estarão questões de 
direitos humanos e democracia, 
após as recentes reeleições dos 
presidentes da Rússia, Vladimir 
Putin, que recebeu dois terços dos 
votos para um quarto mandato; e 
da China, Xi Jinping, após uma re-
forma constitucional para eliminar 
o limite máximo de dois mandatos 
presidenciais no país.

“Não estamos calados em relação 
aos direitos humanos, é um dos 
pilares de nossa política externa”, 
afi rmou o representante sul-africa-
no, em nome do governo do novo 
presidente Cyril Ramaphosa. Não 
obstante, Sooklal lembrou que “os 
Brics respeitam a soberania de cada 
país” e não entram “nos assuntos 
domésticos” como o “sistema de 
governo” que cada nação queira 
adotar (ABr).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF nº 05.054.358/0001-10

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstrações do Resultado

Ativo Notas 2017 2016
Circulante
Impostos a recuperar 79 –
Outras contas a receber – 254
Total do ativo circulante 79 254
Não circulante
Partes relacionadas 4 11.231.101 10.606.811
Total do ativo não circulante 11.231.101 10.606.811
Total do Ativo 11.231.180 10.607.065

Passivo Notas 2017 2016
Circulante
Parcelamento tributário 5 12.137 11.572
Impostos e contribuições a recolher 5 613.616 561.764
Dividendos a distribuir 290.300 212.383
Fornecedores 2.592 –
Total do passivo circulante 918.645 785.719
Não circulante
Impostos em Dívida Ativa 5 249.308
Parcelamento tributário 5 70.801 79.073
Total do passivo não circulante 320.109 79.073
Total do Passivo 1.238.754 864.792
Patrimônio líquido
Capital social 7 8.181.369 8.181.369
Correção monetária do capital 1 1
Reserva legal 61.115 44.712
Lucros (Prejuízos) acumulados 1.749.941 1.516.191
Total do patrimônio líquido 9.992.426 9.742.273
Total do Passivo e do Patrimônio líquido 11.231.180 10.607.065

Receita (Despesas) operacionais Notas 2017 2016
Despesas administrativas 8 (15.916) (15.335)
Despesas tributárias 8 (148.026) (415.968)
Despesas financeiras 9 (179.525) (106.094)
Receitas financeiras 9 701.307 1.309.799
Outras receitas (despesas) 9 (29.772) (47.485)
Total das receitas (despesas) operacionais 328.068 724.917
Lucro (Prejuízo) antes da CSLL e IRPJ 328.068 724.917
Lucro (Prejuízo) do exercício 328.068 724.917
Quantidade de ações disponíveis no período 648.453 648.453
Lucro (Prejuízo) básico diluído por ação (em R$) 0,5059 1,11791. Informações gerais – A Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e 

Industrial (“Companhia”), localizada na Alameda Ribeirão Preto, 401, 1º 
andar, parte, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ.: 
05.054.358/0001-10, tem por objetivo principal a exploração de atividades 
agrícolas, pecuárias, pastorais e industriais podendo operar, inclusive 
mediante normais contratos de arrendamento, parceria, compáscuo ou por 
qualquer forma não defesa em lei, beneficiamento e industrialização de pro-
dutos e subprodutos decorrentes de sua atividade principal. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das principais práticas 
contábeis – 2.1. Base de apresentação e elaboração da demonstração 
financeira/contábil: As demonstrações financeiras da Hidroservice Amazô-
nia S/A Agropecuária e Industrial, que compreende o balanço patrimonial 
em 31/12/2017 e 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e fluxo de caixa, 
para o período findo naquela data assim como o resumo das principais prá-
ticas contábeis e demais notas explicativas, foram autorizadas para emissão 
e divulgação pela Diretoria da Entidade em 28/03/2018. As demonstrações 
financeiras foram preparadas em conformidade às normas internacionais de 
contabilidade (“IFRS” – Internacional Financial Reporting Standards), emiti-
das pelo International Accounting Standards Board – IASB, e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil com-
preendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronun-
ciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A Administração considerou as 
orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em 
novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras e 
afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão divulgadas e correspondem ao que é 
utilizado na gestão da Companhia. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras da Companhia foram apoiadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas respectivas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas foram descritos na Nota 3. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá diferir do registrado nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de esti-
mativa. A Companhia revisa suas estimativas periodicamente. As demons-
trações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto 
por determinados instrumentos financeiros, quando existentes, mensurado 
pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. Todos os valores apresentados nestas demonstra-
ções financeiras estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra 
forma. 2.2. Resumo das principais práticas contábeis: 2.2.1. Instrumen-
tos financeiros: Os ativos e passivos financeiros da Companhia são reco-
nhecidos a partir da data em que ela se torna parte das disposições contra-
tuais de tais instrumentos financeiros e incluem, principalmente, caixa e 
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber. Os 
ativos e passivos financeiros da Companhia são inicialmente registrados 
pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição 
de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos imediatamente no resultado e sua mensuração subsequente 
ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para 
cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. 2.2.2. Caixa e 
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários: Caixa e equivalentes de 
caixa são ativos mantidos para o propósito de pagamento de obrigações de 
curto prazo e não para fins de investimento ou outros propósitos. Para que 
um investimento seja qualificado como equivalentes de caixa ele deve ser 
prontamente conversível em um valor conhecido de caixa, ou seja, ser de 
alta liquidez, e sujeito a um baixo risco (que seja insignificante) de variação 
no valor justo de mercado. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro 
em espécie, contas bancárias, depósitos à vista e outros ativos de curto 
prazo como títulos e valores mobiliários com vencimento original de 90 dias 
da data de contratação ou período menor (quando aplicável). 2.2.3. Imobili-
zado: O imobilizado é contabilizado ao custo, que inclui todos os gastos 
incorridos na aquisição ou elaboração dos ativos, reduzido de depreciação. 
A depreciação é apurada e reconhecida pelo método linear, de acordo com 
a vida útil econômica estimada e valor residual projetado de cada item. A 
Companhia revisa ao menos anualmente suas estimativas de vida útil dos 
seus ativos e, caso observe mudanças significativas nas estimativas, reco-
nhece os efeitos dessas mudanças no resultado de forma prospectiva. Um 
item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou 
perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre 

2017 2016
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 328.068 724.917
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do período 328.068 724.917

Demonstração do Resultado Abrangente

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Correção 
Monetária

Reserva 
de Lucros Total

Saldos 31/12/2015 8.181.369 8.467 1 999.687 9.189.524
Lucro do exercício – – – 724.917 724.917
Reserva de lucros – 36.246 – (36.246) –
Distribuição de dividendos – – – (172.168) (172.168)
Saldos 31/12/2016 8.181.369 44.712 1 1.516.191 9.742.273
Lucro do exercício – – – 328.068 328.068
Reserva de lucros – 16.403 – (16.403) –
Distribuição de dividendos – – – (77.915) (77.915)
Saldos 31/12/2017 8.181.369 61.115 1 1.749.941 9.992.426

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 328.068 724.917
Ajustes de receitas e despesas que não afetam 
caixa e equivalentes

Variação monetária de empréstimos e 
financiamentos (701.307) (1.359.308)

Variações monetárias e encargos sobre 
parcelamento tributário (7.706) 36.504

Obrigações tributárias 301.160 530.978
Parcelamentos tributários 10.794 12.429
Dividendos a distribuir 77.916 172.168
Outros ativos e passivos 2.768 1.489
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 11.693 119.177
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos 77.017 65.419
Parcelamentos tributários (10.794) (12.428)
Dividendos propostos (77.916) (172.168)
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos (11.693) (119.177)

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Diretoria

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstra-
ção do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 2.2.4. Apuração do 
resultado: O resultado (receitas e despesas) é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência. 2.2.5. Outros ativos e passivos (cir-
culantes e não circulantes): A Companhia apresenta ativos e passivos no 
balanço patrimonial com base na classificação circulante/não circulante. Um 
ativo é classificado no circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pre-
tende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; • Se espera rea-
lizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; Todos os demais 
ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no 
circulante quando: • Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal; • Se 
espera realiza-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou 
• Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo 
menos, 12 meses após o período de divulgação. A Companhia classifica 
todos os demais passivos no não circulante. 3. Julgamentos, estimativas e 
premissas contábeis significativas –  (i) Julgamentos: A preparação das 
demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre-
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação 
de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Ati-
vos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem principalmente: 
provisões para créditos de liquidação duvidosa ou cancelamentos, restitui-
ção de mensalidades ou para redução ao valor recuperável de ativo, quando 
aplicável, além da provisão para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas e previ-
denciários. (ii) Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a 
fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de 
incerteza em estimativas na data do balanço, que podem resultar em valores 
diferentes quando da liquidação, são discutidas a seguir: a) Provisão para 
créditos de liquidação duvidosa e cancelamentos e restituição de mensali-
dades e contribuições: Uma provisão é registrada em uma quantia conside-
rada suficiente para cobrir as perdas estimadas decorrentes de cobranças 
de créditos a receber. Para reduzir o risco de crédito, a Companhia adota 
como prática a análise individualizada dos créditos pendentes a longa data. 
b) Provisão para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas e previdenciários: Provi-
sões, quando aplicáveis, são constituídas para as demandas referentes a 
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja 
feita para liquidar a demanda e uma estimativa razoável possa ser feita. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências, decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicá-
vel, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais 
podem divergir das estimativas da Administração. Os passivos contingentes 
avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 
e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provi-
sionados e nem divulgados. 4. Partes relacionadas – De acordo com o 
processo de desapropriação instaurado pelo Instituto Nacional de Reforma 
Agrária – INCRA, contra a Hidroservice da Amazônia S/A Agropecuária e 
Industrial, cuja audiência de conciliação ocorrida em 20/07/2005, estabele-
ceu acordo entre as partes, cuja indenização seria de R$ 26.000.000,00 
(vinte e seis milhões de reais), sendo R$ 20.007.970,00 (vinte milhões, sete 
mil, novecentos e setenta reais) em título da Dívida Agrária – TDA’s, para 
indenização da terra nua. A sentença judicial homologando o referido 
acordo, foi emitida na mesma data anteriormente mencionada. O saldo entre 
partes relacionadas se refere substancialmente aos Títulos da Dívida Agrá-
ria – TDA’s recebidos de acordo com o mencionado acima e cedidos parcial-
mente, em 2005, para a acionista Hidroservice Engenharia Ltda.
Descrição 2017 2016
Saldo inicial 10.606.811 9.312.922
(+) Transferência de recursos obtidas
(+) Juros e atualização monetária 701.307 1.359.308
(-) Transferência de recursos recebidas (77.017) (65.419)
Saldo final 11.231.101 10.606.811

Aos Administradores e Acionistas da Hidroservice Amazônia S/A Agro-
pecuária e Industrial. – São Paulo-SP. Opinião: Examinamos as demons-
trações contábeis da Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial 
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 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 demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Hidroservice 
Amazônia S/A Agropecuária e Industrial (Companhia) em 31/12/2017, 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 nor-
mas 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 contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, 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. Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis 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 contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 

trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. 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 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 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. • Obti-
vemos 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 respecti-
vas 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 atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27/03/2018.
TATICCA Auditores Independentes S.S. – CRC 2SP 032.267/O-1
Aderbal Alfonso Hoppe – Contador CRC – 1SC 020.036/O-8-T-SP

5. Impostos e contribuições a recolher, e Parcelamentos tributários
2017 2016

IRPJ a recolher 392.487 374.769
CSLL a recolher 139.085 145.347
PIS a recolher s/ receitas financeiras 1.796 5.822
COFINS a recolher s/ receitas financeiras 11.051 35.826
Taxas e multas 68.858 –
Parcelamento tributário – Lei 11.941/2009 12.137 11.572
Outros 339 –
Total circulante 625.753 573.336
Parcelamento tributário – Lei 11.941/2009 70.801 79.073
IRPJ a recolher 117.306 –
CSLL a recolher 43.968 –
PIS a recolher s/ receitas financeiras 12.306 –
COFINS a recolher s/ receitas financeiras 75.728 –
Total não circulante 320.109 79.073

945.862 652.409
6. Demandas judiciais – Em 31/12/2017, a Hidroservice Amazônia S/A 
Agropecuária e Industrial, não possui quaisquer litígios envolvendo a 
sociedade. 7. Capital social – O capital social subscrito e integralizado de 
R$ 8.181.369 está representado por 254.761 ações ordinárias nominativas 
e 393.692 ações incentivadas, sendo 350.631 classe “A”, 2.180 classe “B”, 
3.083 classe “C” e 37.798 classe “D”, totalizando 648.453 ações, sem valor 
nominal.
8. Despesas administrativas e tributárias 2017 2016
Serviços de terceiros (15.916) (9.000)
Jornais, revistas e publicações (29.772) (6.335)
Despesas tributárias (148.026) (415.968)

(193.714) (431.303)
9. Resultado financeiro 2017 2016
Receitas financeiras 701.307 1.309.799
Despesas financeiras (179.525) (106.094)

521.782 1.203.705

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Henry Maksoud Neto
Andrea Brito de Souza – Contadora CRC 1SP 191.419/O-8
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