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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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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Cezar Augusto Janikian Alexandre Guy Jean Marie Sorel Alexandre Grossmann Zancani Patrice Jean Claude Volovik
 Presidente Vice-Presidente Conselheiro Conselheiro

DIRETORIA
 Adriana Beatriz Barraco  Fernando Gomes da Hora  Américo da Costa Martins  Paulo Teixeira  Jean Pierre Avril Robinson Tiengo Caruzzo
 Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente e Diretor Financeiro Diretor de Operações  Diretor de Risco  Diretor Comercial Contador- CRC SP-292640/O-0

...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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