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No Brasil há muitas 

possibilidades, porém, 

escuto isto desde a 

década de 60 quando 

estava iniciando meus 

estudos

Nosso país será o futuro, 
seremos a nova poten-
cia. Nesses mais de 50 

anos fomos superados por 
diversos países que fi zeram a 
lição de casa, e o que seria essa 
lição de casa? Primeiramente 
devemos parar de nos compa-
rar com países como Estados 
Unidos e europeus. Vamos nos 
comparar ao Chile, Cingapura, 
Canada. Vamos observar as 
ações que podemos fazer de 
maneira simples e objetiva, 
sem uma preocupação com 
resultados a curto prazo.

Temos ações sendo exe-
cutadas no Brasil? Claro 
que temos, mas o que falta? 
Politicas publicas, apartidá-
rias, onde o que importa é 
o ecossistema. O que falta? 
O principio fundamental do 
empreendedorismo. Com-
petências complementares 
sendo utilizadas de maneira 
a trabalharmos de maneira 
complementar.

Veremos apenas uma situ-
ação típica no Brasil, porque 
um prefeito deve se preocu-
par em apoiar start-ups com 
mentorias, consultorias, local 
para desenvolvimento de seus 
negócios, se já há acelerado-
ras e incubadoras para esse 
fi m? Eu respondo de maneira 
simples. Ainda achamos que 
o melhor é fazer tudo dentro 
de casa.

O governo municipal, esta-

dual e federal deveria estar 
focado em apoiar estes agen-
tes apoiadores (incubadoras 
e aceleradoras), de maneira a 
permitir que estes façam aqui-
lo que é sua competência. Não 
há apoio fi nanceiro logístico 
e fi nanceiro (diminuição de 
impostos, editais de fomento 
para estes agentes). Todos 
querem fazer a mesma coisa. 
Ninguém acaba fazendo nada 
direito pois não complemen-
tariedade adequada.

Precisamos melhorar os 
impostos e as legislações de 
constituição de empresas e 
sociedades, tudo acontece 
muito lento, como se fosse 
interesse do partido A e B, não 
interesse do País. Deveríamos 
ter o simples melhorado faz 
tempo, será apenas no pró-
ximo ano. Deveríamos sim-
plifi car totalmente abrir uma 
empresa e fecha-la quando for 
o caso. Não isso continua um 
verdadeiro martírio.

As leis trabalhistas são 
improprias para o País, para 
os trabalhadores e para os 
empresários, e mesmo assim 
não conseguimos evoluir, pois 
ainda vivemos na época dos 
grandes sindicatos que brigam 
pelo seu fi lão. Temos pos-
sibilidades mas precisamos 
mudar paradigmas enraizados 
e velhos.

Todos precisamos evoluir, 
nossa tríplice hélice é arcaica 
em pensamentos e valores e 
muito lenta para tomar deci-
sões num mundo medido por 
microssegundo.
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Crodity Software AS A Service Ltda.- ME - NIRE: 3.522.968.348-6 - CNPJ/ MF 23.983.474/0001-04
Transformação de Ltda em S.A.

Pelo presente: Borja Macias Zaldivar, RNE V71356-Z CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF060.087.847-31; Brunno Vodola Martins,
RG 43.611.460-4-SSP/SP, CPF/MF 368.967.258-93. únicos sócios, e ainda Hiran Amazonas Castello Branco, RG
4.112.802-SSP/SP, CPF/MF 637.817.948-49; Vladispar Participações Ltda., CNPJ/MF 59.572.461/0001-81 represen-
tado por Vladimir de Figueiredo, RG 3.316.606 SSP/SP, CPF/MF 374.892.168-34. Resolvem os sócios: Aumentar o capital
social de R$1.000,00 para R$10.000,00, sendo o valor da quota social R$1,00, assim divididos entre os sócios: Sócios:
Borja Macias Zaldivar. Quotas: 7.000. Participação-R$: 7.000,00. Sócios: Brunno Vodola Martins. Quotas: 3.000. Parti-
cipação-R$: 3.000,00. Totais-Quotas: 10.000. Participação-R$: 10.000,00. O capital social é totalmente integralizado
nesta data em moeda corrente nacional. Cessão e Transferência de Quotas/Admissão na Sociedade. Borja Macias
Zaldivar, com a anuência de Brunno Vodola Martins cede, como de fato cedido tem a Hiran Amazonas Castello Branco
900 quotas, no valor de R$1,00 cada quota, pelo valor total de R$900,00 reais, pagos neste ato em moeda corrente
nacional, conferida e achada exata, motivo pelo qual é dada a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação. Como
conseqüência da presente cessão e transferência, Hiran Amazonas Castello Branco é admitido como sócio quotista.
Borja Macias Zaldivar, com a anuência de Brunno Vodola Martins cede, como de fato cedido tem a Vladispar Partici-
pações Ltda., 450 quotas, no valor de R$1,00 cada quota, pelo valor total de R$450,00, pagos neste ato em moeda
corrente nacional, conferida e achada exata, motivo pelo qual é dada a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação. Como
conseqüência da presente cessão e transferência, Vladispar Participações Ltda. é admitida como sócia quotista. Os sócios
Borja Macias Zal-divar e Brunno Vodola Martins, com a concordância dos sócios Hiran Amazonas Castello Branco e
Vladispar Participações Ltda., transferir para a tesouraria da Companhia e lá permanecer 1.000 quotas, transferindo
Borja Macias Zaldivar 300 quotas e Brunno Vodola Martins, 700 quotas que, respectivamente cada 1 possui no capital
social da empresa no valor de R$1,00 cada uma, pelo valor total de R$1.000,00. Alteração da Cláusula 7ª-Do Capital Social.
Cláusula 7ª-Do Capital Social: O Capital Social totalmente subscrito é de R$10.000,00, dividido em 10.000 quotas no valor
nominal de R$1,00 cada 1, com a seguinte distribuição entre os sócios: Sócios: Borja Macias Zaldivar. Quotas: 5.350.
Participação-R$: 5.350,00. Sócios: Brunno Vodola Martins. Quotas: 2.300. Participação-R$: 2.300,00. Sócios: Hiran
Amazonas Castello Branco. Quotas: 900. Participação-R$: 900,00. Sócios: Vladispar Participações Ltda. Quotas: 450.
Participação-R$: 450,00. Tesouraria:1.000. Participação-R$: 1.000,00. Totais-Quotas:10.000. Participação-R$:
10.000,00. §1º-O capital social está totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional. §2º-A responsabi-
lidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social. §3º-As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada 1 delas dá direito a 1 voto nas deliberações sociais. §4º-
É vedado aos sócios caucionar ou, de qualquer forma, empenhar ou onerar suas quotas ou os direitos a elas relacionados,
no todo ou em parte, salvo mediante consentimento escrito do outro sócio. Transformação da Presente Sociedade por
Quotas de Responsabilidade Ltda-ME em S.A. Considerando que o objeto social continuará o mesmo, isto é, a prestação
de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (software) customizáveis (CNAE 6202-3/00)
e a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (software) não customizáveis
(CNAE 6203-1/00), em continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a nova firma todos os direitos e obrigações que
compõem o patrimônio da companhia, resolvem os sócios de comum acordo, nos termos da Lei 6.404/76, transformar a
presente sociedade por quotas de responsabilidade Ltda, em S.A. Da Divisão do Capital Social em Ações. Em razão
da transformação societária prevista acima, a Cláusula do Capital Social, passa a ser. Artigo 6º-O capital será de R$10.000,00
totalmente realizado e dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas: Acionistas:
Borja Macias Zaldivar. Ações: 5.350. Percentual-%: 53,50. Acionistas: Brunno Vodola Martins. Ações: 2.300. Percen-
tual-%: 23,00. Acionistas: Hiran Amazonas Castello Branco. Ações: 900. Percentual-%: 9,00. Acionistas: Vladispar
Participações Ltda. Ações: 450. Percentual-%: 4,50. Acionistas: Tesouraria. Ações: 1.000. Percentual-%: 10,00.
Totais-Ações: 10.000. Percentual-%: 100,00. Artigo 7º-Cada ação ordinária dará direito a 1 voto nas deliberações sociais.
Artigo 8º-As ações preferenciais de emissão da Companhia têm valor nominal de R$1,00 cada e não gozam do direito de
voto, do direito de prioridade na distribuição de dividendos, ou quaisquer outros direitos, mas exclusivamente do direito
específico de prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, ressalvado o disposto os artigos 109 e 111 da Lei 6.404/76.
Da Alteração da Denominação Social. A companhia passa a denominar-se Crodity Software As A Service S.A. nome
fantasia Crodity. Em vir tude das alterações acima descritas, os acionistas firmam, a constituição por transformação
em S.A. Encerramento: Nada mais, SP, 13/09/2016. Acionistas: Borja Macias Zaldivar, Brunno Vodola Martins, Hiran
Amazonas Castello Branco, Vladispar Participações Ltda. Vladimir de Figueiredo. Visto do Advogado: Adriana Leal-OAB
98.589. JUCESP/NIRE 3530049606-0 e nº 441.012/16-4 em 10/10/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Crodity Software AS A Service S.A. - NIRE Nº 35300496060 - CNPJ/MF Nº 23.983.474/0001-04
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17/10/2016

Data/Hora/Local:17/10/2016 às 12hs, na sede, em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada.
Mesa: Presidente-Borja Macias Zaldivar. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1.Aumento de Capital Social em
R$6.660,00, passando de R$10.000,00 para R$16.660,00, através da emissão de 6.660 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. 2.Todas as ações ordinárias emitidas pela Companhia, são neste ato, subscritas por Eduardo Scarpa,
RG 1.952.666-0 SSP/SP, CPF/MF 640.689.788-91, sendo que a integralização se dará da seguinte forma: a) 333 ações
serão integralizadas em dinheiro, a cada mês, a partir da presente data, até o mês de março/2017, totalizando 1.998 ações;
b) 4.662 ações que serão integralizadas em dinheiro, até 30/06/2017. 3.O preço de emissão das novas ações é de R$60,00
e, em razão do aumento acima, o Capital Social passará a ser R$16.660,00, dividido em 15.660 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal, e 1.000 ações preferenciais no valor de R$1,00 cada uma. 4.Após a integralização pelo novo sócio, a
porção do preço de emissão que exceder o aumento de capital de R$6.660,00, será classificada como reserva de capital,
de acordo com o artigo 182, §1º da Lei 6.404/76. 5.Composição acionária da Companhia: Acionista: Eduardo Scarpa.
Ações: 6.660. Percentual: 40,00%. Acionista: Borja Macias Zaldivar. Ações: 5.165. Percentual: 31,00%. Acionista:
Brunno Vodola Martins. Ações: 2.116. Percentual: 13,30%. Acionista: Hiran Amazonas Castello Branco. Ações: 866.
Percentual: 5,20%. Acionista: Vladispar Participações Ltda. Ações: 433. Percentual: 2,60%. Acionista: Tesouraria.
Ações: 1.420. Percentual: 7,90%. Total-Ações: 16.660. Percentual: 100,00%. 1.Estatuto Social aprovado é parte
integrante deste instrumento, e Boletim de subscrição. 3.Eleitos: Diretor Presidente-Borja Macias Zaldivar, RNE V716356-
Z CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 060.087.847-31, Diretor Operacional-Brunno Vodola Martins, RG 43.611.460-4 SSP/SP,
CPF/MF 368.967.258-93. 4.Consolidação do Estatuto Social, fazendo constar as alterações aprovadas nesta assembleia.
Encerramento: Nada mais. SP, 17/10/2016. Acionistas: Borja Macias Zaldivar, Brunno Vodola Martins, Hiran Amazonas
Castello Branco, Vladispar Participações Ltda. Vladimir de Figueiredo e Eduardo Scarpa. Mesa: Borja Macias Zaldivar-Presidente.
Adriana Leal-OAB/SP 98.589. JUCESP nº 535.454/16-8 em 13/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 16.944.141/0001-00

BA L A N Ç OS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)

Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A provisão para o
imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de
20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. f)
Contingências. Os passivos contingentes são reconhecidos quando,
baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos
contingentes são reconhecidos quando a administração possui total controle
da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis,
sobre as quais não cabem mais recursos. g) Caixa e equivalentes de caixa.
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em
moeda nacional e estrangeiras, e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Ativo Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilidades        4.455         1.071

Caixa 65 38
Depósitos bancários 146 215
Moedas estrangeiras        4.244           818

Total de caixa e equivalentes de caixa        4.455        1.071
4. Títulos e Valores Mobiliários. Os títulos e valores mobiliários estão
classificados como "Títulos Disponíveis para Venda", demonstrados abaixo
o valor de custo, de mercado e classificação por vencimento:

          31/12/2016           31/12/2015
Valor Valor de Valor Valor de

Vencimento do custo mercado do custo mercado
Longo Prazo
Carteira própria     4.663     4.653    3.481     3.480
Letras Financeiras De 01/09/2020
  do Tesouro a 01/03/2022     4.663     4.653    3.481     3.480
Total     4.663     4.653    3.481     3.480
5. Operações de Câmbio 31/12/2016 31/12/2015
Ativo        9.093        3.196

Câmbio comprado a liquidar 6.210 2.994
Direito sobre vendas de câmbio 6.543 3.192
(-) Adiantamento em moeda nacional recebidos (3.660) (2.990)

Passivo        9.610        3.561
Câmbio vendido a liquidar 6.514 3.106
Obrigações por compra de câmbio 6.213 3.060
Obrigações por vendas realizadas 218 365
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio (3.335) (2.970)

6. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Diversos           236           364

Adiantamentos e antecipações 6  17
Impostos e contribuições a compensar 28  61
Devedores diversos - País 202  286

Passivo Circulante
Outras Obrigações

Sociais e estatutárias           196           108
Juros sobre capital próprio 196   108

Fiscais e previdenciárias           492           468
Impostos e contribuições sobre lucro 103  137
Impostos e contrib. sobre serviços terceiros 17  17
Impostos e contribuições sobre salários 85  84
Outros 287  230

Diversas        1.528        1.670
Obrigações por compra de bens e direitos -   12
Provisão para pagamentos a efetuar 1.281  1.195
Credores diversos - País 247  463

7. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social é de R$ 2.000 (R$
1.100 em 2015), representado por 2.000.000 cotas (1.100.000 de cotas em
2015), totalmente integralizadas na data do balanço, por cotistas
domiciliados no País. Em 06 de janeiro de 2016, aprovaram o aumento de
capital social no montante de R$ 50, mediante a emissão de 50.000 novas
cotas, totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$
1,00 por cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em
08 de março de 2016. Em 29 de fevereiro de 2016, aprovaram o aumento de
capital social no montante de R$ 850, mediante a emissão de 850.000 novas
cotas, totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$
1,00 por cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em
20 de abril de 2016. Em 30 de junho de 2015, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 100, mediante a emissão de 100.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 15 de
julho de 2015. b) Reservas Especiais de Lucros. No exercício encerrado em
31 de dezembro de 2016, foram revertidas as reservas especiais de lucros
no montante de R$ 1.032, para distribuição de lucros aos cotistas; e, o
montante de R$ 850 para aumento de capital social. E, no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram revertidas as reservas
especiais de lucros no montante de R$ 668, para distribuição de lucros aos

ATIVO                                              . N E   31/12/16   31/12/15
CIRCULANTE      14.080        4.729
Disponibilidades 3.g 4.455 1.071
Outros Créditos        9.615        3.638

Carteira de câmbio 5. 9.093 3.196
Rendas a receber 381 96
Diversos 6. 236 364
(Provisão p/outros créditos liq. duvidosa) (95) (18)

Outros Valores e Bens            10            20
Despesas antecipadas 10  20

NÃO CIRCULANTE        5.175        4.061
Realizável a Longo Prazo        4.653        3.480
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 4.        4.653        3.480

Carteira própria 4.653   3.480
Investimentos              2              2

Outros investimentos 2 2
Imobilizado de Uso          508           551

Outras imobilizações de uso 762 712
(Depreciações acumuladas) (254) (161)

Intangível            12            28
Ativos Intangíveis 56 56
(Amortização acumulada)           (44)           (28)

TOTAL DO ATIVO      19.255        8.790

PASSIVO                                           . N E   31/12/16   31/12/15
Circulante     15.458       5.807
Relações Interdependencias  3.632 -

Recursos em trânsito de terceiros  3.632 -
Outras Obrigações     11.826       5.807

Carteira de câmbio 5.  9.610  3.561
Sociais e estatutárias 6.  196  108
Fiscais e previdenciárias 6.  492  468
Diversas 6. 1.528 1.670

Patrimônio Líquido       3.797       2.983
Capital: 7.a       2.000       1.100

De Domiciliados no país  2.000 1.100
Reservas de lucros 7.b 1.807 1.884
Ajustes de avaliação patrimonial          (10)            (1)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO     19.255       8.790

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2º Sem/16  31/12/16  31/12/15

Receitas de Intermediação Financeira        7.240    14.853    16.725
Resultado de operações com TVM 264 502 236
Resultado de operações de câmbio 6.976 14.351 16.489

Despesas da Intermediação Financeira           (78)         (78)           73
Provisão p/créditos de liq. duvidosa (78) (78) 73

Resultado Bruto da Interm. Financeira   7.162 14.775 16.798
Outras Receitas/Despesas Operacion.       (5.573)   (11.184)   (13.981)

Receitas de prestação de serviços 5.885 12.459 8.776
Despesas de pessoal (1.880) (3.770) (3.792)
Outras despesas administrativas (8.663) (18.051) (17.318)
Despesas tributárias (911) (1.909) (1.634)
Outras receitas operacionais 43 146 58
Outras despesas operacionais (47) (59) (71)

Resultado Operacional 1.589 3.591 2.817
Resultado não Operacional (2) (2) 1
Result. antes  Trib. s/ o Lucro e Partic. 1.587 3.589 2.818
Imposto de Renda e Contribuição Social        (647) (1.554)   (1.051)

Provisão para Imposto de Renda (353) (851) (644)
Provisão para Contribuição Social (294) (703) (407)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 940 2.035 1.767
Juros de Capital Próprio (230) (230) (127)
Nº de cotas..............................: 2.000.000 2.000.000 1.100.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas......R$ 470,12 1.017,58 1.607,00
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período           940      2.035      1.767
Resultado Abrangente             (6)           (9)           (1)
Ajustes poderão ser reclassific. a result.             (6)           (9)           (1)

Ajustes de avaliação patrimonial (6) (9) (1)
Resultado Abrangente Total 934 2.026 1.766

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas Ajustes Lucros/

Capital Especias Avaliação Prejuízos
Eventos                 .   Realiz.    Lucros Patrimon.   Acumul.     Total
Saldos em 01/07/16 2.000 554 (4) 1.095 3.645
Reversão de reservas (552) 552 -
Dividendos intermed. (552) (552)
Ajust. vl. merc. TVM e Der. (6) - (6)
Lucro líq. (prej.) per.    940    940
Destinações:            -       1.805              -      (2.035)     (230)
Juros capital próprio (230) (230)
Reser. espec. de lucros 1.805 (1.805) -
Saldos em 31/12/16 2.000 1.807 (10) - 3.797
Mutações do período: - 1.253 (6) (1.095) 152
Saldos em 01/01/16 1.100 1.884 (1) - 2.983
Reversão de Reservas (1.032) 1.032 -
Divid. intermediários - - - (1.032) (1.032)
Ajust. vl. merc. TVM e Der. (9) - (9)
Aumento de capital  900 (850) - -   50
Lucro líq. (prej.) per.        -            - - 2.035 2.035
Destinações:            -       1.805              -      (2.035)     (230)
Juros capital próprio   (230)  (230)
Reser. espec. de lucros 1.805 (1.805) -
Saldos em 31/12/16  2.000  1.807 (10)   - 3.797
Mutações do período: 900 (77) (9) - 814
Saldos em 01/01/15 1.000 912 - - 1.912
Reversão de Reservas (668) 668 -
Dividendos intermediários (668) (668)
Ajust. vl. merc. TVM e Der. (1) - (1)
Aumento de capital 100 - - 100
Lucro líq. (prej.) per. 1.767 1.767
Destinações:            -      1.640              -      (1.767)     (127)
Juros capital próprio (127) (127)
Reser. espec. de lucros 1.640 (1.640) -
Saldos em 31/12/15 1.100 1.884 (1) - 2.983
Mutações do período: 100 972 (1)  - 1.071

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
2º Sem/16  31/12/16  31/12/15

Fluxos de caixa das atividades operac.
Lucro líq. (prejuízo) do semestre/exerc. 940 2.035 1.767
Depreciações e amortizações           58 115 88
Provisão para créditos de liq. duvidosa       78 78   (73)
Provisão de impostos no resultado          647       1.554      1.051

       1.723       3.782       2.833
Variação de Ativos e Obrigações       1.049         870     (4.148)
(Aumento) red. em TVM inst. financeiros (970) (1.182) (3.481)
(Aumento) redução de outros créditos (2.234) (6.055) (3.051)
(Aumento) red. de outros valores e bens (5) 10 30
Aumento (red.) em relações interdepend. 3.632 3.632 -
Aumento (redução) em outras obrigações          626       4.465      2.354
Caixa líq. proven. das ativid. operac.        2.772       4.652     (1.315)
Fluxos de caixa das ativid. de invest.
Alienações de: Imobilizado de uso 4 4 85
Inversões em: Imobilizado de uso (18) (60) (209)
Inversões líquidas no intangível/diferido - -    (15)
Caixa líq. usado nas ativid. de invest.        (14) (56)  (139)
Fluxos de caixa das ativid. de financ.
Recebimento pela integralização capital - 50 100
Pagamento de juros de capital próprio           (230) (230)    (127)
Dividendos/lucros pagos/propostos (552) (1.032) (668)
Caixa líq. usado nas ativid. financiam.          (782)     (1.212)        (695)
Aum. líq. de caixa e equival. de caixa        1.976       3.384     (2.149)
Caixa e equiv. de caixa no início do per.  2.479  1.071  3.220
Caixa equiv.  caixa no fim do per. NE 3.g        4.455  4.455  1.071

cotistas. Em 31 de dezembro de 2016 foi destinado o saldo de lucros
acumulados para reservas especiais de lucros no montante de R$ 1.805 (R$
1.640 em 2015). c) Dividendos. No exercício  encerrado  em 31 de dezembro
de 2016, foram  distribuídos  lucros  aos  cotistas  no  montante  de  R$
1.032 (R$ 668 em 2015). 8. Juros de Capital Próprio. No exercício
encerrado em  31 de  dezembro de 2016 foram pagos juros sobre o capital
próprio no montante de R$ 230 (R$ 127 em 2015), conforme faculta o artigo
9º da Lei nº 9.249/95. 9. Partes Relacionadas. a) Operações com partes
relacionadas: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, a
Corretora movimentou operações com a parte relacionada Takelog Logística
de Comércio Exterior Ltda., no valor total movimentado de R$ 1.658,
gerando um ganho operacional de R$ 13. b) Remuneração do pessoal chave
da administração: A remuneração total do pessoal chave da administração
para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 374 (R$
652 em 2015) a qual é considerada benefício de curto prazo. 10.
Contingências. Os processos judiciais e administrativos de natureza
tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião dos
assessores jurídicos, como risco de perda possível e remoto não são
reconhecidos contabilmente. Em 31 de dezembro de 2016 não havia
processos de qualquer natureza; e, em 31 de dezembro de 2015 havia
processos de natureza cível no montante de R$ 619 com risco de perda
possível. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital. Visando o
atendimento à Resolução, nº 3.988 de 30/06/2011, do Banco Central do
Brasil, a BrokerBrasil, adotou uma política de gerenciamento de capital que
constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que
asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
abrangente e compatível com os riscos incorridos pela mesma, de acordo
com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus
clientes. 12. Gerencimento de Riscos. Gestão de risco operacional: -
Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de
gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução
CMN nº 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias
e política de risco operacional, os procedimentos de documentação e
armazenamento de informações, e os relatórios de gerenciamento do risco
operacional. Gestão de risco de mercado: - O gerenciamento de risco é
efetuado de forma centralizada, por área Administrativa que mantém
independência com relação à mesa de operações. A BrokerBrasil encontra-
se apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07, que trata
da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 13. Ouvidoria. O componente organizacional de Ouvidoria
encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições
estabelecidas na Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

MARCELO DE CLEMENTE BENVENUTI - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110330/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda,
constituída em 30/07/2012, foi autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil em 11/09/2012, com prazo de duração indeterminado. A sociedade
tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e a prática
de operações no mercado de câmbio, e vem operando regularmente no
mercado financeiro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes
estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas informações
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de janeiro de
2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apuração de
resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. b) Permanente. - Investimentos: Está representado por
investimento em obras de arte. - Imobilizado de uso: São registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens
segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo
de 20% ao ano para "Sistema de processamento de dados e sistema de
transporte" e, de 10% ao ano para as demais contas. - Intangível:
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção das atividades da Corretora ou
exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida útil definida são
amortizados linearmente durante o período estimado do benefício
econômico do bem. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo.
São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, as
variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
balanço. d) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. Demais passivos
circulantes e exigíveis a longo prazo: São demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data dos balanços. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço
quando a BrokerBrasil possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado onde é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.  As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e)

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
demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 'as "Instituição"
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 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 de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a "Instituição" ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor 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 e mantemos ceticismo profissional 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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 07 de março de 2017. Opinião. Examinamos as demonstrações
contábeis da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. ("Instituição"), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Broker Brasil
Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e semestre findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação à "Instituição", 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. Outras
informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 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 nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar

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. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Instituição. - Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. -
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam 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 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 Instituição a não mais se manter em
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as 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.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1

ALCINDO TAKACHI ITIKAWA - CONTADOR CRC 1SP088652/O-9

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ(MF) nº 08.609.934/0001-37

ERRATA
No Balanço Patrimonial publicado em 29/03/2017 neste jornal, na página 11, foi
deixado de publicar o “Relatório da Administração” como segue:
Relatório da Administração: Senhores acionistas, a Diretoria da Novo Mundo
Corretora de Câmbio S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias
apresenta aos acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016, bem como as Notas Explicativas e o Relató-
rio dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. O plano
de negócios definido pela Administração foi aprovado pelo Banco Central do
Brasil quando da aprovação para a constituição da Corretora e é acompanhado
periodicamente pela Administração.  São Paulo, 18 de janeiro de 2017

A Diretoria

Nesta corrida atrás de um 
propósito, muitos têm 
encontrado no estudo da 

Cabala a esperada mudança de 
direção. Mas o que é a Cabala? 
O termo tem origem no verbo 
LEKABEL, que quer dizer “re-
ceber” em hebraico

O conceito veio da história 
do Êxodo, quando Deus entre-
gou ao povo de Israel os dez 
mandamentos e a Torá escrita, 
enquanto acampavam em frente 
ao Monte Sinai. “O povo ganhou 
naquele dia o que seria o pen-
tateuco e a tradição oral, que 
era um conjunto de preceitos e 
leis, que geraria a literatura do 
Talmude. Aquilo que se tornaria 
o corpo do judaísmo”, explica o 
Rabino Samy Pinto, responsável 
pela Sinagoga Ohel Yaacov, situ-
ada no Jardins. 

Segundo o Talmude, naquele 
momento foi entregue também 
a parte mística do judaísmo, ou a parte pro-
funda do judaísmo, compondo um conjunto 
do que chamam de revelação de Deus no 
Monte Sinai. A Cabala traz em seu âmago 
metáforas para compreender o signifi cado 
e os mistérios da vida, se tornando um guia 
para o estudante desta sabedoria milenar. A 
Cabala é para ser uma instrução para a vida, 
e estudar esses conhecimentos somados aos 
preceitos e leis, entregues por Deus aos ho-
mens, pode ajudar a encontrar um caminho 
alternativo ao materialismo e consumismo 
exagerado. Além disso, auxilia as pessoas 
a alcançarem a realização espiritual e a se 
inspirar em meio ao cotidiano. 

Quebrando a rotina - A Cabala acredita 
que, a rotina e a busca incessante e repetitiva 
pelas coisas materiais acabam impedindo 

A importância da Cabala 
para a evolução do homem
Buscar alternativas para viver uma vida longe do materialismo e consumismo exagerado está levando 
muitas pessoas a procurar um caminho mais espiritual

tudar a Cabala, encontre um bom 
professor. Assim como o aluno 
tem que ser aplicado e acreditar 
nos ensinamentos, o professor 
tem que estar preparado para 
passar os segredos de forma 
organizada e com preparo”, 
alerta Samy. 

Estes segredos dizem respei-
to a questões como a razão da 
existência do homem, o objetivo 
da vida, qual a origem e destino 
do ser humano. E por tratar de 
assuntos tão essenciais da vida 
humana é que o professor tem 
que passar os ensinamentos com 
zelo. As pessoas levam consigo 
muitas perguntas sobre esta 
realidade, e a Cabala é um cami-
nho espiritual para direcionar a 
humanidade de volta à verdade 
de tudo. 

Aprimoramento da humani-
dade - Para a Cabala, o mundo 
foi criado de forma incompleta, 

e cabe a cada ser humano, que vem ao 
mundo, buscar o seu aprimoramento, sua 
perfeição. “Podemos usar o exemplo do pão. 
O que é melhor o trigo ou o pão? O pão é o 
aprimoramento do trigo. Que por si só não 
e tão saboroso”, exemplifi ca o Rabino.  

A função da Cabala é o desenvolvimento, 
aperfeiçoar todas as forças que contém o 
mundo. Sendo trabalho do homem melhorar, 
completar o que está aqui. “É Preciso que a 
pessoa viva uma vida espiritual para que ele 
possa fazer a sua contribuição para a evolu-
ção do homem e do mundo”, conclui. 

Fonte: Rabino Samy Pinto é diplomado 
Rabino pelo Rabinato chefe de Israel, em Je-
rusalém, e hoje é o responsável pela sinagoga 
Ohel Yaacov, situada no Jardins, também 
conhecida como sinagoga da Abolição.

que as pessoas usem uma força que há 
dentro delas. Os estudos da Torá, Talmu-
de e ensinamento dos cabalistas ajudam 
a encontrar esse potencial escondido. “A 
Cabala se trata do mundo, Deus e o homem, 
e é conhecida como o Talmude do SOD, 
que quer dizer segredo. E na verdade, o 
objetivo é revelar algo oculto, uma força, 
que está dentro de cada um”, comenta o 
Rabino Samy. Estudar Cabala transforma a 
perspectiva sobre o mundo e a humanidade, 
e mostra pontos dentro de cada pessoa que 
não sabiam existir. 

Aproveitar a força da natureza - A huma-
nidade pode usar, algumas vezes, da força 
da natureza para curar alguns problemas, 
algumas doenças que assolam a sociedade. 
“É importante para aquele que pretende es-

Cooperativa Habitacional Bonlar
Convocação para Assembléia Geral, em cumprimento ao disposto no Artigo 52 pará-
grafo Único do Estatuto Social. Pelo presente Edital ficam os Associados da Coope-
rativa Habitacional Bonlar, convocados para participarem da Assembléia Geral Ordi-
nária, para tratar de Assuntos Gerais, a ser realizada em 27/Abril/2017, às 07:00 hs
em 1a  convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos Associados, às
08:00 hs em 2a  convocação, com a presença mínima de metade mais 1 (hum) Asso-
ciados e as 09:00 horas em 3a e última convocação, com presença mínima de 10 (dez)
Associados. Local: Cooperativa Habitacional Bonlar - Rua Heitor Penteado n.º 1060 -
2º andar - S.Paulo/SP.  São Paulo, 29/março/2017

Cooperativa Habitacional Bonlar
Nilton de Souza Paula - Diretor Presidente.


