
“A 
comunicação nos 

universos mascu-

lino e feminino” 
é o título de uma palestra que 
venho ministrando já há um bom 
tempo nos mais diversos ambien-
tes – especialmente naqueles em 
que os ouvintes são homens e 
mulheres...

O próprio nome da palestra 
já leva automaticamente a uma 
pergunta: Homem e mulher não 
falam a mesma língua?

E a resposta, óbvia por sinal, é: 
“Sim, falam a mesma língua, en-
tretanto, os modos de a falar – que 
eu chamo de “dialetos” – são 
tão diferentes que às vezes até se 
tornam incompreensíveis!

Para início de conversa, é ne-
cessário considerar que qualquer 
comunicação pode ser literal, pa-
lavra que herdamos da expressão 
latina ad litteram – e que popu-
larmente designamos como “ao 
pé da letra” – ou fi gurada, isto é, 
que não se prende tanto à forma e 
sim ao sentido. A essa modalidade 
de comunicação os latinos deno-
minavam ad sensum, ou seja: a 
compreensão deve ser feita pelo 
sentido e não pela letra.

O homem usa a linguagem 
literal, direta, em que letra e 
sentido se identifi cam, dizem a 
mesma coisa. Particularmente, 
chamo esse estilo de “hominês”. 

A mulher usa a linguagem fi gura-
da, descompromissada, em que 
o sentido não tem muito a ver 
com a letra, podendo signifi car 
algo totalmente distinto. Dou a 
esse fenômeno o nome de “mu-

lherês”.
Se, por exemplo, dois homens 

estão viajando de carro, um deles 
diz: “pare naquele posto, que ser-
ve um lanche excelente”! O amigo 
que está dirigindo para, tomam 
seu lanche e seguem viagem tran-
quilamente. Se for uma mulher, 
ela dirá: “A lanchonete daquele 
posto tem um lanche tão gosto-
so...”! O homem vai no máximo 
murmurar um “hã, hã” e seguir 
em frente. E ela? Vai fi car fula da 
vida porque ele não parou! Se, no 
cinema ela diz ao namorado “Está 
frio aqui, não? ” ele, num gesto de 
cavalheirismo e proteção, tirará 
o paletó e o colocará sobre os 
ombros dela, que agradecerá com 
um sorriso de leve desencanto... 
ela estava “dizendo” a ele que a 
abraçasse ...

Estão os dois numa festa, frente 
a frente, e ela diz: “Olhe quem 
chegou! ” O homem olha. E leva 
um cutucão na costela: “Não é 
pra olhar assim! ”. O que houve 
aqui? Simplesmente isto: ele 
entendeu em hominês, em que 
“olhe” é o imperativo afi rmativo 
do verbo olhar; signifi ca apenas: 
“Volte os olhos para”. Mas ela 
falou em mulheres. E aí “olhe” 
não é imperativo, afi rmativo, ne-
gativo o que quer que seja. Aliás, 
não é nem mesmo verbo! É uma 
mera interjeição, do mesmo tipo 
de “Imagine! ”; “Puxa!”... E como 
quando ela fala “Imagine”, ele não 
precisa imaginar nada; e quando 
fala “Puxa!” ele não precisa pu-
xar nada, também quando ela 
fala “Olhe!”, não é para ele olhar 
NADA! Deve fi car imóvel, estático 
e apenas ampliar a capacidade 
auditiva, porque ela só está avi-
sando que vai tecer considerações 
aleatórias sobre alguém (de seu 

mesmo sexo, é claro...) que aca-
ba de adentrar o recinto... Por 
isso, as que “manjam” hominês, 

têm o cuidado de falar “Não olhe 
agora! ”

A razão desse distanciamento 
está no uso que cada um faz dos 
hemisférios que compõem seu 
cérebro. O homem privilegia o 
hemisfério esquerdo, da lógica, 
da coerência, da razão pura. A 
mulher, o direito: da emoção, da 
sensibilidade, da criatividade, da 
intuição. Nos dias atuais, e graças 
a equipamentos sofi sticados, de 
tecnologia de ponta, como RM 
– Ressonância Magnética e TC – 
Tomografi a Computadorizada, as 
neurociências comprovam essa 
antiga assertiva. 

De tudo isso, se conclui que 
para haver harmonia no rela-
cionamento entre os sexos, ele 
deve compreender a sutileza do 
mulherês e não levar ao pé da 
letra tudo o que ela diz. Princi-
palmente nos momentos em que 
a emoção prevalece, em razão de 
os ânimos estarem exaltados. É 
só considerar as tantas vezes em 
que ela disse: “Estou MORTA de 
cansaço”! “Já lhe disse isso UM 
MILHÃO de vezes”! . Ela, por sua 
vez, deve procurar, ao falar com 
ele, ser mais objetiva, concisa, 
direta, fugindo de simbologias, 
divagações e dos terríveis de-
talhes – tão detestados pelos 
homens – aproximando-se assim 
do “dialeto homines”! Ou, 
como dizia Odorico Paraguaçu: 
“Deixando os entretantos e indo 
para os fi nalmentes”!

O poema “O Homem e a Mu-
lher”, poetizando sobre essa dua-
lidade, diz: “O homem é a águia 

que voa; a mulher, o rouxinol 

que canta. Voar é dominar o 

espaço; cantar é conquistar 

a alma. O homem é o códi-

go; a mulher, o evangelho. O 

código corrige, o evangelho 

aperfeiçoa. O homem é ca-

paz de todos os heroísmos; a 

mulher, de todos os martírios 

...e fi nalizava: O homem, enfi m, 

está colocado onde termina a 

Terra; a mulher, onde começa 

o Céu”!

(*) - J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br
jboliveira@jbo.com.br
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Editora JBO. 163 páginas. Preço 
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Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/03/2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 20/03/2017, às 14h, na sede social da Cosmed Indústria 
de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), Barueri/SP, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, 
Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. 3. 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou 
a mim, Cassio Colli Badino de Souza Leite, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) 
o pedido de renúncia formulado pelos Srs. Martim Prado Mattos, Vivian Karina Trujillo Angiolucci e 
Breno Toledo Pires de Oliveira aos cargos de, respectivamente, Diretor Administrativo Financeiro, 
Diretora sem Designação Específica e Diretor sem Designação Específica da Companhia; (b) a 
eleição de novos ocupantes para os cargos de Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Diretor Fi-
nanceiro e Diretor Jurídico e de Compliance e reeleição dos ocupantes dos cargos de Diretor Geral 
e Diretor Tributário da Companhia; e (c) a autorização aos administradores da Companhia para a 
prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presen-
te reunião. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do 
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o 
quanto segue: I. Renúncia dos Srs. Martim Prado Mattos, Vivian Karina Trujillo Angiolucci e 
Breno Toleto Pires de Oliveira aos cargos de Diretor Administrativo Financeiro, Diretora sem 
Designação Específica e Diretor sem Designação Específica da Companhia: (a) tomar conheci-
mento e aceitar os pedidos de renúncia formulados pelos Srs. (i) Martim Prado Mattos, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 27.978.664-5 SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.793.328.07; (ii) Vivian Karina Trujillo Angiolucci, brasileira, 
casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29.488.600-X-SSP/SP e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 290.160.738-17; e (iii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 248.302.438-64, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, conjunto 241, 
Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, aos cargos de, respectivamente, 
Diretor Administrativo Financeiro, Diretora sem Designação Específica e Diretor sem Designação 
Específica da Companhia, para os quais foram eleitos na Ata de Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 24 de junho de 2016, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 325.403/16-8 em sessão de 20 de julho de 2016, conforme 
cartas de renúncia por eles apresentadas à Companhia na presente data, as quais são, neste ato, 
arquivadas em sua sede; (a.1) em razão da deliberação acima, a Companhia e os Srs. Martim 
Prado Mattos, Vivian Karina Trujillo Angiolucci e Breno Toledo Pires de Oliveira outorgam-se mu-
tuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer 
obrigação e/ou valor devido em razão do exercício dos cargos de Diretores da Companhia, com 
relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia; II. Eleição dos novos 
ocupantes dos cargos de Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Diretor Financeiro e Diretor 
Jurídico e de Compliance e Reeleição dos ocupantes dos cargos de Diretor Geral e Diretor 
Tributário da Companhia: (b) em vista da criação de três novos cargos no âmbito da Diretoria da 
Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 
nesta data, às 13:00, bem como da renúncia dos indivíduos indicados no item 5.I(a) acima, apro-
var a eleição dos Srs. (i) Juliane Dias Piotto Juabre, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da 
Carteira de Identidade RG nº 22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida 
Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade 
Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Com-
panhia; (ii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.302.438-
64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Ave-
nida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cida-
de Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (iii) Juliana 
Aguinaga Damião Salem, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 
20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.685.497-65, residente e domiciliada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 
24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para 

ocupar o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia, todos com mandato unificado
de 1 (um) ano a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) aprovar, previamen-
te ao término de seus respectivos mandatos, previsto para ocorrer na data de realização da As-
sembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, a reeleição dos Srs. (i) Amaraí Furtado da Silva, brasileiro, casado, farmacêu-
tico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº M-5051224-SSP/MG e inscrito no CPF/MF
sob o nº 749.206.346-68, como Diretor Geral; e (ii) Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, ad-
vogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob
o nº 168.106.558-40, como Diretor Tributário, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar,
Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120 e com mandato
unificado de 1 (um) ano a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c.1) consig-
nar que os membros da Diretoria ora eleitos e reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram conde-
nados ou estão sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecula-
to, ou contra e economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defe-
sa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram,
ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do Artigo 147
da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 147 da
Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concor-
rente da Companhia, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Compa-
nhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;
(c.2) consignar que os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus respectivos
cargos mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos seus respectivos termos de posse, lavra-
dos no Livro de Atas da Diretoria da Companhia; (c.3) em vista das deliberações acima, consignar
que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Amaraí Furtado
da Silva, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº
M-5051224-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-68, como Diretor Geral; (ii) Juliane
Dias Piotto Juabre, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº
22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76, como Diretora de Pesquisa e
Desenvolvimento; (iii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
248.302.438-64, como Diretor Financeiro; (iv) Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
168.106.558-40, como Diretor Tributário; e (v) Juliana Aguinaga Damião Salem, brasileira, casa-
da, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/
MF sob o nº 104.685.497-65, como Diretora Jurídica e de Compliance, todos residentes e domici-
liados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de
Castro, 4800, 24º andar, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP
05676-120, com mandato a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária
que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e III.
Autorização aos Administradores: (d) autorizar os administradores da Companhia a praticarem
todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presen-
te ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Ju-
liana Aguinaga Damião Salem (Presidente), Cassio Colli Badino de Souza Leite (secretário). Con-
selheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. Barueri, 20
de março de 2017. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião
Salem - Presidente, Cassio Colli Badino de Souza Leite - Secretário. Diretores Eleitos: Juliane
Dias Piotto Juabre - Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento, Breno Toledo Pires de Oliveira -
Diretor Financeiro, Juliana Aguinaga Damião Salem - Diretora Jurídica e de Compliance, Amaraí
Furtado da Silva - Diretor Geral, Armando Luis Ferreira - Diretor Tributário. JUCESP nº
204.788/17-1 em 04/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ativo             2016             2015
Ativo Circulante
Bancos / Caixa .................................... 461.272,98 658.197,05

Realizável a Curto Prazo
Duplicatas a Receber ........................... 248.048,85 201.845,51
Valores a Receber ................................ 179.827,53 –
Adiantamento a Fornecedores ............. 5.599,49 –
Almoxarifado ........................................ 1.671.188,17 2.073.280,34

Total do Realizavel a Curto prazo ....... 2.104.664,04 2.275.125,85
Realizável a Longo Prazo
Valores Conversíveis ........................... 1.314,90 1.314,90

Permanente
Investimentos ...................................... 790,65 790,65
Imobilizações Técnica .......................... 89.159,83 81.077,01
Intangível .............................................     60.567,33                 –

Total do Permanente .............................    150.517,81     81.867,66
Total do Ativo ........................................ 2.717.769,73 3.016.505,46

Balanço Realizado em 31 de Dezembro de 2016 / 2015
Passivo             2016             2015
Passivo Circulante
Exígivel a Curto Prazo
Fornecedores ....................................... 779.676,75 843.089,51
Obrigações Trabalhistas ...................... 206.326,23 170.642,79
Obrigações Fiscais .............................. 53.292,69 45.119,63
Obrigações a Pagar .............................     87.625,49       2.455,44

Total do Exígivel a Curto Prazo ........... 1.126.921,16 1.061.307,37
Patrimonio Líquido
Capital .................................................. 300.000,00 300.000,00
Reserva de Lucros ............................... 1.475.198,09 1.694.582,69
Saldo a Disposição da Assembléia ......  (184.349,52)   (39.384,60)

Total do Patrimonio Líquido ................. 1.590.848,57 1.955.198,09

Total do Passivo ................................... 2.717.769,73 3.016.505,46

ANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORTTTTTADORAADORAADORAADORAADORA
CNPJ 60.452.034/0001-49

Relatório da Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa 2016 / 2015

1-Das Atividades Operacionais            2016            2015
(+) Lucro Líquido do Exercício ........................ (184.349,52) (39.384,00)
(+) Depreciação ................................................ – –

(=) Lucro Líquido Ajustado ............................... (184.349,52) (39.384,00)
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante
  - Realizável a Longo Prazo
Clientes ............................................................ (226.030,87) 8.252,03
Estoques de Mercadorias ................................ 402.092,17 381.099,00
Adiantamento a Terceiros .................................    (5.599,49)                 –

(=) Total (Acréscimo) / Decréscimo do Ativo
  Circulante + Realizável a Longo Prazo ......... 170.461,81 389.351,03
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo
  Circulante + Exígivel a Longo Prazo
Fornecedores ................................................... (63.412,76) 15.379,60
Contas a Pagar ................................................ 129.026,55 (7.094,90)
Provisão de IRPJ/CSLL ................................... – –
Dividendos pagos ............................................ (180.000,00) (156.573,14)
Lucro Distribuido ..............................................                 –                 –

(=) Total Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo
  Circulante + Exígivel a Longo Prazo ............ (114.386,21) (148.288,44)
Total das Atividades Operacionais .................. (128.273,92) 201.678,59
2 - Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado ................................. (8.082,82) (4.261,45)
Aquisição de Intangível ................................... (60.567,33)  –

Total das Atividades de Investimentos ............ (68.650,15)  –
(1+2) Aumento Líquido de Caixa
  e Equivalentes de Caixa ................................ (196.924,07) 197.417,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano 658.197,05 460.780,51
Variação Ocorrida no Período ......................... (196.924,07) 197.417,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 461.272,98 658.197,65

Senhores Acionistas, em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submete a apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de
Resultado, refere-se as atividades durante o exercício social encerrado em 31/12/2016 e 31/12/2015. A Diretoria

             2016              2015
Receita de Vendas ................................ 10.665.978,33 10.590.541,54
(-) Impostos e Devoluções ....................   2.025.388,90   1.734.026,82
Resultado Líquido ................................. 8.640.589,43 8.856.514,72
Custo das Mercadorias Vendidas ..........   5.473.855,59   5.545.037,63
Resultado Operacional Bruto ............... 3.166.733,84 3.311.477,09
(-) Despesas com Pessoal .................... 1.866.207,05 1.925.650,65
(-) Despesas Administrativas ................ 1.327.582,38 1.225.225,87

Demonstrativo do Resultado do Exercício encerramento em 31 de Dezembro de 2016 / 2015

             2016              2015
(-) Despesas Tributárias ........................ 67.684,27 42.698,47
(-) Despesas Financeiras ...................... 99.514,83 126.165,77
(-) Despesas não Operacionais ............. – 1.060,00
(+) Receitas não operacionais ...............       (9.905,17)       (7.672,71)
Resultado do Exercício ........................ (184.349,52) (1.650,96)
(-) Contribuição Social ........................... – 13.678,41
(-) Imposto de Renda - PJ .....................                   –       26.120,72
Saldo a Disposição Assembléia .......... (184.349,52)  131.902,83

Sergio José Ferreira Nigro - Diretor Presidente                      Pericles Ferreira Porto Junior - Contador CT/CRC: 1SP 160.017/O-6

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31 – NIRE 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 2017
Data, hora e local: 27/04/2017, às 10h, em sua sede social na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, 
Barueri/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins 
Rodrigues – Secretário. Tomando a palavra o senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão as 
seguintes Deliberações: Ordinariamente: (1) Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016. 
Conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, documentos esses que foram publicados no jornal “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” páginas 27,28,29 e 30; e no jornal “Empresas e Negócios” páginas 17 e 18, ambos em edição do 
dia 27/04/2017. (2) Destinação ao resultado do exercício findo em 31/12/2016. De acordo com proposta da administração, 
dar destinação ao resultado do exercício encerrado em 31/12/2016, no valor de R$ 102.817.033,00 em prejuízo, não 
apresentando resultado a ser distribuído, sendo portanto transferido em sua totalidade para Lucros e Prejuízos Acumulados, 
conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras supracitadas; Extraordi-
nariamente: (1) Remuneração dos Administradores. Proposta da Administração para fixação do valor da remuneração dos 
administradores da Companhia, isto é, R$ 138.000,00, cuja distribuição ocorrerá no período de 01/05/2017 à 30/04/2018. 
Após debates, as matérias foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Barueri/SP, 27/04/2017. Assinaturas: José 
Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. p/ Fundo de Investimento em Participações Cevix 
(Edson Hydalgo Junior) e, p/Nova Engevix Participações S.A. (José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori). JUCESP – Certifico 
o registro sob o nº 213.623/17-1 em 09/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 12.586.596/0001-32

BALANÇOS PATRIMONI AIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
ATIVO   NE    31/12/16    31/12/15
CIRCULANTE       11.771         8.403
Disponibilidades 3.g 11.198 5.512
Outros Créditos 5.           461         2.760

Carteira de câmbio - 2.185
Rendas a receber 99 41
Negociação e intermediação de valores - 20
Diversos 367 516
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa) (5) (2)

Outros Valores e Bens           112            131
Despesas antecipadas 112 131

NÃO CIRCULANTE           714            658
Realizável a Longo Prazo              6               4
Outros Créditos 9.              6               4

Diversos 6 4
Imobilizado de Uso 3.d           695           637

Outras imobilizações de uso 1.158 950
(Depreciações acumuladas) (463)       (313)

Intangível 3.d             13             17
Ativos Intagíveis 19 19
(Amortização acumulada)              (6)              (2)

TOTAL DO ATIVO       12.485         9.061

PASSIVO   NE    31/12/16    31/12/15
CIRCULANTE        8.196        5.251
Relações Interdependencias 6.        2.154              -

Recursos em trânsito de terceiros 2.154 -
Outras Obrigações 5.        6.042        5.251

Carteira de câmbio 674 2.140
Sociais e estatutárias 255 -
Fiscais e previdenciárias 706 386
Negociação e intermediação de valores - 11
Diversas 4.407 2.714

NÃO CIRCULANTE              6              4
Exigível a Longo Prazo              6              4
Outras Obrigações 9.              4              4

Diversas 6 4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        4.283        3.806
Capital: 7.        4.532        4.532

De Domiciliados no país 4.532 4.532
(Prejuízos acumulados)          (249)          (726)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       12.485        9.061

Demonstração dos Resultados 2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Receitas de Intermediação Financeira     12.901     24.282      21.983
Resultado de operações com TVM - - 9
Resultado com instrum. financ. derivat. 4 52 (402)
Resultado de operações de câmbio 12.897 24.230 22.376
Despesas da Intermed. Financeira           (5)            (3)            (2)
Prov. p/créditos de liquidação duvidosa (5) (3) (2)
Resultado Bruto da Intermed. Financ. 12.896 24.279 21.981
Outras Receitas/Despesas Operac.    (12.526)    (23.156)     (22.199)
Receitas de prestação de serviços 1.380 2.526 1.209
Despesas de pessoal (5.167) (9.754) (9.243)
Outras despesas administrativas (8.057) (14.575) (12.828)
Despesas tributárias (773) (1.467) (1.215)
Outras receitas operacionais 162 203 85
Outras despesas operacionais (71) (89) (207)
Resultado Operacional 370 1.123 (218)
Resultado não Operacional   12   12 -
Res. antes Trib. s/o Lucro e Particip. 382 1.135 (218)
Imposto de Renda e Contrib. Social (49) (358) (98)
Provisão para Imposto de Renda (22) (186) (48)
Provisão para Contribuição Social (27) (172) (50)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 333 777 (316)
Juros de Capital Próprio (300) (300) -
Nº de cotas.................................: 4.531.600 4.531.600 4.531.600
Lucro/(Prejuízo) por  cota..........R$ 0,07 0,17 -0,07
Demonstração do Resultado Abrangente
Resulto do Período         333          777        (316)
Resultado Abrangente Total 333 777 (316)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucros/Prej.

Eventos                                  .  Realizado Acumulados         Total
Saldos no Início período 01/07/16 4.532  (282) 4.250
Lucro líquido (prejuízo) do período  333  333
Destinações:               -            (300)          (300)
Juros capital próprio (300) (300)
Saldos no fim período 31/12/16  4.532  (249) 4.283
Mutações do Período: - 33  33
Saldos no Início Período 01/01/16 4.532  (726)  3.806
Lucro líquido (prejuízo) do período 777 777
Destinações:               -            (300)          (300)
Juros capital próprio  - (300) (300)
Saldos no fim Período 31/12/16  4.532  (249)  4.283
Mutações do Período: -  477  477
Saldos no Início Período 01/01/15  3.250  (410)  2.840
Aumento de capital  1.282  -  1.282
Lucro líquido (prejuízo) do período  (316)  (316)
Saldos no Fim Período 31/12/15 4.532  (726)  3.806
Mutações do Período:  1.282  (316)  966

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa ativid. operacionais 2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Lucro líquido (prej.) semestre/exercício 333 777 (316)
Depreciações e amortizações 81 155 130
Prov. p/créditos de liquidação duvidosa             5 3 2
Provisão de impostos no resultado           49          358            98

         468       1.293           (86)
Variação de Ativos e Obrigações       2.481       4.902      (1.103)
(Aumento) red. TVM instr. deriv. (acima) - - 316
(Aumento) redução de outros créditos 6.165 2.294 (372)
(Aumento) red. de outros valores e bens (100) 19 (61)
Aumento (red.) relações interdependenc. 2.154 2.154 -
Aumento (red.) em outras obrigações      (5.738)          435         (986)
Caixa líq. proveniente das ativ. operac.       2.949       6.195      (1.189)
Fluxos de caixa das ativid. de investim.
Alienações de: Imobilizado de uso 11 11 -
Inversões em: Imobilizado de uso (136) (220) (118)
Inversões líquidas no intangível/diferido - - (19)
Caixa líq. usado nas ativid. de invest. (125) (209) (137)
Fluxos de caixa ativid. de financiamento
Recebimento pela integraliz. de capital - - 1.282
Pagamento de juros de capital próprio (300) (300) -
Caixa líq. usado nas ativid. de financ. (300) (300) 1.282
Aum. líq. de caixa e equival. de caixa      2.524       5.686          (44)
Caixa e equiv. de caixa no início do per. 8.674 5.512 5.556
Caixa e equiv. de caixa no fim do per. 11.198 11.198 5.512

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A Multimoney Corretora de Câmbio Ltda, constitu-
ída em 17 de maio de 2010, iniciou suas atividades em 17 de agosto de 2010
e vem operando regularmente no mercado financeiro. Tem por objeto social
exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de opera-
ções no mercado de câmbio. 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) Apu-
ração de resultado: Os resultados das operações de compra e venda de
títulos e valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das
operações. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência; b) Estimativas contábeis: As demonstrações contábeis in-
cluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Corretora,
como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvido-
sa, valorização de determinados instrumentos financeiros, passivos contin-
gentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determi-
nados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimati-
vas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação; c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
"para negociação" são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria "disponíveis para venda"
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria "man-
tidos até o vencimento" são contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos tí-
tulos classificados na categoria "para negociação" são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor
de mercado dos títulos classificados na categoria "disponíveis para venda"
são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do perío-
do; d) Imobilizado de Uso e Intangível: 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, sendo de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Sis-
temas de Transporte" e de 10% a.a. para as demais contas. Intangível. São
registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da Instituição, ou exercidos com essa finalidade.
São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e
amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20%
a.a.; e) 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 estava sendo calculada à alíquota
de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em
21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Institui-
ções Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01 de setembro
de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015; f) Contingên-
cias: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião 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 reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos; g) Caixa e Equivalentes de Caixas: Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo.  31/12/16  31/12/15
Disponibilidades     11.198      5.512

Caixa 2.147 973
Depósitos Bancários 5.884 1.523
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.167 3.016

Total caixa e equivalentes de caixa 11.198 5.512
4. Títulos e  Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
a) Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não haviam valores aplicados em
títulos e valores mobiliários. b) Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não ha-
viam operações com instrumentos financeiros derivativos.
5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante  31/12/16  31/12/15
Outros Créditos:  Carteira de câmbio             -      2.185

Operações de cambio de liquidação pronta -   2.185
Rendas a receber           99           41

Corretagem de câmbio a receber 99 41
Negociação e intermediação de valores             -          20

Bolsas - depósito em garantia - 20
Diversos         367         516

Adiantamentos e antecipações salariais 23 29
Adiantamentos por conta de imobilização - 28
Depósitos para compra valores e bens 196 400
Pagamentos a Ressarcir 32 -
Impostos e contribuições a compensar 19 25
Devedores diversos - País 97 34

Passivo Circulante
Outras obrigações: Carteira de câmbio         674      2.140

Câmbio vendido a liquidar - 2.135
Obrigação p/vendas realizadas-tx. flutuantes 674 5

Sociais e Estatutarias         255             -
Remuneração de capital próprio 255 -

Fiscais e previdenciárias         706         386
Impostos e contribuições sobre lucros 2 9
Impostos e contribuições a recolher 704 377

Negociações e intermediação de valores             -           11
Operações com mercado e ativos financeiros - 11

Diversas      4.407      2.714
Obrig. p/ aquis. de bens e direito 40 10
Provisão p/pagtos. a efetuar 971 913
Credores diversos - país 3.396 1.791

6. Relações Interdependencias. Em 31 de dezembro de 2016 refere-se a
ordens de pagamento a cumprir em moedas estrangeiras no montante de R$
2.154. 7. Capital Social. O capital social de R$ 4.532 está representado por
4.531,600 cotas, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionis-
tas domiciliados no país. Em Alteração contratual realizada em 04 de agosto
de 2015, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 3.532 para R$
4.532, mediante a emissão de 1.000.000 cotas, homologado pelo Banco
Central do Brasil em 31/08/15. Em Alteração contratual realizada em 14 de
abril de 2015, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 3.250 para R$
3.532, mediante a emissão de 281.600 cotas, homologado pelo Banco Cen-
tral do Brasil em 21/05/15. 8. Juros de Capital Próprio. No exercício encer-
rado em 31 de dezembro de 2016 foram pagos juros sobre capital próprio no
montante de R$ 300; e, no exercício de 2015 não houve pagamento, confor-
me faculta o artigo 9º da Lei 9249/95. 9. Contingências. Os processos judi-
ciais em curso, cuja expectativa de perda foi considerada provável pelos
assessores jurídicos, foram objeto de constituição da provisão para contin-
gências, o saldo das provisões constituídas e os respectivos depósitos ju-

diciais foram: Depósito Depósito
Saldo judicial Saldo judicial

contingências (ativo) contingências (ativo)
            2016       2016             2015      2015

Outros Passivos                  6            6                  4           4
Total                  6            6                  4           4
9.1. Natureza das contingências. A Corretora é parte envolvida em proces-
sos em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera admi-
nistrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes des-
ses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada
pela opinião de seus consultores legais externos. 9.2. Passivos contingen-
tes não provisionados no balanço. Em 31 de dezembro de 2016, existiam
processos judiciais cuja avaliação de risco efetuada pelos assessores le-
gais foi de risco possível. O passivo contingente é incerto e depende de
eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recur-
sos, assim sendo não foram provisionados os processos de risco possível,
que estavam avaliados pelos advogados no montante de R$ 55 (R$ 100 em
2015). 10. Gerenciamento da Estrutura de Capital.  Visando o atendimento
à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição,
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 instituição de acordo com a natureza e complexida-
de dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 11. Risco Operaci-
onal. Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de
gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução
CMN 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, os relatórios de gerenciamento do risco
operacional e o processo de divulgação das informações. 12. Risco de
Mercado. O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma centra-
lizada, por área administrativa que mantêm independência com relação à
mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a atender as exigências
da resolução CMN 3.464 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de
mercado, nos prazos estabelecidos. 13. Ouvidoria. O componente organi-
zacional encontra-se em funcionamento, desde 18 de fevereiro de 2011, e a
sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução
CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

EDUARDO PAUL CUNHA - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente
Sobre as Demonstrações Contábeis

São Paulo, 26 de abril de 2017. Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da
Multimoney Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo/SP.
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Multimoney
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 no-
tas 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 Multimoney 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 "Institui-
ção", 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 responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercí-
cio anterior. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2015 apresentados para fins de comparação foram anteri-
ormente por nos auditados cujo relatório continha ressalva quanto ao saldo
da conta de Disponibilidades em Moedas Estrangeiras em espécie estava
composto pelo total de moedas estrangeiras equivalentes a R$ 150 mil, em
processo de levantamento. O saldo da conta Valores a Classificar R$ 264 mil
está sendo conciliado pela tesouraria da administração. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do audi-
tor. A administração da "Instituição" é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião so-

bre 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, con-
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações 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
governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 'as "Ins-
tituição" autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos contro-
les 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 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 admi-
nistração pretenda liquidar a "Instituição" ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da "Instituição" 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, 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 realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva 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, exerce-
mos 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 auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada 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 intenci-
onais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, 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 contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-
te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade ope-
racional da "Instituição". Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas 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 "Ins-
tituição" a não mais se manter em continuidade operacional; - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de au-
ditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Sidney Rey Veneziani - Contador - CRC 1SP061028/O-1

North You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 15.376.895/0001-30 - NIRE: 35.226.456.225

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 04/05/2017
Data, Hora e Local: 04/05/17, às 13h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjun-
to 41, sala 19, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Pre-
sidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o
capital social  para o montante de R$ 10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio.
Encerramento: A ata foi lida e aprovada foi assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo, 04/05/17. Yp
Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda - Abrão Muszkat -Tibério Construções e Incorpora-
ções S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério - I.B.J.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A, Marcelo Rezende
Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Open You Empreendimento Imobiliário Ltda.
NIRE 35.226.453.641 CNPJ/MF n.º 15.376.907/0001-27

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 04 de Maio de 2017
Data, Hora e Local: 04/05/17, às 11h30min, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º
andar, conjunto 41, sala 27, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Re-
dução de capital social da empresa para o montante de R$ 10.000,00 , sendo esta redução proporcional às quotas
de cada sócio. Encerramento: A ata foi lida e aprovada foi assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo,
04/05/17. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.- Abrão Muszkat - Tibério Construções e
Incorporações S.A. - Carlos Eduardo Araújo Tibério, Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

You 4 Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 12.541.929/0001-07 - NIRE: 35.224.597.042

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 04/05/2017
Data e Local: 04/05/17, às 10h, sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala 14, Vila
Nova Conceição, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat;
Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução de capital social para o montan-
te de R$ 10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: A ata foi lida e apro-
vada foi assinada por todos os sócios e presentes. SP, 04/05/17. YP Real Estate Empreendimentos e Participa-
ções Ltda-Abrão Muszkat, Tibério Construções e Incorporações S.A.-Carlos Eduardo de Araújo Tibério, Concord
Incorporações Imobiliárias Ltda.-João Carlos Moralez. Abrão Muszkat-Presidente, Eduardo Muszkat-Secretário.


