Brasília 08 de Dezembro de 2017

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

MUSCLE FORMULA LTDA.-EPP, sociedade empresária inscrita no CNPJ Nº
26.893.330/0001-47, detentora de todos os direitos sobre a marca e o negócio
MUSCLEFORMULA - amplamente divulgada para identificar seu canal de vendas
de produtos com desenvolvimento próprio (suplementos alimentares) na
internet, em site próprio, e prestação de serviços através de franquias e outras,
através de venda direta por emprego da técnica de marketing de rede,
multinível (MMN Multi Level Marketing), vem COMUNICAR a todos os seus
afiliados, e ao público em geral, a ocorrência de FATO RELEVANTE para o
negócio MUSCLEFORMULA.
A partir desta data, 08/12/2017, estão cancelados os seguintes logins:
-001;
-VitorMito001;
-Vitormuscle;
-Jadervn001;
-Jadervn
-JoaoMito001;

-PauloMito001;
-JuniorMito001;
-CarlosMito001;
-Albertomito001;
-Deividmito001.
Tais logins eram pertencentes à José Alberto Pereira Cardoso Filho,
vulgo Zeca, Vitor Hugo de Souza, e, Jader Vaz Nogueira.

Os responsáveis por tais logins estão banidos de nosso negócio, expulsos
de todas as redes MUSCLEFORMULA e grupos de whatsapp, sem prejuízo da
identificação de novos logins suspeitos serem também excluídos e banidos no
futuro. Os mesmos, ainda, terão que excluir todo e qualquer tipo de material de
divulgação, que se refira à MUSCLEFORMULA, em suas redes e mídias sociais.
Caso exista, solicitamos aos nossos afiliados que excluam vídeos/fotos ,
contendo a imagem de qualquer um dos indivíduos, de suas redes e mídias
sociais.
No afã de proteger e garantir o sucesso das REDES MUSCLEFORMULA,
identificamos várias fraudes perpetradas pelos usuários acima listados, os quais
tinham como objetivo obter lucro fácil, mediante a criação de logins falsos,
utilizando-se de cadastros furtados da internet, para aumentar suas redes
mediante fraude.
Todo o ocorrido está devidamente descrito na REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL feita por nossa empresa, e que agora está nas mãos das autoridades
competentes para processar e julgar os fatos. Outras ações, em outras esferas

judiciais e administrativas, serão tomadas para reverter os prejuízos causados,
bem como evitar que novos venham a ocorrer, em virtude das fraudes
conduzidas por estes indivíduos.

Da nossa parte, visando garantir um ambiente sério, seguro e eficaz para
toda a REDE MUSCLEFORMULA, manteremos os mais rígidos controles para que
o trabalho honesto venha a gerar renda, prosperidade e bom resultados para
todos.

Atenciosamente,
Diretoria Muscle Formula Brasil.

