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A VERDADEIRA TRANSFORMAÇÃO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Nas últimas semanas, passamos rapidamente 
através de portais de transformação e para as pro-
fundezas de nossa alma. Como resultado, tudo o 
que não é mais necessário está sendo desmantelado, 
levando-nos a aceitar e a liberar nossas crenças mais 
profundas. Grande crescimento e compreensão estão 
disponíveis para nós quando seguimos o fl uxo em vez 
de avançarmos.

É importante lembrar o que você tem dentro de 
você para trazer mudanças profundas. Você possui 
o poder de confrontar e mudar o que precisa ser 
transformado. Ao aceitar a incerteza da mudança, 
você acolhe a liberdade que ela oferece, libertando-

se dos grilhões daquilo que já não lhe serve. Existem 
três etapas necessárias para alcançar a verdadeira 
transformação. Essas etapas são insight, resistência 
e ação. Tanto quanto você possa estar sentindo a 
necessidade de mudar, o desafi o poderá ser a ação 
necessária que você precisa empreender para trazer 
a verdadeira transformação.

Que ação você precisa empreender para libertar-se 
dos confi ns do passado?

Muito amor

Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Além da competição 

entre americanos 

e chineses, existem 

questões domésticas 

brasileiras que 

infl uenciam nesse 

quadro. 

Para constatação de tal 
consideração basta 
buscarmos num pas-

sado recente a oscilação 
do real brasileiro frente ao 
dólar americano e, assim, 
perceber que a flutuação 
cambial tem sido provocada 
em grande parte por uma 
questão originada em uma 
relação conturbada entre 
as duas maiores potências 
econômicas mundiais atuais 
— justamente a da nação que 
Trump preside, e a da China, 
outra superpotência.

Vale citar a demora na 
aprovação da reforma da 
previdência e a mudança 
de entendimento de leis 
por parte do STF brasileiro. 
Tudo isso, gera, de fato, des-
conforto e certa insegurança 
jurídica nos investidores, 
principalmente estrangeiros, 
que não sentem confiança em 
investir no país contribuindo 
para a oscilação da moeda. 

Esse anúncio do presiden-
te Trump também demonstra 
um interesse político em 
agradar seu eleitorado, pois 
a medida de sobretaxa ao aço 
e alumínio nas importações 
dos EUA agrada muito o se-
tor industrial estadunidense 
e protege de certa forma o 
produto nacional. O fato é 
que os EUA são o principal 
mercado para as exporta-
ções do aço brasileiro e os 
impactos da sobretaxação 
podem de fato fazer com que 
o produto não mantenha as 
volumosas quantias expor-
tadas nos últimos períodos. 

Isso traria reflexo imediato 
já no primeiro trimestre 2020 

na balança comercial, que 
pode apresentar aumento 
no déficit cambial, motivado 
obviamente pela redução das 
vendas do aço e do alumínio 
aos americanos, diminuindo 
assim o superávit da balança 
comercial brasileira. 

Com isso, para ser reverti-
do economicamente é razo-
ável afirmar que o tempo de 
recuperação é sempre maior 
que o tempo gasto com a 
fase de prejuízos, perdas e 
reorganizações dos negócios, 
pois a saída nestes casos 
sempre é desenvolver novas 
frentes de negócios, o que 
demanda investimento de 
recursos, novas tecnologias 
e o principal e mais valioso 
fator: tempo.

Para uma certa dose de 
alívio, é já fato que na tarde 
de 2 de dezembro, mesma 
data da declaração do Mr. 
Trump sobre a taxação do 
aço e do alumínio brasileiro 
e argentino, curiosamente a 
moeda americana se desva-
lorizava 0,64% frente ao real 
por aqui. 

Isso tudo também em con-
sonância com a repercussão 
no Brasil, inclusive com 
afirmação do presidente Jair 
Bolsonaro que consultaria 
seu ministro da economia, 
Paulo Guedes, e conforme 
o teor da conversa poderia 
manter contato com o pre-
sidente Donald Trump para 
uma reavaliação da situação 
como um todo.

A tendência é de que real-
mente seja revista, ao menos 
pela boa relação que há entre 
os dois presidentes — o que 
pode ser um certo conforto 
para empresários do setor, 
gerando uma motivação para 
que mantenham o foco nos 
contratos já firmados e os 
que ainda estão por vir.

(*) - É professor do curso superior de 
Global Trading do Centro Universitá-

rio Internacional Uninter.

Exportações de Aço e 
Alumínio aos EUA estão 

ameaçadas?
João Marcos Andrade (*)
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Pesquisadores presentes ao 
Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas 

apresentaram suas descobertas na 
COP25, a conferência das Nações 
Unidas, em Madri.

Em setembro, eles divulgaram um 
relatório sobre como o aquecimento 
global está afetando os oceanos e 
a criosfera (regiões da superfície 
terrestre cobertas permanente-
mente por gelo e neve). Segundo 
o documento, o aquecimento global 
levou à redução na camada de neve, 
de cinco dias em média, na última 
década.

O relatório adverte que a perda da 
camada de neve em até 40% pode 
ser esperada entre os anos de 2031 
e 2050, em comparação às perdas 
nos níveis registrados de 1986 a 
2005. Os pesquisadores disseram 
que essas mudanças criosféricas 
já provocaram um impacto sobre 
espécies terrestres e de água doce, 
além de ecossistemas em regiões 
montanhosas altas.

Um instituto de pesquisa ambien-
tal da Alemanha mostrou, durante a 
COP25, que o Japão foi o país mais 
atingido por eventos climáticos 
extremos em 2018. Cientistas da 
Germanwatch divulgaram a infor-
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ONU atribui a mudanças climáticas 
redução na camada de neve

O aquecimento global está afetando os oceanos e a criosfera.

mação. O relatório apresenta um 
ranking dos países de acordo com 
a vulnerabilidade de cada um em 
relação a eventos climáticos ex-
tremos. O Japão fi cou em primeiro 
lugar em termos de fatalidades e 
perdas econômicas. 

A posição do Japão no ranking 
é resultado das chuvas torrenciais 
que deixaram muitas vítimas no 

oeste do país em julho, bem como 
do tufão Jebi, que atingiu a região 
em setembro, sustentando forças 
extremas. Além disso, grande parte 
do Japão foi afetada por fortes e 
persistentes ondas de calor em 
julho e agosto, com os termôme-
tros marcando 41,1 graus Celsius 
na cidade de Kumagaya, perto de 
Tóquio (NHK/ABR).

Modernna Ambiental S/A
CNPJ/MF nº 23.733.677/0001-34

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados

Ativo 2018 2017
Circulante 4.239.064 4.220.592
Disponivel 692 –
Contas a Receber 4.220.592 4.220.592
Outras Contas a Receber 17.780 –
Não Circulante 45.295.181 45.379.214
Realizável a longo prazo 45.034.457 45.034.457
Partes relacionadas 45.034.457 45.034.457
Imobilizado 259.512 343.545
Intangível 1.212 1.212
Total do Ativo 49.534.245 49.599.806

Receita Operacional Bruta 2018 2017
Receita de serviços prestados 35.730 –
Impostos incidentes sobre os serviços (5.092) –
Receita Operacional Líquida 30.638 –
Custo dos serviços prestados (150.787) (75.677)
Lucro Bruto (120.148) (75.677)
Despesas gerais e administrativas (17.682) (76.757)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (3.097) (889)
Lucro Operacional (140.928) (153.324)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício (140.928) (153.324)

Passivo 2018 2017
Circulante 572.236 496.868
Fornecedores 18.538 29.133
Obrigações Fiscais 948 33
Partes relacionadas 552.750 467.703
Não Circulante – –
Exigível a longo prazo – –
Patrimônio Líquido 48.962.009 49.102.937
Capital social 49.256.261 49.256.261
Prejuízos acumulados (294.252) (153.324)
Total do Passivo 49.534.245 49.599.806

Capital 
social

Lucros (prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 49.256.261 – 49.256.261
Prejuízo líquido do período – (153.324) (153.324)
Saldos em 31/12/2017 49.256.261 (153.324) 49.102.937
Prejuízo líquido do período – (140.928) (140.928)
Saldos em 31/12/2018 49.256.261 (294.252) 48.962.009

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício (140.928) (153.324)
Ajustes ao Lucro Líquido
Outras Contas a Receber (17.780) –
Fornecedores (10.595) 29.133
Obrigações Fiscais e Sociais 915 33

(27.460) 29.165
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
Operacionais (168.388) (124.158)

Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível 84.033 (343.545)
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de 
Investimentos 84.033 (343.545)

Atividades de Financiamento
Empréstimos de partes Relacionadas 85.047 467.703
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de 
Financiamento 85.047 467.703

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de 
Caixa 692 –

. No inicio do exercício – –

. No final do exercício 692 –

. Variação 692 –

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1. Contexto Operacional – A Companhia, constituída e organizada sob a 
forma de Sociedade Anônima, nos Termos da Lei 6.404/76, opera sob a 
denominação social de Modernna Ambiental S/A., e tem sede social na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Engenheiro Antônio Jovino, 
220 – conjunto 61 – sala B – Vila Andrade, podendo criar, instalar, transferir 
ou extinguir sucursais, filiais, agencias, representações ou escritórios onde 
e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do 
território nacional ou exterior. A Companhia tem por objeto a execução de 
obras e serviços relativos aos sistemas de limpeza pública e privada, sane-
amento ambiental, inclusive construção pertinente a tais objetivos, no terri-
tório nacional ou no exterior, tendo como compromisso precípuo a proteção, 
preservação e a melhoria constante do meio ambiente, para entidades públi-
cas e privadas, sob regime de contratação, de permissão, de autorização ou 
de concessão de: (a) Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros; 
(b) Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de praias, 
de praças, parques e de área ajardinadas; (c) Lavagem, roçagem e capina-
ção de áreas vegetadas, de vias e rodovias; (d) Desassoreamento e limpeza 
de bocas de lobo, galerias de águas pluviais, redes de água e desobstrução 
de remais de ligação; (e) Remoção manual e mecanizada de entulho e 
sobras de obras; (f) Coleta e transporte e de resíduos domiciliares, de feiras 
livres, hospitalares, de estabelecimento de serviços de saúde, comerciais, 
industriais, derivados de petróleo e de todos aqueles resultantes dos servi-
ços de varrição e de limpeza de vias e logradouros; (g) Coleta seletiva de 
materiais recicláveis; (h) Elaboração de projeto, implantação, fornecimento, 
construção, montagem eletromecânica e operação de unidades de biogás, 
estação de transbordo ou transferência, centrais de reciclagem, usinas de 
compostagem e de tratamento, trituração e de incineração de resíduos 
domiciliares, inertes, comerciais, industriais, hospitalares e de estabeleci-
mentos de serviços de saúde; (i) Elaboração de projeto, implantação, forne-
cimento, construção, montagem e operação de unidades de usina para 
obtenção de fontes alternativas de energia; (j) Comercialização dos produ-
tos e subprodutos obtidos a partir das usinas de compostagem e de recicla-
gem de resíduos; (k) Elaboração de projeto, implantação, construção, recu-
peração ambiental, terraplanagem, e operação de aterros sanitários de 
resíduos domiciliares, de resíduos industriais e de resíduos inertes, energé-
ticos, públicos ou privados; (l) Prestação de serviços relativos à construção, 
administração, gerenciamento, supervisão, estudos, projetos e a execução 
de quaisquer obras e serviços de engenharia civil, em todas as suas moda-
lidades técnicas e econômicas. 2. Base de Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
2.1. Moeda Funcional e de Apresentação: As demonstrações contábeis 
da sociedade estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
e de apresentação. 2.2. Caixa e equivalentes de Caixa: Incluem caixa, 
contas bancárias e aplicações financeiras com liquidez imediata e com 
baixo risco de variação no valor, demonstrado pelo custo acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o resul-
tado do exercício. 2.3. Instrumentos Financeiros: A administração classi-
fica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao 
valor justo e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finali-
dade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos e suas classifica-
ções são definidas no reconhecimento inicial. Mensurados ao valor justo por 
meio de resultado são os ativos financeiros mantidos para negociação ativa 
e frequente e encontram-se registrados no Ativo Circulante. Os ganhos ou 
perdas apuradas são apresentados na demonstração do Resultado na 
rubrica de Receitas Financeiras Líquidas, no período em que ocorrem, a 
menos que o instrumento tivesse sido contratado em conexão com outra 
operação. Empréstimos e recebíveis são os valores concedidos e os crédi-
tos financeiros não derivativos com pagamentos ou recebimentos fixos ou 

determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses. 
2.4. Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido das respectivas depreciações e das provisões por perdas do valor 
recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que 
representam a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os valores 
residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada exer-
cício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado pros-
pectivamente. 2.5. Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Ati-
vos Não Financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências iden-
tificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. 2.6. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconhecido no 
balanço quando se trata de recurso controlado pela Sociedade decorrente 
de eventos passados e do qual se espera que resultem em benefícios eco-
nômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Sociedade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. 2.7. Julgamentos, Estimativas e Premissas contábeis Signifi-
cativas. Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da 
Sociedade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despe-
sas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, 
na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa 
a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram 
um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em perí-
odos futuros. Estimativas e Premissas: As principais premissas relativas a 
fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de 
incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo 
de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Provisões para Ris-
cos Tributários, Cíveis e Trabalhistas. A Sociedade reconhece provisão 
para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade 
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, 
as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advoga-
dos externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, con-
clusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativa-
mente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido 
às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. 2.8. Tribu-
tação: A Sociedade é tributada pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurando-os de acordo com as 
determinações legação de apuração pelo Lucro Real. O Programa de Inte-
gração Social e a Cofins são apurados de acordo com a metodologia de 
não-cumulatividade de acordo com a legislação vigente 3. Equivalentes de 
Caixa – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancá-
rios, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e estão compostos das seguintes contas: 2018 2017
Bancos Conta Movimento 692 –
Total de Equivalentes de Caixa 692 –
4. Contas a Receber – O saldo de contas a receber da companhia em 
31/12/2018, é de R$ 4.220.592 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, qui-
nhentos e noventa e dois reais), referente a títulos emitidos pela companhia. 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da Modernna Ambiental S/A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da 
Modernna Ambiental S/A que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Modernna Ambiental 
S/A, em 31/12/2018, o desempenho de suas operações, as mutações do 
patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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 com ressalva. 
Ênfases: 1. A Sociedade mantém registrado em seu Ativo Não Circulante 
créditos provenientes de operações de mútuo com empresas coligadas e/
ou controladas, devidamente formalizadas contratualmente, cuja realização 
dependerá da geração de caixa dessas empresas em montante suficiente 
para garantir a quitação dos créditos. Responsabilidade da Administração 
e da Governança sobre as demonstrações contábeis: A Administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-
tir 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 Companhia 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 Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, 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 inter-
nacionais 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 executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 represen-
tações 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 Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 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 Com-
panhia a não mais se manterem 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 identifi-
camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações con-
tábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública 
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público. São Paulo, 31 de maio de 2019.

Sergio de Andrade Behrend – Sócio Diretor – CRC 1SP 197.708/O-8
Tríade Auditores Independentes – CRC 2SP 015.090/O-5

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

5. Partes Relacionadas – Representam operações de empréstimos efetua-
das a empresas do grupo, devidamente lastreadas por contratos de mútuo, 
estando demonstrados pelos valores concedidos, acrescidos dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do 
balanço. As transações entre partes relacionadas observam taxas e prazos 
usuais de mercado e neste exercício de 2018, estão apropriadas contabil-
mente em rubrica de:

2018 2017
Contas a Receber – Ativo Não Circulante
Renovar Ambiental Participações S/A 45.034.457 45.034.457
Contas a Pagar – Passivo Circulante
Sustentare Saneamento S/A 552.750 467.703
6. Imobilizado e Intangivel 2018 2017

Custo 
Corrigido

Depre-
ciação Líquido Líquido

Máquinas e Equipamentos 20.000 (828) 19.172 –
Veículos 412.819 (172.479) 240.340 343.545
Imobilizado 432.819 (173.307) 259.512 343.545
Acervos Técnicos 1.212 – 1.212 1.212
Intangivel 1.212 – 1.212 1.212
O imobilizado contempla as readequações de valores (custo atribuído), 
incorporados em seu patrimônio, baseados em laudos de avaliação, con-
forme previa os procedimentos inerentes às determinações expressadas na 
Lei 11.638/07, do Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pro-
nunciamento Contábil – ICPC 10 referente ao Ativo Imobilizado.

Adilson Alves Martins – Diretor Presidente
Marcel Gelfi – Diretor

Leonel Hernan Emilio Bustia – Diretor
Marcelo Duarte de Oliveira – Diretor

Marlene Maria Teixeira de Oliveira – Contadora CRC 1SP199702/O-3

Diretoria

Um painel das Nações Unidas (ONU) mostrou o impacto cada vez maior das mudanças 
climáticas no ecossistema, como na diminuição da camada de neve
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