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BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA
CNPJ Nº 20.422.889/0001-02  -  NIRE 35228474093

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,84% (noventa e nove 
virgula oitenta e quatro por cento) do capital social da BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 20.422.889/0001-02 e NIRE 35228474093, convoca, com ful-
cro na cláusula 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada, na sede da sociedade, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a reali-
zar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h30 (dez horas e trinta minutos) e às 
10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
destituição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA
CNPJ Nº 16.842.017/0001-26 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,99% (noventa e nove 
vírgula noventa e nove por cento) do capital social da BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA., socie-
dade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 16.842.017/0001-26 e NIRE 35228435713, convoca, com fulcro na 
cláusula décima quinta do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a 
ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, sala 23, Itaim Bibi, CEP 04534-
004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 12h (doze horas) e às 12h15 
(doze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) destituição 
do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA
CNPJ Nº 27.620.262/0001-05 - NIRE 35601870521

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por 
cento) do capital social da BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 27.620.262/0001-05 e NIRE 35601870521, convoca, com ful-
cro na cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em 
Reunião de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h (onze horas) 
e às 11h15 (onze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) des-
tituição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA
CNPJ Nº 10.259.929/0001-93 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por cento) 
do capital social da BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA, sociedade empresária 
limitada inscrita no CNPJ nº 10.259.929/0001-93 e NIRE 35228435772, convoca, com fulcro na cláusula Nona, 
Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a realizar-
-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h30 (onze horas e trinta minutos) e às 11h45 
(onze horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA
CNPJ Nº 10.307.354/0001-37 - NIRE 35.227.816.039

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 89,90% (oitenta e nove vir-
gula nove por cento) do capital social da BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
LIMITADA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 10.307.354/0001-37 e NIRE 35.227.816.039, 
convoca, com fulcro no art. 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião 
de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 
04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h (dez horas) e 
às 10h15 (dez horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

Claudia Gonçalves – Paloma Dalbon 
(Ilustr) - Scortecci – Uma deliciosa his-
tória  medieval numa região celta. Amor, 
rancor, inveja, luta, resignação, muita 

esperança, enfim, muitos ingredientes sociais po-
voam as determinadas ações dessa obra, que além 
de brilhante criatividade, livrando-se de clichês, 
recebeu tratamento gráfico editorial de primeiríssi-
ma qualidade. Pura magia. Um bom conteúdo para 
cinematografia. Na última página, há o mapa da 
região onde transcorre a fascinante história. Sugiro 
uma vista d’olhos ao iniciar a leitura. Fará o deleite 
de jovens e adultos!

Aretê

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Osni Moura Ribeiro e Juliana Mou-
ra Ribeiro Coelho – Saraiva – Voltado 
para pessoas que pretendem ingressar 

no serviço público e também para exame de su-
ficiência a obra alcança com muita propriedade 
todo espectro contábil nacional. Num linguajar 
bastante accessível, torna palatável, sem perder 
foco e profundidade,  todo complexo de leis e 
números atinentes. Oportuno.

Contabilidade para Concursos e 
Exame de suficiência: Dos conceitos 
básicos aos principais temas dos 
editais e concursos – 2ª edição

Raimundo Godoy, Felipe Pires e Na-
tália Godoy – Aquila – O título da obra 
é auto explicativo e realmente cumpre o 
que promete. Ases da gestão, com muito 

esmero, aliado a uma profunda experiência, nacional 
e internacional, traçaram um sistema, lastreado nos 
pontos: Ambição; governança; evidências; produ-
tividade; qualidade técnica; disciplina, retorno e 
transparência. Ufa!! É realmente “barra-pesada”, 
todavia, absolutamente factível, e poderá levar em-
presas ao destino do pleno sucesso. Não há somente 
teoria, há também uma boa parte prática, com casos 
solucionados.  Válido para empresários, gestores – 
sérios – estudantes de administração e economia, 
e naturalmente empreendedores.

Passos da Excelência: Um guia 
prático de como levar a sua 
organização para um novo 
patamar de resultados

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Roberto Braga (*)

Para minimizar os prejuízos e 
ajudar a população a se prevenir 
contra a doença, o governo tem 

adotado algumas práticas emergen-
ciais, principalmente para o público que 
faz parte do grupo de risco, como é o 
caso dos aposentados e pensionistas. 
Uma das medidas está relacionada 
às regras do empréstimo consignado 
INSS. 

A partir de agora, o prazo máximo de 
parcelamento desta linha de crédito 
será ampliado de seis para sete anos (84 
meses). Essa alteração irá permitir que 
os aposentados e pensionistas tenham 
a possibilidade de pagar uma parcela 
menor do empréstimo durante um 
período maior, minimizando o impacto 
no orçamento final. 

As medidas vão além: as taxas de ju-
ros nominal do empréstimo consignado 
também serão reduzidas, passando de 
2,08% para 1,80% ao mês e no cartão 
de crédito consignado foi de 3% para 
2,70% ao mês.

Outra mudança que deve ser im-
plementada, mas ainda está sendo 
estudada pelo Governo e esperando 
a confirmação via projeto de lei, é 
o aumento da margem consignável 
para os beneficiários INSS, que caso 
a mudança seja aprovada passaria de 
35% (30% para empréstimo e 5% para 
cartão consignado) para 40% (35% e 
5%, respectivamente). 

Além disso, outras iniciativas das 
instituições financeiras assim como 
projetos de lei para a prorrogação ou 
suspensão do desconto das parcelas, 
por determinado período, também 
estão em pauta. Diante de tantas incer-
tezas políticas e econômicas, muitos se 
questionam sobre qual será o impacto 

Como a Covid-19 reflete na vida 
dos aposentados e pensionistas

A pandemia tem impactado negativamente o cenário econômico e causado muitos danos para as 
pessoas físicas e jurídicas
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para o futuro, no final todos serão 
beneficiados.

Mesmo diante de tantos percalços, 
essas mudanças chegam em boa hora 
para dar um respiro para quem precisa 
e aquecer o mercado como um todo. 
À medida que as novas regras são 
aprovadas, aposentados e pensionistas 
que estavam tomados em suas linhas 
de crédito tem uma nova possibilidade 
para uma emergência.. Porém, é preci-
so ter muita cautela, bom planejamento 
e usar esses valores com consciência.

Como empreendedor e co-fundador 
de uma startup que atua no mercado 
de empréstimos consignados online, 
não recomendo que as pessoas optem 
por utilizar essa linha de crédito ape-
nas porque ela está disponível ou por 
ser uma boa oportunidade. Procuro 
sempre orientar nossos clientes que 
o uso do crédito deve ser feito com 
racionalidade, ou seja, contratar um 
novo empréstimo só porque as condi-
ções estão boas, talvez não faça sentido. 

Se não há uma necessidade a curto 
prazo, é melhor deixar para solicitar o 
empréstimo em um momento futuro. 

Por fim, acredito que tudo isso fará 
com que melhoremos os produtos e 
serviços que oferecemos para os apo-
sentados e pensionistas, impactando 
positivamente suas rotinas. Além 
disso, outra lição que levamos desse 
período de crise é a importância do 
uso da tecnologia e o quanto as plata-
formas digitais podem facilitar tantos 
processos, como a contratação de 
consignados, eliminando a necessidade 
de locomoção.

( ) - É co-fundador da bxblue, startup que ajuda os 
usuários a encontrarem as melhores ofertas de 

empréstimos consignado online, com transparência 
e comodidade.

dessas novas medidas na economia. 
Posso afirmar para vocês que com 
esse novo cenário, os aposentados 
e pensionistas terão condições mais 
flexíveis e vantajosas na contratação 
dessa modalidade. 

Um dos objetivos do Governo é 
resguardar aqueles que são mais vul-
neráveis perante a epidemia, oferecer 
novas formas de financiamento para 
minimizar prejuízos financeiros e aju-
dar em caso de emergência, seja para 
compra de medicamentos, tratamentos 
ou demais necessidades. E com os juros 
baixos e prazo alongado, o consignado 
é uma ótima fonte de recursos.

De qualquer forma, essas transfor-
mações vão ajudar a movimentar a 
economia, dinheiro novo entrará em 
circulação, o consumo da população 
vai aumentar, relações comerciais 
serão estabelecidas – pontos que são 
extremamente importantes em mo-
mentos de crise. Além disso, o crédito 
dá um tempo maior para economia e 

Eduardo Tardelli (*)
 
O trabalho em tecnologia 

exige, basicamente, uma 
dedicação mental enorme nas 
tarefas diárias e atualização 
constante a respeito das 
inovações que substituem 
outras.

A rotina não é fácil e requer 
muito dos profissionais, que, 
comumente, são recompen-
sados com altos salários e 
escritórios modernos. São 
ambientes de intensa troca 
e grandes ambições que, 
aliados ao ritmo acelerado e 
o nível elevado de exigência, 
contribuem para altas taxas 
de esgotamento e Síndrome 
de Burnout no mercado tech. 

São inúmeros profissionais 
que convivem com sensações 
de esgotamento, exaustão de 
energia ao fim do dia, senti-

mentos negativos em relação 
à carreira e produtividade 
profissional reduzida. 

Criar, portanto, um clima 
inovador, leve e de estímu-
los para o colaborador deve 
fazer parte das obrigações 
dessas companhias e vai 
muito além de garantir o 
faturamento, garantindo o 
bem-estar do time como um 
todo! Afinal, o que é uma 
organização sem as pessoas 
que a compõem? 

Como respiram inovação e 
nascem de uma necessidade 
de negócio peculiar, as em-
presas que trabalham com 
tecnologia devem oferecer 
a sua equipe desafios que 
façam sentido, fazendo-os 
entender as atividades pro-
postas em busca do maior 
engajamento. Derrubar bar-
reiras hierárquicas solidifica 

a liberdade do funcionário 
para poder criticar, sugerir, 
reclamar e elogiar sem re-
taliações, sempre em busca 
de melhorias para si e para 
o todo. 

Do outro lado, as organi-
zações precisam de gestores 
mais abertos e comunica-
tivos, processos ágeis de 
desenvolvimento de projetos 
(Design thinking, pesquisas 
internas etc.), equipes mul-
tifuncionais, entre outros. 
Neste contexto, no dia a dia, 
cabe a cada um a responsa-
bilidade de contribuir com a 
missão, visão e os valores da 
empresa para que ela se torne 
colaborativa, contribuindo 
assim com uma entrega as-
sertiva de resultados. 

Muito além das bonifica-
ções em dinheiro em res-
posta a toda a dedicação, o 

“colaborador 4.0” precisa se 
sentir dentro de um cenário 
positivo, fazendo parte de um 
bem maior para a sociedade 
em que está inserido - seja 
desenvolvendo uma tecno-
logia inovadora ou trocando 
experiências positivas (e 
negativas) com colegas a fim 
de crescimento e desenvolvi-
mento geral. Mais do que uma 
sala descolada, com games, 
escorregadores e mesas de 
ping pong, é preciso oferecer 
inovação também na gestão. 

A consequência natural 
serão Burnout, depressão, 
stress e outras doenças conti-
nuando como estatísticas, só 
que da porta para fora! 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas de grandes volumes de 
dados (Big Data). 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não 
regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na 
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pen-
dências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: F. C. DA S. F. 41609338820, 
CNPJ: **.*59.221/0001-**, Contrato: 4500024733; Empresa: D. P. F. P. M., CNPJ: **.*61.697/0001-**, 
Contrato: 4500033752; Empresa: M. H. EIRELI, CNPJ: **.*60.243/0002-**, Contrato: 4500028842;

O bom ambiente de trabalho no mercado de tecnologia

  Balanços Patrimoniais    31/12/2019   31/12/2018
Passivo Circulante   16.795.300  11.597.756 
Fornecedores   8.009.315   3.637.432 
Empréstimos e Financiamentos   29.900   138.232 
Arrendamentos mercantis   1.067.061   32.429 
Obrigações sociais e trabalhistas   1.683.164   1.538.814 
Impostos e contribuições a recolher  1.131.308   1.488.791 
Outras contas a pagar e adiantamentos   4.864.553  4.762.058 
Passivo não circulante   2.578.974   568.905 
Contas a pagar - Partes relacionadas  - -
Outras contas a pagar  728.466 -
Arrendamentos mercantis   546.275   243.905,24 
Provisão de contingencias    1.304.234   325.000 
Patrimônio líquido  28.756,994   30.889.330
Capital social subscrito e integralizado   13.600.000   13.600.000 
Reserva de Capital  43.819 43.819
Reserva Legal   2.601.607   2.298.498 
Reserva de lucros    12.511.569  14.947.013 
Total do passivo e do patrimônio líquido  48.121.269  43.055.991 

  Balanços Patrimoniais    31/12/2019   31/12/2018
Ativo Circulante   40.979.653   36.698.854 
Caixa e equivalentes de caixa   28.666.175   15.112.678 
Contas a receber de clientes líquidas   5.429.148   11.036.227 
Estoques líquidos   96.967   2.438.178 
Impostos a recuperar líquidos (circulante)   4.621.431   4.307.800 
IRPJ e CSSL   -  - 
Despesas antecipadas   163.550   163.267
Outras contas a receber - circulante    2.002.382   3.640.704 
Ativo não circulante   7.141.616   6.357.137 
Realizável a longo prazo 
Outras contas a receber- não circulante    684.187   1.380.271 
Investimentos  648.372 506.502
Imobilizado líquido   4.758.269  4.470.364 
Direito de uso de ativos   1.031.611  - 
Intangível líquido   19.177   -   
Total do ativo   48.121.269   43.055.991 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Resumo das práticas contábeis e demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019

Agenor Mikio Honma - Diretor
Felice Carmine Perrella - Diretor

Berenice Ap. Mazetto Silva
CRC 1SP 283604/O-4

               Reservas de lucros 
  Capital social  Reserva de capital         Legal  Estatutária  Resultado do exercício         Total
Saldos em 31/12/2017 (não auditado) 13.600.000 43.819 2.251.173 19.087.835 - 34.982.827
Lucro líquido do exercício - - - - 946.504 946.504
Constituição de reserva legal - - 47.325 - (47.325) (0)
Dividendos distribuídos - - - (5.040.000) - (5.040.000)
Constituição de reserva estatutária - - - 899.179 (899.179) -
Saldos em 31/12/2018 (não auditado) 13.600.000 43.819 2.298.498 14.947.014 - 30.889.331
Lucro líquido do exercício - - - - 4.207.665 4.207.665
Constituição de reserva legal - - 210.383 - (210.383) -
Dividendos distribuídos - - - (6.340.000) - (6.340.000)
Constituição de reserva estatutária - - - 3.997.281 (3.997.281) -
Saldos em 31/12/2019 13.600.000 43.819 - 2.508.881 12.604.295 - 28.756.995

1. Informações gerais sobre a Sociedade: A Gtel – Grupo Técnico de 
Eletromecânica S/A. (Companhia), é uma sociedade anônima por ações 
de capital fechado, se insere no segmento de construção civil, atuan-
do na execução de obras e serviços de engenharia civil e elétrica, hi-
dráulica e mecânica, montagem, projetos, planejamento, assessoria, 
consultoria, terraplanagem, estudos técnicos, administração e serviços 
técnicos profissionais e auxiliares de engenharia e arquitetura. Poden-
do ainda consorciar-se com outras firmas a fim de participar em ativi-
dades conjuntas, concorrências, serviços e outras atividades que forem 
convenientes em todo território nacional; 2. Elaboração e apresentação 
das Demonstrações financeiras (Resumo de Praticas Contábeis): a) 
Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras individuais 
foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apresentam informações com-
parativas em relação ao período anterior. A Sociedade, ao elaborar estas 
demonstrações financeiras, utiliza os seguintes critérios de divulgação: 
(i) relevância e especificidade da informação das operações da Socie-
dade aos usuários; e (ii) necessidades informacionais dos usuários das 

Demonstrações financeiras. A Administração confirma que todas as infor-
mações relevantes próprias das Demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas por ela na 
gestão da Sociedade. As demonstrações financeiras foram aprovadas 
para emissão à Administração em 15 de abril de 2020. b) Comparabili-
dade - As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 estão 
sendo apresentadas com as informações comparativas com o exercício 
de 31 de dezembro de 2018 (não auditado), conforme disposições do 
CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos. c) Moeda funcional e de 
apresentação - As demonstrações financeiras estão sendo apresenta-
das em Reais (R$), que é a moeda funcional definida para a Sociedade. 
d) Demais práticas contábeis, notas explicativas e relatório de auditores 
independentes - As demais práticas contábeis, assim como a abertura 
de notas explicativas que suportam as demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, encontram-se dis-
ponível na sede da Companhia para averiguação, quando requeridas. 
As demonstrações contábeis foram auditadas pela RSM Acal Audito-
res Independentes, que emitiram seu relatório em 29 de abril de 2020.

  Demonstração do Fluxo de Caixa                       Exercícios Findos em     
Fluxos de caixa das atividades operacionais   31/12/2019  31/12/2018
Lucro / (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL 7.703.411 1.501.415
Despesas (receitas) que não afetam caixa e equivalentes de caixa 
Depreciação e amortização 1.121.532 1.163.602
Ajustes exercícios anteriores 40.513 -
Provisões para contingências 979.234 -
Perdas de recebíveis 45 -
Resultado na alienação de ativo fixo - 1.499
Subtotal 9.844.735 2.666.516
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais  
Contas a receber de clientes 5.607.034 5.611.379
Estoques 2.341.211 6.656
Impostos a recuperar circulantes e não circulantes  (4.207.373) 78.184
Despesas antecipadas (283) -
Outros ativos circulantes e não circulantes 2.334.405 -
Fornecedores 4.263.551 (298.770)
Obrigações sociais e trabalhistas 144.350 179.080
Outros passivos circulantes e não circulantes 830.961  (1.653.779)
Subtotal 21.158.591 6.589.265
IRPJ e CSLL pagos - (805.641)
Total do caixa líquido gerado
 pelas atividades operacionais 21.158.591 5.783.624
Fluxos de caixa das atividades de investimento  
Aquisições do ativo imobilizado e intangível (1.570.483) (971.129)
Total do caixa líquido aplicado
 nas atividades de investimento (1.570.483) (971.129)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento  
Pagamento de dividendos (6.340.000)  (5.040.000)
Capitação de empréstimos e financiamentos 305.390 (14.449)
Total do caixa líquido aplicado
 nas atividades de financiamento (6.034.610)  (5.054.449)
Aumento / (redução) corrente líquido
 de caixa e equivalentes de caixa 13.553.497 (241.954)
Caixa/Equivalentes de caixa no início do exercício  15.112.678 15.354.632
Caixa/Equivalentes de caixa no final do exercício  28.666.175 15.112.678

  Demonstração do Resultado                               Exercícios Findos em   
    31/12/2019  31/12/2018
Receita operacional líquida 125.632.001  75.462.225
Custo dos serviços e das mercadorias vendidas  (41.257.022)  (11.857.989)
Lucro bruto 84.374.979  63.604.236
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas (937.514) (1.022.806)
Despesas administrativas (76.483.800)  (65.056.121)
Outras receitas e despesas, líquidas 151.812 1.757.159
Total das (Despesas) receitas operacionais  (77.269.502)  (64.321.768)
Lucro (prejuízo) operacional,
 excluído o resultado financeiro 7.105.476 (717.531)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (437.554) 833.643
Receitas financeiras 1.035.489 1.385.304
Total do Resultado financeiro 597.934 2.218.947
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL 7.703.411  1.501.415 
(Despesa) e receita de IRPJ e CSLL (3.536.259) (554.911)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 4.167.152  946.504
Lucro (Prejuízo) Líquido do
 Exercício por Quota- R$ 4.845,5 1.100,6
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