
A pandemia, 
o pedestal e a ideia de 

perfeição absoluta

Fuja do pedestal como 
o diabo foge da cruz. 
Parece meramente 
uma frase de efeito, 
mas essa associação 
contém uma lógica 
profundamente 
impregnada de 
realidade

Se você já se deixou co
locar em um pedestal, 
sentiu na pele que es

tar em um lugar elevado do 
chão – ou estar em uma cruz 
– é essencialmente a mes
míssima coisa. Tenho pensa
do muito nessa questão em 
tempos de distanciamento 
social, de medo do novo 
Coronavírus e da necessida
de de lidar com a alteração 
de planos. Aparentemente, 
estar em um pedestal pode 
parecer ocupar um lugar 
de destaque; um lugar em 
que o nosso “ser especial” 
é reconhecido.

Sim, acredito que todos 
nós somos especiais e temos 
o direito de nos sentirmos 
assim. E essa é uma coisa 
curiosa. Se todos, ou quase a 
totalidade, somos especiais, 
ninguém é especial. Con
corda? Aliás, é exatamente 
essa equação que tentamos 
resolver nas terapias. Essas 
afirmações são verdadei
ras, no meu entender – e 
complicadas! Se tivermos 
um pensamento binário ou 
maniqueísta, no qual tudo 
tem de ser classificado como 
bom ou mau, certo ou errado 
não conseguiremos fechar 
essa conta. 

Mas, eu repito: fuja do 
pedestal, como o diabo foge 
da cruz, tenha você resolvido 
ou não essa equação. Em 
tempos de pandemia, estar 
longe do pedestal e da cruz 
pode ser um fator de força 
interior para passarmos por 
essa fase. Defendo a fuga 
do pedestal, porque quando 
estamos nesse lugar – ou 
quando colocamos alguém 
nesse espaço hipotético –, 
não garantimos a ocupação 
de uma posição de destaque; 
na verdade, garantimos um 
isolamento e anulamos a 
oportunidade do pertenci
mento, do confortável lugar 
de humanidade, do lugar 
em que devemos estar para 
sermos nós mesmos – ou 
seja, aquele lugar em que po
demos tentar, acertar, errar, 
corrigir, tentar novamente.

E o que é o pedestal? É 
a prisão em que colocamos 
pessoas, ou nos deixamos co
locar; um espaço onde tudo o 
que conseguimos ver são as 
expectativas alheias e tudo o 
que sentimos é uma enorme 
solidão e o medo paralisante 
de dar um passo em falso. 
Então, esse é outro aspecto 
importante: além de não se 
deixar aprisionar em um 
pedestal, por favor, não con
dene ninguém a esse lugar 
cruel e irreal. Estamos em 

um contexto de distancia
mento social; um momento 
em que podemos olhar para 
dentro e iniciar um processo 
de reconstrução; de alinha
mento de expectativas; de 
aceitação de que os planos 
traçados para 2020 devem 
ser revistos e alterados.

Diante das mudanças tra
zidas por esse vírus, dedica
mos os dias a buscar um he
rói. Entretanto, deveríamos 
buscar e reconhecer pessoas 
que, em razão da própria 
experiência, conhecimento 
e atitude são capazes de nos 
ajudar. A busca por nossa 
humanidade e a construção 
de uma nova sociedade mais 
igualitária requer darmos 
mais um passo na direção 
desse ser humano mais real 
e profundamente empático. 
Enquanto continuarmos na 
fantasiosa busca de fadas e 
heróis, duas tristes conse
quências advirão.

A primeira: acreditando 
que existem pessoas per
feitas, vamos nos deixar 
levar por discursos daqueles 
suficientemente malucos e/
ou mentirosos que se apre
sentam como salvadores. Na 
segunda situação, não nos 
sentiremos capazes de colo
car a nossa mão para girar a 
roda, porque – conscientes 
da nossa imperfeição – con
cluiremos que não estamos 
à altura dessa missão.

Com essa reflexão, chega 
de buscar a nota 10! Vamos 
compreender que um oito 
ou nove são notas mais do 
que suficientes para que 
possamos fazer essa roda da 
transformação social girar 
para o lado – e com a velo
cidade que achamos correta. 
Vamos parar de descartar 
pessoas por elas não terem 
acertado a questão final que 
lhes daria a nota 10. Lembra, 
combinamos que a nota oito 
ou nove está mais do que 
bom. Talvez até seis ou sete 
– que significam mais acertos 
do que erros. 

E, se afastamos a nota 
oito para abrir espaço para 
um eventual 10, também 
estamos abrindo o mesmo 
espaço para as notas quatro, 
três ou zero. Então, gostaria 
de propor um trato: vamos 
passar a aplaudir as notas 
oito – nossas e dos demais 
– e, quando reconhecermos 
um erro, lembremos de que 
isso apenas significa que 
não será possível o 10, mas 
que estamos perfeitamente 
satisfeitos com o oito. 

Assim, teremos a paz de 
espírito e lucidez imprescin
díveis para promovermos as 
transformações humanas ne
cessárias. Que seja possível 
emergir do mundo póspan
demia um novo pacto social.

(*) - Formada em Direito pela USP, 
é membro da comissão de Direitos 

das Pessoas com Deficiência da OAB 
e autora do livro “Minha vida com 
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vida de sua dona e do Brasil”, 

e idealizadora do projeto 
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 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

NOTAs ExPLICATIvAs Às DEmONsTRAçõEs fINANCEIRAs - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

DEmONsTRAçõEs DAs muTAçõEs DO PATRImôNIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTExTO OPERACIONAL - A Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. (“So-
ciedade”) está domiciliada no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis An-
tônio, 1.343 em São Paulo – SP e tem por atividade principal a distribuição de 
gás liquefeito de petróleo - GLP nos Estados da Bahia, Alagoas, Ceará, Mara-
nhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe.
2 REsumO DAs PRINCIPAIs PRÁTICAs CONTÁBEIs
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas 
Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As prin-
cipais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financei-
ras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janei-
ro de 2019: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercí-
cios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável 
líquido, dos dois o menor. c) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamen-
to a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos 
custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo 
de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do 
contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são 
reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A mensuração do ativo 
e do passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balan-
ço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do 
contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. d) O imobi-
lizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos fi-
nanceiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da deprecia-
ção acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor 
recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em 
consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. e) Os demais 
ativos e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acres-
cido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e 
cambiais incorridos. A autorização para a emissão destas demonstrações finan-
ceiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 26 de maio de 2020.
3 ADOçÃO DOs PRONuNCIAmENTOs EmITIDOs PELO CPC - As seguintes 
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janei-
ro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a 
adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes 
na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: 
reconhecimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a 
pagar no balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor presente dos 
pagamentos futuros dos arrendamentos; e reconhecimento de despesas de 
amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros no resultado finan-
ceiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. A 
Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva 
modificada, com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronuncia-
mento registrado como ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem 
a reapresentação de períodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os 
efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

01/01/2019
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 9.862
Intangível (75)
Total do ativo 9.787
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 232
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 9.555
Total do passivo 9.787

Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e 
estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 - 
Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O ICPC 22 esclarece como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incertezas no 
tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre aceitação dos tra-
tamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. Na 
avaliação da administração da Sociedade, não foram identificados impactos signi-
ficativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez que todos os procedi-
mentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão 
amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.
4 fORNECEDOREs E CONTAs A PAGAR - a. Fornecedores

31/12/2019 31/12/2018
Fornecedores nacionais 16.523 13.724
A Sociedade adquire GLP da Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras. Esse fornece-
dor possui praticamente a totalidade do mercado deste produto no Brasil.
b. Contas a pagar

31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante
Termo de Compromisso de Cessação (1) 26.495 25.024
Demais contas a pagar 4.606 6.409

31.101 31.433
Passivo não circulante
Termo de Compromisso de Cessação (1) 26.495 50.054

26.495 50.054
(1) Refere-se ao Termo de Compromisso de Cessação no valor de R$ 52.990 de 
principal e R$ 3.862 de atualização, cuja quitação está sendo em 8 parcelas 
semestrais a partir de março de 2018, sendo apresentado 2 parcelas no circu-
lante e 2 parcelas no não circulante em 31 de dezembro de 2019.
5 PATRImôNIO LíquIDO - a. Capital social - O capital social, subscrito e integra-
lizado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, está representado por 24.000 cotas 
com valor nominal de R$ 7.393,21 (R$ 7.393,21 em 31 de dezembro de 2018). Em 
15 de maio de 2018 houve aumento de capital com reservas de incentivos fiscais 
no montante de R$ 20.117. b. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação, 
constituída anteriormente à adoção das normas de contabilidade (CPC) instituí-
das pela Lei 11.638/07, é realizada com base nas depreciações, baixas ou aliena-
ções dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros acumulados 
com os encargos tributários correspondentes. O saldo de encargos tributários in-
cidentes sobre a reserva de reavaliação totaliza R$ 523 em 31 de dezembro de 
2019 (R$ 525 em 31 de dezembro de 2018). c. Reservas de lucros - A reserva 
de lucros refere-se à reserva de incentivos fiscais. d. Ajustes de avaliação patri-
monial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, 
apurados em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no 
patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras 
mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor ini-
cial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais 
são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. 
Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o 
resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. e. Destinação e dis-
tribuição de lucros - Os lucros apurados terão o destino que lhes for atribuído 
pelos cotistas. Os lucros a serem distribuídos são mantidos no patrimônio líquido 
até sua aprovação em assembleia de cotistas. Da reunião dos sócios realizada em 
08 de abril de 2019 foi deliberada a distribuição de lucros no montante de R$ 
22.388 da conta de lucros acumulados até 31 de dezembro de 2018. A proposta 
de distribuição de lucros é assim demonstrada:

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Inde-
pendentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independen-
tes, sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Sociedade.
A DIRETORIA

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 17.621 11.983
Aplicações financeiras 24.038 40.901
Contas a receber de clientes 68.554 72.331
Estoques 25.170 26.972
Tributos a recuperar 11.771 9.583
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 5.646 4.086
Demais contas a receber 827 755
Despesas antecipadas 2.475 1.626
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 89 -
Total do ativo circulante 156.191 168.237

Não circulante
Contas a receber de clientes 5.910 9.387
Imposto de renda e contribuição social diferidos 34.828 33.804
Tributos a recuperar 27.978 -
Depósitos judiciais 166.311 161.603
Demais contas a receber 79 -
Despesas antecipadas 179 1.518
Ativos contratuais 259 -
Total do ativo realizável a longo prazo 235.544 206.312
Investimentos 5.558 5.558
Imobilizado 212.366 202.550
Intangível 289 465
Direito de Uso 23.605 -
Total do ativo não circulante 477.362 414.885
Total do ativo 633.553 583.122

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Financiamentos 4.863 9.380
Fornecedores 16.523 13.724
Salários e encargos sociais 15.390 15.363
Obrigações tributárias 2.552 2.011
Imposto de renda e contribuição social a pagar 2.552 253
Benefício pós-emprego - 879
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 5.042 1.327
Arrendamentos a pagar 5.509 -
Demais contas a pagar 31.101 31.433
Total do passivo circulante 83.532 74.370

Não circulante
Financiamentos 1.970 6.711
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 152.488 150.705
Benefícios pós-emprego 2.694 2.201
Arrendamentos a pagar 18.507 -
Demais contas a pagar 26.496 50.054
Total do passivo não circulante 202.155 209.671

Patrimônio líquido
Capital social 177.437 177.437
Reserva de lucros 114.597 15.999
Reserva de reavaliação 1.537 1.544
Ajustes de avaliação patrimonial (7) 170
Distribuição de lucros proposta 54.302 -
Lucros acumulados - 103.931
Total do patrimônio líquido 347.866 299.081
Total do passivo e do patrimônio líquido 633.553 583.122

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de vendas e serviços prestados 1.781.294 1.765.086
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (1.609.525) (1.609.780)

Lucro bruto 171.769 155.306
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (77.463) (70.804)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa  (5.667) (2.482)
Gerais e administrativas (8.711) (12.307)
Resultado na venda de bens 1.043 83
Outros resultados operacionais, líquidos 5.569 1.593

Lucro operacional 86.540 71.389
Receitas financeiras 5.794 5.874
Despesas financeiras (9.117) (7.776)
Resultado financeiro líquido (3.323) (1.902)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
  social 83.217 69.487
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (12.807) (11.595)
Diferido 938 (329)

(11.869) (11.924)
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Lucro líquido por cota do capital social (média 
  ponderada do exercício) - R$ 2.972,83 2.398,46

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Itens que serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social (10) 6

Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego,
  líquidas de imposto de renda e contribuição social (167) 553

Resultado abrangente do exercício 71.171 58.122

31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 35.608 48.449
Créditos de PIS e Cofins sobre depreciações - 1.381
Juros, variações monetárias e cambiais 2.220 (1.293)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (938) 329
Resultado na venda de bens (1.043) (83)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 5.667 (2.482)
Provisão para perda em estoques (4) (1)
Provisão para benefício pós-emprego 241 (835)
Provisão para Termo de Compromisso de Cessação - 3.103
Amortização de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade 24 -
Amortização de ativos de direito de uso 4.233 -
Outros 1 282

117.357 106.413
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (1.890) (7.460)
Estoques 1.806 (96)
Impostos a recuperar (3.748) (4.592)
Demais contas a receber (72) 809
Despesas antecipadas (849) (189)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 2.799 41
Salários e encargos sociais 27 (1.998)
Obrigações tributárias 541 (296)
Imposto de renda e contribuição social 12.581 2.145
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 3.715 126
Benefício pós-emprego (879) 27
Demais contas a pagar (332) 2.369

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 3.477 (2.479)
Depósitos judiciais (4.708) (10.416)
Impostos a recuperar (27.978) -
Despesas antecipadas 1.339 (1.518)
Demais contas a receber (79) -

Aumento no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.783 4.837
Benefício pós-emprego - (312)
Demais contas a pagar (23.558) (22.753)
Pagamentos de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade (372) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (10.282) (2.004)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 70.678 62.654
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 16.863 (24.062)
Aquisição de imobilizado (52.974) (49.985)
Aquisição de intangível - (386)
Receita com a venda de bens 8.692 6.662

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (27.419) (67.771)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Captação - 7.525
Amortização (9.426) (9.369)
Juros pagos (838) (1.464)
Contraprestação de arrendamento mercantil (4.969) -
Distribuição de lucros pagos (22.388) -

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (37.621) (3.308)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes 
  de caixa 5.638 (8.425)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 11.983 20.408
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 17.621 11.983

Reserva de lucros
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Retenção 
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patrimonial
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acumulados

Distribuição 
de lucros 

propostas
Patrimônio 

líquido
saldos em 31 de dezembro de 2017 157.320 1.556 23.155 - (389) 59.312 - 240.954
Lucro líquido do exercício - - - - - 57.563 - 57.563
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - 6 - - 6
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - 553 - - 553

Resultado abrangente do exercício - - - - 559 57.563 - 58.122
Aumento de capital em reservas 20.117 - (20.117) - - - - -
Realização da reserva de reavaliação - (12) - - - 12 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a 
  realização da reserva de reavaliação - - - - - (5) - (5)
Destinação do resultado líquido:
Reserva de incentivos fiscais - - 12.961 - - (12.951) - 10

saldos em 31 de dezembro de 2018 177.437 1.544 15.999 - 170 103.931 - 299.081
Lucro líquido do exercício - - - - - 71.348 - 71.348
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - (10) - - (10)
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - (167) - - (167)

Resultado abrangente do exercício - - - - (177) 71.348 - 71.171
Realização da reserva de reavaliação - (7) - - - 7 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a 
  realização da reserva de reavaliação - - - - - 2 - 2
Aprovação da distribuição de lucros em Reunião 
  Ordinária dos sócios - - - - - (22.388) - (22.388)
Reserva para retenção de lucros - - - 81.543 - (81.543) - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva de capital de incentivos fiscais - - 17.055 - - (17.055) - -
Distribuição de lucros proposta (R$ 2.262,58 
  por cota) - - - - - (54.302) 54.302 -

saldos em 31 de dezembro de 2019 177.437 1.537 33.054 81.543 (7) - 54.302 347.866

31/12/2019
Lucro líquido do exercício 71.348
Realização de Reserva de Reavaliação 9
Constituição de Reserva de Isenção de Imposto de Renda (17.055)
Total da distribuição de lucros proposta ( R$ 2.262,58 por cota) 54.302
A movimentação de distribuição de lucros está demonstrada 
  abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 -
Aprovação da distribuição de lucros em Reunião Ordinária dos 
  quotistas 22.388
Pagamentos (22.388)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -
6 LuCRO POR COTA - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos numera-
dores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por cota. Não existe dife-
rença entre o lucro básico e diluído por cota em todos os exercícios apresenta-
dos.
Lucro básico e diluído por cota 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 71.348 57.563
Média ponderada das cotas (em milhares) 24 24
Lucro básico e diluído por cota - R$ 2.972,83 2.398,46

Studio Morumbi Fight LTDA.
CNPJ nº 31.857.181/0001-09. Nire nº 35235377952

Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Sócios
Ficam convocados os sócios da sociedade empresária Studio Morumbi Fight LTDA a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária de Sócios, a realizar-se, em primeira convocação com a presença de titulares de no mínimo 
três quartos do capital social, no dia 08 junho de 2020, às 10:00 horas e, em segunda convocação, com qualquer 
número de titulares do capital social, às 10:30 horas. O conclave realizar-se-á exclusivamente de forma digital, 
através da utilização do aplicativo ZOOM, disponível para celulares smartphones e computadores, através da 
utilização de sinal de internet, cujo o link de acesso é: https://zoom.us/j/91301002238. O referido sistema eletrônico 
permitirá que cada sócio exerça seu direito de voto utilizando-se de recursos de áudio e video, sendo este o único 
modo válido de participação na reunião, estando vedada a utilização de boletim de voto a distância. Para todos 
os fins de direitos, considerar-se-á que a Assembleia fora realizada na sede da sociedade, qual seja a Avenida 
Giovanni Gronchi, nº 5930, sala Q16B, Vila Andrade, CEP nº 05724-002, Morumbi Town Shopping. A Assembleia 
possui a seguinte ordem do dia: (1) deliberar sobre a necessidade de que todos os sócios da sociedade 
integralizem o capital que subscreveram, respectivamente; (2) deliberar sobre a alteração da administração da 
sociedade; (3) deliberar sobre aprovação da prestação de contas dos aportes realizados a título de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital – AFAC pelos sócios Oscar Vieira Lopes e Renata Martins Mendes Gentil destinado 
a montagem da academia; (4) deliberar sobre a incorporação do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
– AFAC em efetivo aumento do capital social e a concessao de prazo para a integralização; (5) consolidação 
do contrato social. Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer 
representar por procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com especificação precisa 
dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente com a ata da 
respectiva Assembleia Geral. São Paulo/SP, 28 de maio de 2020. Oscar Vieira Lopes.

O supermercado é o novo shopping.
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Para se ter ideia, o ecommer
ce do Brasil cresceu 47%, de 
acordo com uma pesquisa re

alizada pela Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), em 
parceria com a Konduto. 

Outros setores como farmácias, 
serviços ligados a saúde, brinquedos, 
pijamas e ítens relacionados a home 
office. Desde março, as áreas da saúde, 
supermercados, farmácia e logística 
tiveram mais vagas de emprego, se
gundo uma pesquisa realizada pela 
Catho. De acordo com Ariane Marta, 
contadora e diretora da Brascont 
Contabilidade, os setores menos pre
judicados durante a pandemia foram 
os essenciais, porque conseguiram 
continuar com sua rotina de trabalho. 

Os segmentos ligados a saúde e alimen
tação foram os mais beneficiados com 
o aumento da demanda. Na sequência 
vem aqueles que já trabalhavam sem o 
atendimento presencial, como lojas vir
tuais, produtos digitais, tudo isso que já 
era digital ou restaurantes que já viviam 
de delivery tiveram crescimento. O con
sumo de quem está em casa aumentou 
nas compras virtuais. 

A especialista também alerta sobre 
outros setores que vão precisar se 
reinventar e lutar para se recuperar. 
Os mais atingidos são os que não estão 
conseguindo manter o funcionamento 
do comércio nesse período, como res
taurantes que não trabalham com de
livery, ou o comércio varejista, hotéis, 

Saiba dos setores que 
não pararam durante a pandemia
A pandemia causada pela Covid-19 prejudicou a economia mundial e muitas empresas. Mas se para alguns 
setores exigiu a necessidade de se reinventar, para outros trouxe novas oportunidades e crescimento

na crise. Os setores que já tinham 
seus negócios de forma online 
conseguiram manter e crescer 
suas vendas, agora, quem ainda 
não estava nesse cenário pode 
encontrar uma oportunidade ao 
investir nesse tipo de venda. Um 
dos segmentos prejudicados foi o 
varejo, mas temos a tecnologia ao 
nosso favor e já preparada para 
atender uma demanda online. 

	 •	O supermercado é o novo sho-
pping: O setor está crescendo 
bastante nesse período, inclusive 
os mercados de bairro, mas assim 
como precisamos tomar cuidados 
em controlar a gestão financeira 
quando os negócios não vão bem, 
sendo necessário tomar uma série 
de cuidados com o crescimento, 
saber o preço de venda, produtos, 
controle de estoque. Sabemos que 
essa é uma fase que uma hora ou 
outra vai acabar, por isso é preciso 
aproveitar com sabedoria

	 •	Farmácias e Serviços ligados 
a saúde: Como as farmácias tam
bém passaram a vender máscaras, 
álcool em gel e também muitas 
pessoas passaram a comprar mais 
medicamentos para prevenção, foi 
um setor que não sentiu a crise. Os 
planos de saúde e setores médicos 
também sentiram a pandemia de 
forma positiva para os negócios. 

Fonte e mais informações: (www.
brasct.com.br). 

turismo, eventos, entre outros negó
cios que ficaram totalmente parados. 
Uma das soluções para a recuperação 
é usar o máximo de financiamentos 
possíveis liberados pelo governo, adiar 
os impostos, renegociação, analisar 
e levar em conta as MP trabalhistas. 

Não é de uma hora para outra que 
os shoppings, bares e restaurantes vão 
abrir, isso não vai voltar tão cedo. Por 
isso as medidas relacionadas ao fluxo 
de caixa, controle financeiro, avalia
ção de crédito entre outras, devem 
ser levadas em consideração, revela 
Ariane Marta. Confira três setores 
que não pararam e ainda cresceram 
durante a pandemia: 
	 •	E-commerce: cresceu a busca 

por produtos de forma online e o 
segmento virou uma opção para 
empreendedores se reinventarem 

Freudenberg Não-Tecidos Ltda.
CNPJ/ME nº 62.174.644/0001-53 - NIRE 35.220.446.198
Extrato da Ata de Reunião Extraordinária de Sócias

Data/Hora/Local: 21/05/2020, às 10h00, na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 2735, Sala 11, Jacareí/SP. Mesa: Presi-
dente: Rodrigo Pereira Madeira; Secretário: Mario Escher. Convocação: Dispensada nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. Presen-
tes: Totalidade do capital social. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - 1. a redução do capital social com restituição 
às sócias, na respectiva proporção de participação no capital social, atualmente de R$ 39.004.940,00, para R$ 20.004.940,00, uma redução, 
portanto, no valor de R$ 19.000.000,00, a ser realizada mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R$ 1,00 para
R$ 0,512882214406688 por quota. 2. o grupamento das 39.004.940 quotas da Sociedade, no valor nominal de R$ 0,512882214406688 cada, na 
proporção de 1,949765407944240 para 1, de forma que o capital da sociedade passe a ser dividido em 20.004.940 quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 cada, distribuídas entre as sócias na proporção que detêm no capital social. 3. após o grupamento, a participação da sócia Externa Han-
dels Und Beteiligungs-GMBH passará a ser de valor inferior à 1 quota, a Freudenberg SE cederá a fração de quota necessária para que a sócia 
Externa Handels Und Beteiligungs-GMBH passe a ser titular de 1 quota, no valor de R$ 1,00. 4. A redução do capital social da Sociedade ora 
aprovada será efetivada mediante o registro da presente ata na JUCESP, após decorrido o prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, 
nos termos do Artigo 1.084, § 1º e 3º, da Lei 10.406/02 e o registro perante a JUCESP do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social 
da Sociedade que deliberar sobre a alteração do capital social da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata, que 
foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, a qual será publicada, na forma de extrato. Jacareí, 21/05/2020. Rodrigo Pereira Madeira - Presi-
dente; Mario Escher - Secretário. Sócias: p.p. Freudenberg SE - Mario Escher; p.p. Externa Handels - Und Beteiligungs-GMBH - Mario Escher.
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