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O Open Banking entrou na primeira fase de implementação no Brasil 
e agora bancos, fintechs, seguradoras e outras instituições correm 
para se adequar às novas regras do sistema financeiro, que irá trazer 
mais competitividade e transparência a esse mercado. Nesse novo 
sistema proposto pelo Banco Central, as instituições participantes 
são obrigadas a compartilhar os dados financeiros dos seus clientes 
sempre que esses solicitarem, dando um maior poder de escolha às 
pessoas de optar por serviços mais baratos, com taxas mais atrativas 
e que lhes forem mais convenientes.  

Experiência digital e segurança serão 
diferenciais no Open Banking

A pandemia impôs diversas mudanças e quebrou muitos paradigmas 
no mundo dos negócios. Se antes muitas empresas nem consideravam 
o home office como uma opção válida de modelo de trabalho, hoje 
muitas já estão entregando seus escritórios e contando com um time 
totalmente remoto ou em modelo híbrido, com alguns dias de atuação 
no escritório e alguns dias em casa.  

Os desafios legais por trás do modelo híbrido 
de trabalho

Já faz algum tempo que a palavra inovação circula entre a grande 
maioria das empresas, porém, no último ano, impulsionada pela 
pandemia, ela deixou de ser apenas uma das estratégias, para se 
tornar uma das mais críticas necessidades do negócio. Não é à toa 
que a Markets and Markets já previa um valor em torno de US$ 1,6 
bilhãopara o mercado de gerenciamento de inovação ainda antes 
da pandemia.  

Inovação: como transformar ideias 
em resultados?

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Limpeza hospitalar é tema de encontros 
online e gratuitos no mês de abril

Ao longo de todo o mês de abril, a Fundação de Asseio e Conservação, 
Serviços Especializados e Facilities (Facop) debate a importância da 
higiene hospitalar para a saúde de todos, principalmente neste momento 
de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Transmitidas pelo YouTube 
todas as terças-feiras, a partir da 18h, as lives fazem parte do programa 
Encontro Marcado e têm como público-alvo não apenas os profissionais 
do setor de asseio e conservação, mas o público em geral. O doutor em 
Biologia e coordenador dos cursos de limpeza profissional da Facop, 
Mário Guedes, explica que o tema dos encontros de abril foi definido 
para reforçar o papel fundamental que a limpeza profissional tem dentro 
das unidades de saúde. “Passado um ano de pandemia, observamos que 
a situação continua crítica, inclusive com crescimento de contaminações 
e óbitos em decorrência da Covid-19. A Facop acredita que limpeza é 
sinônimo de saúde e bem-estar, por isso a iniciativa de falar a respeito 
da atuação do setor que está na linha de frente”, afirma (youtube.com/
facop.oficial).    Leia a coluna completa na página 3

Imagem: AI/Facop

News@TI

Webinar focaliza a coleta e gestão de dados 
de sensores em operações de mineração

@Na área de mineração, obter a informação o mais rápido possível 
significa manter a segurança da estrutura de uma barragem. 

No webinar Coleta e gestão de dados de sensores – da automação 
de barragens à predição de falhas, que será realizado no dia 08 de 
abril, às 16h00, Patric Reis, Technical Sales Specialist da Industrial 
IoT Solutions, irá demonstrar como a solução da sensemetrics per-
mite obter informação com extrema agilidade e segurança para que 
o usuário consiga fazer análises complexas de predição de falhas, 
antevendo uma eventual ruptura numa barragem ou qualquer outro 
problema que possa surgir nas operações de mineração. A participação 
é gratuita, mas os interessados devem se inscrever pelo link http://
bit.ly/GestaoSensores.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Industrial IoT Solutions

Conformidade em contratos de licença 
de software é um tema que precisa 
estar na agenda dos líderes de TI. 

No ano passado, houve uma movimentação 
intensa dos fabricantes de software na re-

alização de processos de auditoria sobre o uso 
de licenças, e tudo indica que essa tendência 
deve se manter neste ano. 

Logo, preparação e gestão são palavras de or-
dem que ajudam a evitar desgastes e até multas por 
irregularidades no uso de licenças, entendendo 
onde estão os possíveis gaps e como se antecipar 
a eles para manter o bom relacionamento com os 
fabricantes nesse tipo de negociação. 

Com o contínuo aumento da complexidade 
dos ambientes de TI, muitas aplicações passam 
a rodar em torno do sistema de gestão de forma 
integrada, sejam soluções de CRM, Inteligência 
Artificial ou Internet das Coisas, o que pode 
requerer acesso e processamento de dados 
no ambiente do ERP. É neste cenário de com-
plexidade que muitas empresas podem estar 
incorrendo em problemas de conformidade 
no uso de licenças do ERP, mesmo sem saber. 

Esse desconhecimento e falta de gestão, no 
entanto, podem acarretar multas pesadas em 
caso de auditoria do fabricante do ERP, além 
de todo desgaste que a situação gera para o 
departamento de TI. De acordo com alguns 
fabricantes de ERP, muitos problemas de incon-
formidade nas licenças ocorrem sobretudo pelo 
que eles chamam de acesso indireto, que pode 
acontecer quando pessoas ou coisas acessam o 
núcleo digital do sistema para fazer uso de seu 
processamento sem logar diretamente. 

Ou ainda quando qualquer ser humano, dis-
positivo, bot ou sistema automatizado (RPA, por 
exemplo) usa indiretamente o digital core do ERP 
por meio de softwares intermediários. Em resumo, 
com a variedade de tecnologias em jogo nos ambien-
tes corporativos, algumas organizações podem não 
estar cientes de como os dados são manipulados e 
como transitam entre os mais diversos sistemas e 
tecnologias, até que ocorra uma custosa auditoria 
de licença por parte do fabricante. 

Dependendo da dimensão da vulnerabilida-
de, essa falta de gestão pode drenar recursos 

Contratos de licença de software: 
quando a ignorância não é uma benção 

 gigantescos das operações diárias de TI, compro-
metendo inclusive os tão valiosos investimentos 
em inovação. Com inúmeros casos de auditoria 
em nível global - e a repercussão de multas gran-
diosas que foram aplicadas - os fabricantes de TI 
passaram a adotar novas políticas de preços pelo 
uso de licenças, oferecendo modelos distintos de 
cobrança, para acesso humano e acesso indireto. 

Manter o contrato tradicional ou optar pela 
cobrança no modelo de acesso indireto é uma 
decisão que deve ser cuidadosamente avaliada 
por cada empresa, desde que se conheçam os 
riscos e vulnerabilidades, e que a decisão seja 
embasada em critérios claros, com uma gestão 
contínua dos ativos de TI. Seguir no modelo de 
acesso humano exige um processo diligente 
de gerenciamento de acesso ao software para 
mitigar risco de conformidade de licença e evitar 
possíveis penalidades de auditoria. 

Estar à frente de uma auditoria significa estar 
a par do uso da licença e direitos. A lista de reco-
mendações a seguir pode ser útil nessa importante 
missão para verificar a maturidade da empresa na 
gestão dos contratos de licenças de ERP:

•	 Direcione	 recursos	 especialmente	 dedi-
cados para gerenciar ativos de licença de 
software

•	 Gerencie	 um	 inventário	 de	 licenças	 de	
software

•	 Implemente	um	programa	de	gerenciamen-
to de ativos

•	 Gerenciar	o	acesso	do	usuário	e	os	tipos	
de licença atribuídos aos usuários finais

•	 Criar	 um	 processo	 formal	 para	 habilitar	
novas funcionalidades

•	 Instituir	processos	formais	de	provisiona-
mento e desprovisionamento

•	 Crie	e	mantenha	um	registro	de	implanta-
ção de produtos

•	 Faça	uma	auto	auditoria	ou	solicite	uma	
revisão de um fornecedor especializado

•	 Valide	os	resultados	da	auditoria	antes	de	
enviar ao fabricante

A recomendação mais valiosa que podemos 
compartilhar, porém, é: enfrente uma possível 
auditoria com confiança, preparando-se ade-
quadamente! Muitas organizações podem não 
ter tempo ou recursos para rastrear licenças 
e contratos de aplicações. E não precisam! A 
necessidade de se concentrar em atividades 
estratégicas que criam resultados de negócios 
tangíveis tem prioridade. 

Se esse é o seu caso, lance mão de serviços 
independentes de consultoria e gestão de 
licenças, que poderão ajudar a entender os 
contratos de licença do fabricante e limitar a 
exposição ao risco. Com um parceiro especia-
lizado e dedicado a isso, sua empresa poderá 
obter um melhor entendimento da arquitetura 
dos sistemas, produtos licenciados, métricas e 
riscos potenciais, além de receber orientação 
sobre as políticas de licença do fabricante, me-
lhores práticas de conformidade e armadilhas 
de licenciamento. 

Não se deixe intimidar e saiba que a gestão 
de ativos de software deve ser um esforço con-
tínuo na organização. Acredite, não é preciso 
desespero nesse tipo de situação, desde que 
seja feita a lição de casa, com planejamento, 
dedicação e execução eficiente. 

Com uma gestão contínua e otimizada, a área 
de TI poderá contribuir com toda a corpora-
ção por meio de mais eficiência operacional, 
mitigação de riscos e economia, pois quando 
um trabalho bem feito é realizado, otimiza-se 
a utilização das licenças e é possível negociar 
os contratos junto ao fabricante. 

Pense nisso! e considere investir já em gestão 
de ativos de software. Surpresas desagradáveis e 
riscos desnecessários para que, não é mesmo? Es-
teja um passo à frente e mantenha-se confiante. 

(Fonte: Edenize Maron é gerente geral da Rimini 
Street América Latina - www.riministreet.com/br).
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UM ANO DE PANDEMIA: O QUE vEIO PARA 
FICAR E O QUE NUNCA MAIs sERá O MEsMO

    Leia na página 6

COPO MEIO ChEIO

Como crescer no mercado
O palestrante e treinador Lucas 

Fonseca se juntou a Marcus Buaiz. 
Os dois capixabas resolveram marcar 
um encontro online na qual a pauta 
principal será: “Como fazer da ad-
versidade uma oportunidade para o 
crescimento?”. Marcada para amanhã 
(7), às 19h. A inscrição é online e 
gratuita, e pode ser feita através do 
link: https://contato.site/8ab9f921fd/
orgulho-capixaba-com-marcus-buaiz/
inscricaoliveorgulhocapixaba.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/um-ano-de-pandemia-o-que-veio-para-ficar-e-o-que-nunca-mais-sera-o-mesmo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-0-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/nem-impeachment-nem-quartelada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-desafios-legais-por-tras-do-modelo-hibrido-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/experiencia-digital-e-seguranca-serao-diferenciais-no-open-banking/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inovacao-como-transformar-ideias-em-resultados/
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Nem 
Impeachment 
Nem Quartelada

Nem impeachment 
nem golpe. Essa é 
a conclusão deste 
analista político 
sobre o episódio que 
culminou com a saída 
dos comandantes do 
Exército, da Marinha 
e da Aeronáutica do 
governo Bolsonaro.

E os motivos são cla-
ros: as circunstân-
cias não propiciam 

o afastamento do presi-
dente pela via congressual 
e nem uma quartelada com 
apoio dos quartéis para 
conferir ao mandatário 
a condição de ditador ou 
dar-lhe mais poder do que 
prescreve a carta consti-
tucional.

Comecemos com a lei-
tura do momento em que 
vive o país. A pandemia 
que já ceifou a vida de 
cerca de 320 mil pessoas 
é uma gigantesca sombra 
que cobre a população, 
causando pavor e tolhendo 
seus movimentos, prin-
cipalmente as grandes 
mobilizações populares. 
Sem povo, sem o clamor 
incessante da grita so-
cial, afasta-se o risco de 
impeachment, eis que os 
representantes costumam 
tomar decisões com um 
olho em seus interesses e 
outro nas ruas.

Ora, na seara dos in-
teresses individuais e 
grupais, ao que se infere, 
as coisas caminham ao 
gosto do freguês, no caso 
o núcleo parlamentar que 
forma maioria nas casas 
congressuais. O Centrão 
avança todo tempo na roça 
governamental, ganhando 
cargos e posições e au-
mentando sua influência 
sobre o presidente. Bastou 
um recado no puro idioma 
franciscano - “os remédios 
são amargos” -, dado pelo 
presidente da Câmara, de-
putado Arthur Lira, para 
que o capitão aceitasse sua 
indicação para nomear a 
deputada Flávia Arruda 
(PL-DF) como ministra da 
articulação institucional.

O Centrão percebe que 
sua pressão gera efeitos 
junto ao Executivo. E 
usará esse método para 
calibrar sua caminhada até 
o pleito eleitoral de 2022, 
se não saltar do barco an-
tes de borrascas que façam 
naufragar o transatlântico 
presidencial. Este, por sua 
vez, precisa do rolo com-
pressor dos centralistas 
para evitar emboscadas 
e jogadas brutas do time 
parlamentar, principal-
mente da oposição, co-
muns em ciclos próximos 
ao pleito. Portanto, nos 
vãos da política, cabe fe-
char todos os buracos. No 
Senado, o estilo moderado 
de Rodrigo Pacheco pare-
ce não aceitar bombas de 
efeito demolidor, como 
impeachment.

Na área militar, teria 
havido uma operação trau-
mática, longe, porém, de 
provocar sequelas de alto 
grau. Com a demissão dos 

comandantes das Forças, 
Bolsonaro, sem querer, 
conseguiu torná-las mais 
unidas em torno de seu 
ideário funcional. Con-
versas com renomados 
nomes do Exército apon-
tam para esta hipótese. O 
princípio constitucional 
que as torna instituições 
do Estado e não de Go-
verno é o lume que guia 
e guiará as Forças. Não 
há clima, não há motivos, 
não há motivação, não há 
condição para qualquer 
gesto ou ruptura da letra 
constitucional.

Pensar diferente é igno-
rar a trajetória das FFAA 
no país. São profissionali-
zadas. O dilema que hoje 
enfrentam é o de ver inse-
ridos na máquina governa-
mental quadros da ativa. 
Não há objeção sobre a 
participação de militares 
da reserva na gestão pú-
blica. Mas há certo mal-
-estar com a entrada no 
Executivo de perfis ainda 
na ativa. O general Edson 
Pujol, ex-comandante do 
Exército, expressava com 
muita clareza seu ponto de 
vista sobre a politização 
das Forças. A César o que 
é de César e a Deus o que 
é de Deus. Parecia dizer.

Bolsonaro tentou, sim, 
politizar as Forças, che-
gando, certa feita, a pro-
clamar: “meu Exército”. 
Com boa vontade, po-
demos, até, inferir que 
se referia à corporação 
onde serviu, o Exército. 
Mas o pronome abriga a 
ideia de que a Força lhe 
dá apoio, engaja-se ao 
bolsonarismo, é aliada de 
seu escopo. Nada mais 
errado. As três Armas dão 
suporte à Constituição 
e como instituições de 
Estado, preservam a res 
publica e todos os eixos 
que a sustentem.

A disciplina, sob a qual 
se instala a hierarquia, é 
regra inafastável das For-
ças Armadas. É o princípio 
que lhe confere respeito 
e admiração. Por isso, 
os militares procuram 
preservá-la, sob a crença 
de que se trata de um man-
to protetor. O critério de 
antiguidade, por exemplo, 
é norteador de decisões. 
O capitão Bolsonaro sabe 
muito bem disso. E o ge-
neral Braga Netto, agora 
ministro da Defesa, sob 
o receio de aumentar as 
tensões, escolhe os três 
novos comandantes das 
Forças entre os mais an-
tigos. Alívio geral.

Em suma, as frentes 
política e militar atuarão 
nesses tempos nebulosos 
sob o condão do bom sen-
so, evitando que fogueiras 
acesas por oportunistas 
de plantão (dos lados da 
situação e da oposição) 
não provoquem incêndio 
nos pilares da República. 
Não alimentarão radicais. 
Essa é a leitura que nos 
afasta de impeachment e 
de quartelada.

 
(*) É jornalista, escritor, professor titular 

da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato

Gaudêncio Torquato (*)
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Europ Assistance e CEABS contratam e 
desenvolvem Jovens Aprendizes

@A Europ Assistance Brasil (EABR), multinacional líder em soluções 
de serviços e assistências, presente em mais de 200 países, e a CE-

ABS, empresa do grupo líder no Brasil em soluções para roubo e furto, 
telemática e gestão de riscos e frotas, tem oportunidades para jovens 
talentos com interesse em iniciar sua carreira. A iniciativa, voltada para 
quem quer dar o primeiro passo no mercado de trabalho, tem o objetivo 
de desenvolver as habilidades e competências dos jovens dentro e fora do 
ambiente empresarial. Atualmente, as empresas dispõem de um quadro de 
30 posições, em média, para jovens aprendizes, que são selecionados via 
banco de talentos, a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade 
ao longo dos meses. Os interessados podem se cadastrar na página de 
talentos das empresas: Europ Assistance Brasil: http://jobs.kenoby.com/
europassistance. CEABS Serviços: http://jobs.kenoby.com/ceabs.

Radix tem vagas abertas para estágio

@Treinamentos constantes e um trabalho próximo e atuante de 
mentoria com profissionais mais experientes da empresa fazem 

parte do dia a dia dos estagiários da Radix. Constantemente presente 
nas listas de Melhores Empresas para se Trabalhar, a Radix oferece 
diversas oportunidades para os novatos porque sabe que o grupo de 
universitários é a base dos profissionais que a empresa terá em um fu-
turo próximo. Atualmente, 55% da liderança da Radix (coordenadores, 
gerentes e diretores) iniciaram na empresa como estagiários ou juniores. 
A empresa tem vagas abertas para estudantes que queiram atuar na área 
de tecnologia ou de product owner, e também está sempre divulgando 
oportunidades para seu banco de talentos. Para ingressar na Radix, 
acompanhe as vagas em https://radix.gupy.io/.

A transformação digital começa 
na cultura organizacional

O isolamento social e a obrigatoriedade do home office colocou a digitalização no centro das agendas corporativas, 
tanto para permitir que os colaboradores continuem a desempenhar suas funções remotamente com eficiência, quanto 
para atender às demandas dos consumidores

Davi Filgueiras (*)

A pandemia acelerou entre dois e 
três anos os planos quinquenais 
das empresas em relação à trans-

formação digital, segundo pesquisa 
recente da PwC, com 3.249 executivos 
de negócios e tecnologia de 44 países, 
entre eles, o Brasil.

Dentro das empresas, o Contas a 
Pagar é um dos setores que necessita 
de mudanças. Ainda hoje, a maioria 
das companhias segue modelos tradi-
cionais, com controle de faturas com 
papel e caneta, sem nem mesmo o em-
prego de planilhas, e desconhecem os 
critérios de seus fornecedores, práticas 
que levam a perda de tempo, multas e 
cortes de serviços por inadimplência. 

Mas transformar digitalmente o 
processamento de faturas não se trata 
apenas de robotização ou automação, e 
sim, da quebra de paradigmas. Significa 
modificar o jeito de fazer processos 
dentro das empresas. E essa transição 
para uma mentalidade digital envolve 
diversos aspectos, como a adaptação 
de um modelo tecnológico às parti-
cularidades de cada negócio e, princi-
palmente, a adequação das pessoas a 
essa nova realidade. Assim, a principal 
transformação é cultural. 

Devido ao atraso no setor, não é difícil 
encontrar cenários em que a companhia 
está despreparada para a automação e 
demora dois ou mais ciclos de faturas 
para se adaptar integralmente. Por isso, 
antes da implementação de ferramen-
tas tecnológicas, é fundamental analisar 
e compreender o momento do negócio. 

Freepik

O Brasil foi líder mundial em vazamen-
to de dados pela internet, segundo uma 
pesquisa realizada pela Kaspersky, em 
2020. Mas, até o momento, o ano de 2021 
tem tudo para superar as estatísticas 
de violações e exposição ocorridas no 
ano passado. Somente nos dois primei-
ros meses do ano, foram três imensos 
vazamentos que já são considerados 
os maiores da história. Os episódios 
correspondem a mais de 220 milhões 
de dados que foram parar na deep 
web - a parte da internet que não pode 
ser encontrada por buscadores como 
o Google - totalizando 37 categorias 
expostas.

Os segmentos de saúde e educação 
são os principais alvos dos criminosos. 
Em geral, os ataques mais frequentes 
nesses setores são os de sequestro 
de dados ou ransomware. “Todas es-
sas áreas têm muitos links nas suas 
cadeias de acessos e podem formar 
uma “porta dos fundos” para hackers 
e brechas de segurança cibernética”, 
diz Rafael Sapata, especialista em 
cibersegurança e fundador da UDS 
Tecnologia.

Vazamento de dados na internet: setores de saúde e 
educação são os mais afetados

para proteger os dados. Ele lista, ba-
sicamente, três etapas importantes:

1.  Orientar a equipe com relação ao 
comportamento digital durante o 
horário de trabalho: é importante 
não abrir e-mails e/ou anexos de 
fontes desconhecidas; não clicar 
em sites sem certificados de segu-
rança ou redes wi-fi abertas, além 
de evitar o uso dos equipamentos 
para acessos pessoais.

2.  No ambiente de trabalho, não men-
cionar senhas ou dados sensíveis com 
os colegas e, sempre que possível, 
deixar a tela do notebook bloqueada.

3.  Usar, com frequência, as ferra-
mentas de segurança: antivírus 
devidamente licenciado e atuali-
zado e o VPN para acesso a dados 
corporativos e sensíveis.

Todas essas medidas ajudam a pro-
porcionar um ambiente de trabalho 
seguro, mas, em caso de detecção de 
ataques à rede, um especialista deverá 
ser contatado com agilidade para solu-
cionar os problemas.

O acesso aos dados financeiros dos 
usuários é uma recompensa lucrativa, 
que rende valores bilionários ao mercado 
criminoso. Somente em 2020, após o início 
da pandemia, foi registrado um aumento 
de 238% com relação aos ataques.

Na área da saúde, informações relati-
vas à previdência social e outros dados 
privados são ativos valiosos. Além de 
hospitais e planos de saúde, os crimi-
nosos estão de olho nos aplicativos 
diversos de healthtech e em plataformas 
de telemedicina.

Segundo Rafael, as empresas podem 
envolver os colaboradores para adotar, 
no dia a dia, algumas medidas simples 

A
I/R

af
ae

l S
ap

at
a

Somado a isso, faz parte da mudança 
cultural dar atenção à configuração da 
operação de cada empresa. Um grupo 
varejista, por exemplo, faz uma dife-
renciação entre as contas de luz, água 
e gás de lojas de shopping e de rua. Já 
uma construtora separa obra de estande 
e de condomínio pronto. Uma terceira, 
pode usar mais de um ERP, demandando 
um software com funcionalidades de 
integração. Em todos esses fatores, 
as pessoas são a chave para garantir a 
transição para uma mentalidade digital. 

Mesmo assim, existem casos em que 
o profissional acostumado à rotina de 
monitorar, abrir e pagar faturas encon-
tra dificuldade de enxergar a tecnolo-
gia como uma aliada. Neste contexto, 
reverter esse pensamento é essencial.  

A solução é inseri-lo no processo 

de implementação desde o momento 
zero para que sinta que tem domínio 
sobre o “novo jeito de fazer”. Mais do 
que isso, é fazê-lo compreender que é 
co-criador de uma solução que trará 
melhores insights e resultados para 
seu time. Como a automação da coleta, 
monitoramento e análise de faturas 
conferem mais visibilidade para o Con-
tas a Pagar, o resultado é: o colaborador 
que perdia tempo com tarefas manuais 
passa a usar sua expertise em funções 
mais analíticas. 

O cenário incerto, iniciado com a 
pandemia no ano passado, serve de 
alerta para que as lideranças acelerem 
a transformação digital, e esse passo 
em direção ao futuro depende da va-
lorização da potência humana.

(*) É Head de Transformação Digital da Guiando.
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rapidamente à nova realidade e chegou a ampliar os negócios no ano 
passado. Até 2019, o WTC SP Business Club realizava cerca de quatro 
eventos presenciais por semana para cerca de 4 mil clientes e parceiros, 
mantendo-os atualizados e movimentando sua rede de negócios. Desde 
abril de 2020, essa realidade mudou e o clube passou a promover eventos 
online, chegando a 18 por mês, com a participação de mais de 12 mil 
pessoas conectadas de países de todo o mundo.

E - Tecnologias emergentes
Mudanças nos processos operacionais, junto com a aceleração da trans-
formação digital, apresentaram às organizações uma grande oportunidade 
para reimaginar suas estratégias tecnológicas e como elas se alinham 
aos negócios. Aproximadamente 92,4% dos times de TI concordam que 
a estratégia geral de tecnologia está alinhada totalmente (49,8%) ou 
parcialmente (42,6%) às necessidades dos negócios. Isso destaca como 
as equipes de TI se tornaram mais responsáveis às demandas organi-
zacionais. Da mesma forma, levou as partes interessadas da empresa a 
acelerar os serviços e soluções já mantidos pela TI, como habilitar uma 
mão de obra distribuída para um público muito mais amplo. Entretanto, 
apesar de haver um alinhamento mais estratégico, algumas desconexões 
de prioridades entre o negócio e a TI ainda existem. 69,9% dos times 
de operações acreditam que a necessidade de estratégia de tecnologia 
que promova eficiência nos negócios é mais crucial, mas apenas 48,0% 
das equipes de TI concordam. Além disso, 69,9% dos times de opera-
ções consideram velocidade e agilidade como chaves componentes da 
estratégia tecnológica, em contraste com apenas 53,4% dos times de 
TI (hello.global.ntt).

F - “O Marco Regulatório do Clube Empresa”
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove hoje (6), às 
19h, o webinar gratuito “O Marco Regulatório do Clube Empresa: O PL 
5516/2019”. Os debatedores serão: Senador Carlos Portinho, PL-RJ; Juca 
Kfouri, jornalista esportivo;  Rodrigo Monteiro de Castro, Eduardo Foz 
Mange e Viviane Girardi, advogados e dirigentes da AASP. O objetivo do 
encontro é discutir o Projeto de Lei 5516/2019 que está em tramitação 
no Senado Federal e cria o Sistema do Futebol Brasileiro, mediante 
tipificação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com o estabeleci-
mento de normas de governança, controle e transparência, instituição 
de meios de financiamento da atividade futebolística e previsão de um 
sistema tributário transitório. Inscrições gratuitas em: mla.bs/0a6c0136

G - Ultrafarma lança campanha com Ciro Bottini
Reconhecida como a maior farmácia online do país, a Ultrafarma, con-
vidou um famoso locutor para narrar o vídeo de divulgação. Trata-se 
do apresentador, palestrante e locutor Ciro Bottini, referência nacional 
quando se trata de vendas pela TV e online. No vídeo, Ciro fala de forma 

A - Qintess Ignite Startups abre inscrições para 2021
A Qintess, umas dez maiores empresas brasileiras de tecnologia, anuncia 
a segunda edição do Qintess Ignite Startups, programa de aceleração 
que tem como objetivo alavancar a atuação de startups no ecossistema 
da companhia, bem como gerar oportunidades de parcerias de negócios 
entre empreendedores e grandes clientes em diversos setores econô-
micos. O foco em 2021 é inovação baseada em inteligência artificial, 
aprendizado de máquina, análise avançada de dados, mineração de 
processos, computação de borda e SAP. No ano passado, o programa 
gerou soluções para oito grandes clientes da Qintess em setores como 
Finanças, Seguros, Varejo e Governamental. Ao todo, foram 30 reuniões 
de trabalho, 54 mentorias, agendas técnicas e 12 webcasts comandados 
pelas startups (https://qintess.com/ignite-2021).  

B - Rede de comida colonial 
O Grupo Halo foi criado para consolidar quatro operações sob uma só 
bandeira. A empresa já atuava com a rede de pizzarias Oca de Savóia, 
com a franquia de pubs da cervejaria Heilige e com a gestão da Omnifood, 
empresa de tecnologia em delivery. Agora, aposta em uma estreante no 
universo do franchising: a PolenTake, que se tornará a primeira rede 
de fast-food de comida colonial do Brasil. Com foco no crescimento 
exponencial das marcas, o Grupo Halo conta com mais de 25 anos de 
experiência em franchising, adquirida por seu sócio e CEO, Fabio Xavier, 
em diversas regiões do Brasil e em outros países. 

C - Certificação do Sistema B
A Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage, 
anuncia a sua certificação e entrada no Sistema B, sendo a 200ª empresa 
do país a obter o selo de responsabilidade social e ambiental. Com isso, 
a companhia reforça o seu propósito de atuar como Investidora para o 
Bem, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU de forma significativa ao realizar investimentos em tecnologia com 
alto potencial de retorno financeiro e positivo para a sociedade e meio 
ambiente. A decisão da Indicator Capital vem na esteira do crescimento 
das empresas ESGs (sigla em inglês para environmental, social and go-
vernance) no Brasil, que possuem visão e aplicam práticas ambientais, 
sociais e de Governança em seus negócios. De acordo com estimativas 
do Sistema B, mais de 70 empresas devem obter a certificação este ano.

D - Setor de eventos empresariais
O setor de eventos empresariais está buscando na tecnologia uma alia-
da para superar os desafios impostos pela pandemia e o consequente 
distanciamento social. Segundo uma pesquisa Digital Trust Insights 
da PwC, os investimentos em TI no Brasil cresceram 48% em 2020 
e a tendência é de um aumento para 57% apenas neste ano. O clube 
de negócios WTC São Paulo Business Club é um dos que se adaptou 

divertida e incisiva sobre o atual “Ultradescontão” e através do seu bordão 
“comprar, comprar, comprar!”  ressalta os sedutores aspectos da atual 
promoção. Bottini anuncia que todos os medicamentos da marca, com 
retenção de receita, produtos de higiene e beleza, genéricos e entre 
outros, estão com preços incríveis, frete grátis e serão entregues para 
qualquer lugar do Brasil. As promoções da campanha atual seguem até o 
dia 12 de abril e podem ser acessadas no site da Ultrafarma - ultrafarma.
com.br - e também através do aplicativo, além das lojas físicas.

H - Mídia programática mais acessível
Até aqui, a técnica programática estava mais acessível às grandes mar-
cas anunciantes, que contam com o suporte de agências e orçamentos 
expressivos. Mas esse cenário tende a mudar, com o barateamento de 
tecnologias, serviços e a disseminação de conhecimento de estratégias 
de propaganda automatizada. Com isso, ela deve passar a fazer parte da 
realidade de pequenas e médias empresas. Um cenário que deve ajudar 
empreendedores, em meio à crise provocada pela pandemia do Coro-
navírus. “O modelo hoje mais acessível e praticado é bastante intuitivo, 
feito diretamente nas plataformas de Google Adwords e Facebook Ads, 
diminuindo a performance das campanhas, se considerarmos taxa de 
conversão e custos”, analisa Bruno Bocchi, fundador e CEO da Gnet, 
ad tech, um spin off da agência Grumft, agência da mídia programática, 
também liderada por ele. 

I - Solidariedade
Uma ação solidária liderada pela Fundação ABH garantiu uma Páscoa 
de esperança para 45 famílias da periferia de São Paulo, que enfren-
tam o pior momento da pandemia na cidade. A entrega dos cartões de 
vale alimentação aconteceu durante a Sexta-Feira Santa, seguindo as 
recomendações de segurança e saúde, como uso de máscaras e distan-
ciamento social. A campanha de solidariedade contou com a parceria 
da ValeCard para ajudar as famílias mais vulneráveis. O cartão entregue 
continha um crédito de R$ 200,00. O objetivo é reabastecer o cartão de 
cada família durante seis meses. Para isso, a Fundação ABH mantém 
uma campanha de arrecadação ativa. A meta para o primeiro semestre é 
arrecadar R$ 170 mil para apoiar mais de 6 mil famílias. Além da doação 
de uma cesta básica de R$ 50,00, há opção de apadrinhar uma família 
por até seis meses no site  https://combatecovid.org/fundacao-abh.

J - Webinar sobre privatizações 
Nessa quinta-feira, dia 08 de abril, às 19h, o Centro de Ciências Sociais 
e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
em parceria com o Mackenzie Soluções, área de negócios do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (IPM), realizará o webinar Privatizações e 
Quebra de Monopólios no Brasil: A Questão da Petrobras e da Política 
de Preços. Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo link 
http://bit.ly/2NJwMIK. O evento vai debater como a recente mudança 
no comando da Petrobras, torna necessária uma ampla discussão sobre 
os efeitos dessa alteração, o papel do Estado na Economia, monopólios 
do setor e impactos na cadeia de produção, de regulação de preços dos 
derivados de petróleo, além da relação entre a tendência dos preços 
e o comportamento da inflação. A temática do encontro é semelhante 
ao curso de pós-graduação Lato Sensu sobre as Escolas Econômicas 
Liberais, que está com matrículas abertas (http://bit.ly/3lMSPe4). 

O atendimento 
personalizadopode 
fazer a diferença

Como consumidores, 
sabemos a 
importância e o 
valor que damos 
para uma empresa 
que oferece um bom 
atendimento

Ter uma experiên-
cia positiva muda o 
nosso pensamento 

sobre aquela determinada 
marca. Além disso, um ser-
viço personalizado é o que 
diferencia o seu negócio da 
concorrência e mantém os 
clientes fiéis e felizes. Seu 
empreendimento pode ser-
vir vários tipos de pessoas, 
mas todas elas, apesar de 
diferentes, possuem um 
desejo em comum: se sen-
tirem especiais. 

Atender de forma cus-
tomizada é adaptar a lin-
guagem, o tratamento e as 
ações da sua organização 
para entregar as melhores 
soluções para os clientes. 
Quando alguém entra em 
contato com a sua empre-
sa, esse primeiro diálogo 
tem que ser excepcional 
para garantir a fidelidade. 
Sempre escute o que o 
consumidor tem a dizer, 
mas mais que isso: atente-
se aos detalhes. 

O primeiro passo para 
uma comunicação mais 
singular é desenvolver uma 
linguagem humanizada e 
individual. Seu cliente não 
quer ser tratado apenas 
como mais um. Ele quer 
sentir que você está falan-
do especialmente com ele 
- e não de forma genérica. 
Muito além de respeito 
e educação, é necessário 
ser empático. Lembre-se 
que você também compra 
mercadorias e serviços por 
aí e que não gosta de ser 
tratado com indiferença. 

Outra dica é oferecer 
um retorno imediato. O 

consumidor pode contatar 
a empresa por diversos 
motivos e por isso é impor-
tante oferecer um retorno 
rápido. Também vale a 
pena ressaltar que dúvidas, 
problemas e feedbacks não 
são sempre os mesmos, en-
tão é fundamental orientar 
a sua equipe sobre como 
lidar em cada situação. 

O terceiro ponto é manter 
um histórico dos clientes 
ativo. Uma ótima ideia para 
promover um atendimen-
to personalizado em sua 
empresa é armazenar as 
informações de forma orga-
nizada e acessível. Comece 
implantando essa ação pelo 
cadastro do usuário. Esses 
dados vão te ajudar a enten-
der os perfis demográficos 
do seu público. 

Em seguida, registre todo 
o seu relacionamento com 
ele, como a quantidade de 
contatos feitos e os moti-
vos, produtos comprados 
e feedbacks. Com essas 
informações fica mais fácil 
usar as interações como re-
ferência para personalizar 
o atendimento. Por último, 
mas não menos importante, 
passe confiança aos seus 
clientes. Perder credibili-
dade por algo que não pode 
cumprir pode prejudicar o 
seu negócio. 

Por este motivo, é impor-
tante que a comunicação 
seja transparente não só 
no momento da venda 
do produto, mas também 
do atendimento. Faça 
questão de ser realista e 
ofereça somente aquilo 
que pode entregar. Assim, 
sua empresa cumprirá o 
princípio essencial que é 
promover um relaciona-
mento seguro. 

Isso trará benefícios para 
ambos os lados. Boa sorte! 

(*) - É CEO e cofundador da Auvo, 
startup que oferece um sistema de 

gestão para empresas que possuem 
equipes ou técnicos externos.

Gabriel Rodrigues (*)

A menos de um mês para o fim do prazo de entrega 
da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 
pouco menos de um terço dos contribuintes acertou 
as contas com o Leão. Nas cinco primeiras semanas 
de envio, 10.580.505 contribuintes entregaram o 
documento. Isso equivale a 32,4% do previsto para 
este ano.

O prazo de entrega começou em 1º de março e 
irá até as 23h50min59s de 30 de abril. Na semana 
passada, a Câmara dos Deputados aprovou projeto 
de lei que propõe adiar a data limite para 31 de 
julho, por causa do agravamento da pandemia da 
Covid-19. O texto, no entanto, ainda precisa ser 
votado pelo Senado.

Neste ano, o Fisco espera receber entre até 
32.619.749 declarações. No ano passado, foram 
enviadas 31.980.146 declarações.

O programa para computador está disponível na 
página da Receita Federal na internet. Quem perder 
o prazo de envio terá de pagar multa de R$ 165,74 ou 
1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

A entrega é obrigatória para quem recebeu aci-
ma de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis 
em 2020. Isso equivale a um salário acima de R$ 

Fisco espera receber 32,6 mi de declarações até 30 de abril.

Medido em dólar por 
milhão de BTU, uni-
dade de energia usa-

da nos Estados Unidos e no 
Reino Unido, (US$/MMBtu), 
o reajuste será de 32%.

De acordo com o anúncio 
da Petrobras, a variação é 
resultado “da aplicação das 
fórmulas dos contratos de 
fornecimento, que vinculam 
o preço à cotação do pe-
tróleo e à taxa de câmbio”. 
Conforme a companhia, as 
atualizações dos preços dos 
contratos são trimestrais 
e com relação aos meses 
de maio, junho e julho, a 
referência adotada são os 
preços dos meses de janeiro, 
fevereiro e março.

“Durante esse período, o 
petróleo teve alta de 38%, 
seguindo a tendência de 
alta das commodities glo-
bais. Além disso, os preços 
domésticos das commodities 

Petrobras anuncia aumento de 39% 
no gás natural para distribuidoras

A partir do dia 1º de maio, os preços de venda de gás natural para as distribuidoras estarão 39% mais 
caros em reais por metros cúbicos (R$/m³), na comparação com o último trimestre

início do ano, durante 2020, 
os preços do gás natural para 
as distribuidoras alcançaram 
redução acumulada de até 
35% em reais e de 48% em 
dólares.

A Petrobras informou 
ainda que o preço final do 
gás natural ao consumidor 
não é determinado apenas 
pelo preço de venda da com-
panhia, mas também pelas 
margens das distribuidoras 
e, no caso do GNV, dos postos 
de revenda, e pelos tributos 
federais e estaduais.

“Além disso, o processo 
de aprovação das tarifas 
é realizado pelas agências 
reguladoras estaduais, con-
forme legislação e regulação 
específicas. Os contratos de 
venda para as distribuidoras 
são públicos e estão dispo-
níveis para consulta no site 
da ANP”, concluiu a empresa 
(ABr).

tiveram alta devido à desva-
lorização do real”, informou 
a petroleira em nota.

O repasse dos custos 
incorridos pela companhia 
para o transporte do produ-
to até o ponto de entrega 
às distribuidoras também 
influencia os preços do 
gás natural da Petrobras. 
Esses custos são defini-
dos por tarifas reguladas 

pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 
“Esta parcela do preço é 
atualizada anualmente no 
mês de maio pelo IGP-M, 
que, para o período de 
aferição (março de 2020 a 
março de 2021), registrou 
alta de 31%”.

Por causa do efeito da que-
da dos preços do petróleo no 

Reajuste passa a valer em 1° de maio.
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Menos de um terço dos contribuintes 
enviou declaração do IR

1.903,98, incluído o décimo terceiro. Também 
deverá entregar a declaração quem tenha recebido 
rendimentos isentos acima de R$ 40 mil em 2020, 
quem tenha obtido ganho de capital na venda de 
bens ou realizou operações de qualquer tipo na 
Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio acima de 
R$ 300 mil até 31 de dezembro do ano passado e 
quem optou pela isenção de imposto de venda de 
um imóvel residencial para a compra de um outro 
imóvel em até 180 dias (ABr).
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Embraer: decolando 
ou ligando o reverso?

A crise causada pela 
propagação da Covid-19 
disseminou, além do 
vírus, muitas outras 
crises

Entre elas algumas si-
lenciosas, que estão 
fora das manchetes da 

mídia. Uma destas crises é a do 
setor aéreo, um dos segmen-
tos mais duramente atingidos 
desde o início da pandemia. 
O risco de contaminação pelo 
vírus afastou os passageiros 
das viagens aéreas quase que 
automaticamente, fazendo 
cair cerca de 90% a demanda 
por assentos tanto nos voos 
nacionais quanto nos inter-
nacionais. 

Esta realidade colocou o 
setor frente a problemas iné-
ditos e diante da necessidade 
de rever, com urgência, uma 
série de ações, como a aquisi-
ção de novas aeronaves, seja 
para reposição ou expansão. 
Esta situação se apresenta 
ainda mais grave, quando 
muitas empresas aéreas pelo 
mundo não só cancelaram 
encomendas, como tentam de-
volver, suspender ou cancelar 
contratos de fornecimento de 
novos aviões.  

Esse é o cenário que a Em-
braer enfrentou no início de 
2020, vindo já combalida pelo 
resultado apresentado em seu 
balanço do exercício de 2019, 
quando reportou um prejuízo 
de R$ 1,29 bilhão. Na última 
semana, a empresa publicou 
um balanço informando um 
prejuízo líquido de 3,6 bi-
lhões de reais em 2020. Estes 
resultados, se lidos apenas 
com estas cifras, podem ser 
interpretados como indicativo 
de que a empresa está em rota 
de colisão. 

Porém, se considerarmos 
que no último trimestre de 
2020 o prejuízo – que é sempre 
um resultado negativo – foi de 
apenas 70 milhões de reais, 
valor inferior a um quinto do 
prejuízo ocorrido no mesmo 
período em 2019 (383 milhões 
de reais), pode ser indicador 
de que os planos de reestru-
turação estão surtindo efeito. 
Afinal melhorar em quase cin-
co vezes o resultado, reduzin-
do custos e com faturamento 
menor, é uma clara demonstra-
ção de competência gerencial 
e capacidade de adaptação. 

Neste momento, você pode 
estar com a pergunta pronta: 
ora, se há competência na 
gestão, por que houve todo 
este prejuízo nos dois últimos 
anos? Para ajudar a responder, 
abri até um novo parágrafo!  Ao 
acompanharmos o desempe-
nho da Embraer na década de 
2009 a 2018, observamos uma 
sequência de resultados que 
orgulharia qualquer investidor, 
até mesmo o festejado Warren 
Buffet. Não tenho nenhum 
vínculo com a Embraer, sequer 
sou acionista. 

Mas, na qualidade de cidadão 
brasileiro, sou um admirador 
da empresa e do líder que a via-
bilizou: o comandante Ozires 
Silva. Quanto ao paradoxo da 
gestão, não podemos esquecer 
que a Embraer, a partir do 
final de 2017, foi exposta a 
uma desgastante negociação 
de um projeto de fusão com 
a Boeing, que a fez entrar em 
espera. Por exemplo: é como se 
uma aeronave estivesse na ca-
beceira da pista, aumentando 
a rotação das turbinas, mesmo 
enquanto ainda aguardava a 
informação de qual seria seu 
destino e tenha sido obrigada 
a ligar o reverso. 

Fico imaginando o grau de 
preocupação de seus execu-
tivos, pressionados por acio-
nistas, clientes, funcionários, 
governos e imprensa quando 
surgiu a notícia de que o acordo 
com a Boeing não prosperou.  
Afinal, a empresa americana 
enfrentava seus próprios 
problemas e o governo dos 
Estados Unidos não iriam 
socorrer financeiramente sua 
principal fabricante de aviões 
com recursos para comprar 
uma empresa no hemisfério 
sul. 

A Boeing tinha lá suas pró-
prias crises como os problemas 
com a nova versão do 777 e os 
maus resultados operacionais 
e mercadológicos dos modelos 
737-Max. Aposto que você 
está imaginando que ainda 
não respondi àquela pergun-
ta. Entendo que é necessário 
antes contextualizar, para uma 
adequada interpretação da 
resposta. Sim, a Embraer se 
mostra vigorosa e competente. 

Está em um mercado de 
titãs, no qual compete com em-
presas sediadas em países com 
grande influência econômica 
e política em todo o planeta, 
conseguiu ser inovadora e 
oferecer ao mercado o que ele 
precisava: produtos robustos, 
adequadamente configurados 
e com elevado grau de con-
fiabilidade, em quantidades 
e preços adequados e, ainda, 
cumprindo exemplarmente os 
prazos de entrega. 

Me atrevo afirmar que, 
certamente, o genial Peter 
Drucker reconheceria este 
desempenho empresarial. Afi-
nal, ainda que os riscos devam 
ser medidos antecipadamente 
na elaboração dos planos de 
uma empresa com estas ca-
racterísticas, as questões que 
a afetam são externas e de 
difícil previsibilidade.  

Ainda assim a Embraer tem 
se mostrado capaz de ajustar 
sua rota. 

O sistema capitalista não 
costuma perdoar a falta de 
resultado financeiro, mas 
entendo que a agilidade que 
a Embraer tem demonstrado 
a faz uma empresa atraente 
para quem quer ter orgulho 
de seus investimentos a longo 
prazo e os casos de sucesso no 
mundo capitalista globalizado, 
demonstram exatamente isto. 
Os resultados construídos 
com trabalho sério, eficiência 
tecnológica e agilidade compe-
titiva tem premiado uma jovem 
geração de empresas que têm 
pago generosos dividendos a 
seus acionistas. 

Contudo, para que a Embra-
er possa continuar sua saga de 
sucesso, algumas adversidades 
poderiam ser mitigadas pelas 
autoridades brasileiras, pois 
é uma empresa reconhecida 
mundialmente como líder em 
seu segmento, atuando em um 
setor estratégico para o país. 

Enfrentar o fogo amigo de 
regulações obsoletas e ou 
descabidas de órgãos internos, 
crédito caro e em descompasso 
com as operações oferecidas 
ao setor em outros países, 
resistência das companhias 
aéreas conterrâneas em re-
conhecer as virtudes de seus 
produtos e um infindável rol 
de exigências, igualmente 
desalinhadas com as melhores 
práticas no mercado global, 
são desafios que uma empresa 
deste porte só supera com a 
competência de seus colabo-
radores.

Neste sentido, cabe aplaudir 
também o papel crucial que 
exerce o Instituto de Tecno-
logia Aeronáutica (ITA), na 
formação do corpo técnico e 
de pesquisadores, que perma-
nentemente buscam inovar e 
incorporar as inovações nos 
produtos e processos da Em-
braer, assegurando, assim, a 
permanente renovação e fle-
xibilidade que a empresa tem 
demonstrado em momentos 
difíceis. 

Seria uma lamentável perda 
para o povo brasileiro acordar 
um dia e saber que uma das 
mais emblemáticas empresas 
do Brasil passou para o con-
trole de alguma corporação 
de outro país. Será uma boa 
compra para o investidor que 
o fizer.  Entretanto, mais que 
isso, será também outra vez 
o reverso ligado para as am-
bições daqueles que desejam 
um país autossuficiente, com 
uma dinâmica e inovadora 
indústria manufatureira, capaz 
de se manter protagonista no 
mercado global.

(*) - É economista, consultor e 
professor de planejamento, gestão 
de projetos e estratégia. Mestrado 

em Tecnologia e mestrando em 
Governança e Sustentabilidade no 

ISAE Escola de Negócios.

Daniel R. Poit (*)
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Segundo um levanta-
mento da Ebit/Nielsen 
o marketplace cresceu 

52% em 2020, acima do total 
do mercado, o que resultou 
em R$73,2 bilhões para a 
categoria. 

Porém os marketplaces 
tradicionais nem sempre 
fazem sentido para o lojista 
por serem muito abrangen-
tes. Ainda de acordo com 
a pesquisa, a Americanas, 
Mercado Livre e Magazine 
Luiza são as três plataformas 
preferidas pelo consumidor 
brasileiro. 

A Amazon, no entanto, 
destaca-se pelo crescimen-
to. “No entanto, o marketpla-
ce de nicho é uma tendência 
no mercado online e uma 
ótima oportunidade para au-
mentar significativamente as 
vendas”, comenta Alexandre 
Nogueira, consultor oficial 
do Mercado Livre e CEO da 
Universidade Marketplaces - 
plataforma especializada em 
cursos para marketplaces. 

De acordo com o especia-
lista, quando o consumidor 
acessa um marketplace 
nichado, ele já sabe exata-
mente o que quer. “Estamos 
falando de um público bem 
mais segmentado, compara-
do com o modelo tradicio-
nal”, afirma. Pensando nisso, 
Alexandre Nogueira listou 
cinco diferentes marketpla-
ces para vender na internet. 
	 •	 Marketplace da gula 

- Já existem market 
places que adotaram 
a venda dos produtos 
alimentícios e trou-
xeram essa categoria 
para os consumidores. 
Segundo uma pesquisa 
realizada pela Kantar 
Retail, empresa de 
consultoria internacio-
nal de varejo. Os resul-

Segmentos em alta para vender 
por meio dos shoppings virtuais
As plataformas digitais de venda foram os recursos mais utilizados no último ano por pequenas, médias 
e grandes empresas

plo, por isso, o investi-
mento nesse segmento 
específico permite que 
o marketing atue para 
pessoas com caracte-
rísticas e interesses 
comuns, escapando da 
concorrência com uma 
grande rede. 

  Hoje o Brasil possui 
grandes players nesse 
setor, e os marketpla-
ces  apostam em estra-
tégias de comunicação 
e vendas voltadas para 
esse grupo mais seleto. 
Vale ressaltar que as 
chances de sucesso 
neste  nicho serão 
maiores fazendo ofer-
tas que façam a dife-
rença para o segmento. 

	 •	 Marketplace do pet 
- O Brasil está na 
segunda posição no 
mercado pet global, 
ficando atrás somente 
dos Estados Unidos. 
Segundo a Associação 
Brasileira da Indús-
tria de Produtos para 
Animais de Estimação 
(Abinpet), o mercado 
de pet shop movimenta 
11 bilhões de reais ao 
ano no país. Por conta 
de tamanho potencial, 
o segmento de venda 
de artigos para animais 
está ficando mais con-
corrido. 

  Por isso o marketplace 
de nicho é um ótimo 
canal de venda por ter 
um tráfego alto e quali-
ficado. Outro benefício 
é o custo relativamente 
baixo em relação a um 
e-commerce próprio, 
por exemplo.

Fonte e outras informa-
ções: (www.universidade-
marketplaces.com.br).

O marketplace de nicho é uma tendência no mercado online e 
uma ótima oportunidade para aumentar as vendas.
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tados apontam que até 
2025 as compras online 
no segmento de varejo 
alimentar representa-
rão 3% do volume total 
de vendas no país. 

  Mas vale lembrar que 
a escolha desse nicho 
demanda algumas ne-
cessidades especiais, 
principalmente em 
relação ao tipo de en-
trega e a embalagem. 
Por outro lado, os be-
nefícios são economia 
em investimentos em 
estruturas adicionais, 
como por exemplo 
centros de distribui-
ção, aumento do ticket 
médio, entre outros.

	 •	 Marketplace do 
esporte - O nicho 
pode ser considerado 
o shopping center do 
esporte. O público que 
pratica determinadas 
modalidades costuma 
ser fiel às marcas espe-
cializadas, até por uma 
questão de confiança. 

  Como em qualquer 
marketplace segmen-
tado, envolve um mix 

de produtos menor, 
focado em consumi-
dores específicos. Essa 
característica permite 
escolher os produtos 
mais facilmente, já que 
por ser um grupo mais 
enxuto, exigirá menos 
capital para investir em 
estoque. 

	 •	 Marketplace dos 
brinquedos - O nicho 
é um dos que mais 
cresce no país. Nesse 
sistema, os fabricantes 
de brinquedos, por 
exemplo, evitam o in-
vestimento alto em um 
e-commerce próprio, 
caso não pretendam 
fazer isso, e podem 
colher todos os bene-
fícios das vendas pela 
internet. Ao vender 
no marketplace, os 
fabricantes encontram 
uma ótima ferramenta 
para expor todo o seu 
catálogo, em um canal 
onde seus clientes es-
tão presentes. 

	 •	 Marketplace da 
moda - Esse nicho tem 
um mercado muito am-

Um antídoto para nos imunizar minimamente contra as 
chamadas fake news é estimular o pensamento crítico. 

Margareth Artur (*)

Em quê e em quem 
acreditar quando recebe-
mos notícias, pelas redes 
sociais, telejornais, celular, 
Facebook e Whatsapp além 
das informações passadas 
boca a boca ? O que é ver-
dade? As informações nos 
chegam desencontradas, 
descabidas, contraditórias, 
absurdas e fantasiosas para 
caluniar, disseminar pre-
conceitos, confundir pesso-
as, pensamentos, inferir julgamentos. 

Convivemos com o acesso total 
aos meios que envolvem a comuni-
cação. Estamos rodeados de notícias 
falsas, conhecidas como fake news, 
que nos espreitam a cada minuto no 
cotidiano. Em artigo publicado na 
revista Organicom, as pesquisadoras 
Pollyana Ferrari e Margareth Boarini 
trazem reflexões sobre os fenômenos 
apontados, a partir de resultados de 
pesquisas e relatos de casos reais.

Um antídoto para nos imunizar mi-
nimamente contra as chamadas fake 
news é estimular o pensamento crítico, 
na busca de leituras comparativas, 
desconfiar, à primeira vista, daquilo 
que se vê, escuta, lê, enfim, desenvol-
ver, criar possibilidades da população 
procurar informações sérias, reais, 
comprovadas, baseadas na ciência e 
na verdade dos fatos.

Aliado da aceitação cega, das men-
tiras e da desinformação, temos o 
fenômeno do negacionismo, quando se 
quer escapar de uma verdade incon-
testável, “empregado como recurso 
para evidenciar temas que chamem 
atenção da opinião pública ao mesmo 
tempo que minimiza outros para servir 
a interesses políticos”.

As notícias falsas, o negacionismo e 
a desinformação, de acordo com as au-
toras, não são novas na história. Como 

Pesquisa mostra como a desinformação 
se tornou o vírus deste século

Acontece que “as bo-
lhas e, respectivamente, 
seus membros, têm suas 
preferências e conexões 
facilmente escaneadas”, 
estabelecem-se como uma 
forma de controle exercido 
pelas informações que con-
cedemos pelo Facebook, 
pelo celular, pelos sites que 
acessamos, causando uma 
completa falta de privacida-
de do indivíduo que, dessa 
maneira, fica exposto a todo 

o tipo de manipulação. 
A pandemia veio agravar essa si-

tuação, pois evidenciou a “crise de 
confiança vivida por instituições como 
a imprensa e a ciência, entre outras”.

O pensamento crítico é fundamental 
para se buscar a verdade de um fato, 
de uma notícia, de uma situação, junto 
do desenvolvimento e do estímulo à 
educação dos indivíduos, os quais, 
neste momento, já estão inteirados 
na questão, visto que, segundo alguns 
estudos, “o termo fake news já está 
disseminado, […] 85% das pessoas 
se preocupam com isso”. 

Destaca-se que o exercício do 
pensamento crítico precisa ser um 
processo permanente, abrangendo 
as populações sem discriminação 
de raça, idade, nível econômico e/ou 
social, criando-se “ações inclusivas e 
permanentes”, promovendo-se refle-
xões e iniciativas capazes de combater 
a desinformação. 

A pandemia, nesse sentido, contri-
buiu para isso porque as pessoas estão 
mais atentas quanto às informações re-
cebidas pelos diversos canais de comu-
nicação – um avanço para “tornar cada 
cidadão responsável pela disseminação 
da informação checada e combatente 
no processo da desinformação”.

(*) - Jornal da USP.
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exemplo, relatam o negacionismo após 
a Segunda Guerra Mundial, em que 
se tentou reduzir o número de judeus 
mortos no Holocausto, negando-se 
até a existência das câmaras de gás. O 
artigo relata também o início das fake 
news em âmbito mundial, além das 
falsas indicações e receitas caseiras de 
Donald Trump para curar a Covid-19.

Os fenômenos da desinformação, 
das fake news e do negacionismo 
adquirem maior força pela disponibi-
lidade poderosa de “ferramentas co-
municacionais que a tecnologia atual 
oferece”, que se alastram indiscrimi-
nadamente pelo mundo todo como 
raízes de árvores que se expandem 
pelo solo propício. 

Isso gera o excesso de informação 
não confiável que gerou a desinfor-
mação, na confusão propositada às 
populações em um mundo que gira 
em torno do consumismo e do desca-
so dos poderosos: “Basta o emprego 
correto de ferramentas tecnológicas 
disponíveis e um bom plano de ação, 
para que a opinião do público corra o 
risco de ser ‘trabalhada’”.

As autoras chamam a atenção para 
o entendimento real das chamadas 
“bolhas”, conceito difundido e prati-
cado na pandemia da Covid-19, uma 
espécie de isolamento para a dita 
“proteção de famílias”.



Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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Allonda Ambiental Participações S.A.  - CNPJ nº 17.718.542/0001-05
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais     Conso-
     Controladora lidado
Ativo  Nota 2020 2019 (*) 2020
Ativo circulante   - - 140.832
Caixa e equivalentes de caixa  4 - - 18.038
Aplicações financeiras restritas  5 - - 4.835
Contas a receber  6 - - 103.013
Tributos a recuperar  7 - - 4.763
Adiantamento à fornecedores  8 - - 7.195
Despesas antecipadas   - - 2.562
Outros ativos   - - 426
Ativo não circulante   94.501 - 111.353
Realizável a longo prazo   5.606 - 19.495
Despesas antecipadas   - - 2.021
Dividendos a receber  10 5.606 - -
Partes relacionadas  9 - - 17.474
Investimento em controladas  10 88.895 - -
Imobilizado  11 - - 91.737
Intangível   - - 121
Total do ativo   94.501  252.185
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante   1.601  100.091
Fornecedores  12 - - 34.613
Empréstimos e financiamentos  13 - - 19.040
Arrendamentos mercantis  14 - - 6.674
Tributos a recolher  15 - - 18.976
Salários e encargos a pagar  16 - - 6.936
Adiantamento de clientes  17 - - 10.143
Dividendos a pagar   1.601 - 3.685
Outros passivos   - - 20
Passivo não circulante   50.000  113.200
Empréstimos e financiamentos  13 - - 84.073
Arrendamentos mercantis  14 - - 11.258
Tributos a recolher  16 - - 9.625
Tributos diferidos  19.b - - 7.595
Provisão para contingências  18 - - 649
Partes relacionadas  9 50.000 - -
Patrimônio líquido   42.900 - 38.894
Capital social  20.a 37.762 - 16.789
Reserva de lucros   5.138 - 22.105
Total do passivo e patr. líquido   94.501 - 252.185
(*) Informações não representativas em milhares de Reais - vide 
Nota 3.a.(iii)

Demonstrações do Resultado    2020(*)
   Contro- Conso-
Resultado das operações continuadas  Nota ladora lidado
Receita operacional líquida  21 - 114.166
Custos serv. prest. e produtos vendidos  22 - (72.236)
Lucro bruto   - 41.930
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  22 - (13.354)
Resultado de participações societárias  10 6.739 -
Outras receitas (despesas)   - (6.418)
Lucro operacional   6.739 22.158
Resultado financeiro, líquido  23 - (4.401)
Lucro antes dos impostos   6.739 17.757
IR e contribuição social - correntes  19. b - (3.186)
IR e contribuição social - diferidos  19. b - (7.832)
Lucros líquido do exercício   6.739 6.739
(*) Representado pelos investimentos em controladas desde 1º de 
outubro de 2020, aportados pelos acionistas (Vide nota 3.a.(iii)).
Demonstrações do Resultado Abrangente   2020(*)
  Contro- Conso-
  ladora lidado
Lucro líquido do exercício  6.739 6.739
Outros resultados abrangentes  - -
Resultado abrangente total  6.739 6.739
(*) Representado pelos investimentos em controladas desde 1º de ou-
tubro de 2020, aportados pelos acionistas (Vide nota 3.a.(iii)).

Demonstrações dos Fluxos de Caixa   2020(*)
  Contro- Conso-
Fluxo de caixa das atividades operacionais  ladora lidado
Lucro antes dos impostos  6.790 17.757
Ajustes para: Depreciações e amortizações  - 2.108 
Resultado de participações societárias  (6.790) -
Provisão para contingências  - 328
Juros e variação cambial, líquidas  - 3.235
Fluxo de caixa antes das variações operacionais  - 23.428
Variações em: Contas a receber  - (58.606)
Tributos a recuperar  - 7.042
Adiantamentos a fornecedores  - 9.384
Despesas antecipadas  - (2.754)
Outros créditos  - 127
Aplicações financeiras  - 1.202
Fornecedores  - 20.181
Tributos a recolher  - 7.291
Salários e encargos sociais a pagar  - (9.399)
Adiantamento de clientes  - (6.933)
Caixa aplicado nas atividades operacionais  - (9.037)
Juros pagos  - (1.297)
Fluxo de caixa líquido utiliz. nas ativ. operacionais  - (10.334)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Caixa inicial de Controlada incluída na 
 consolidação(nota 3.a.(iii)  - 42.896
Aquisições de bens em ativos imobilizado  - (16.607)
Créditos com partes relacionadas  - 4.750
Fluxo de caixa gerado nas ativ. investimentos  - 31.039
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos e financiamentos  - 4.000
Pagamentos de emprést. e financiamentos - principal  - (3.467)
Dividendos pagos aos acionistas  - (3.200)
Fluxo de caixa aplicado nas ativ. financiamentos  - (2.667)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  - 18.038
Caixa e equivalentes de caixa - início do período  - -
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período  - 18.038
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  - 18.038
Divulgação adicional - transações não-caixa
Aumento de capital em controlada por meio de 
 crédito com partes relacionadas (Nota 10.b)  50.000 -
(*) Representado pelos investimentos em controladas desde 1º de 
outubro de 2020, aportados pelos acionistas (Vide nota 3.a.(iii).

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Res. de lucros Lucros Patri-
  Capital  Ret. de acumu- mônio
  social Legal lucros lados líquido
Saldos em 31/12/2018(i)  - - - - -
Saldos em 31/12/2019(i)  - - - - -
Aumento de capital social  37.762 - - - 37.762
Lucro líquido do exercício  - - - 6.739 26.624
Destinação:
Reserva legal (nota 20.b)  - 337 - (337) -
Dividendos distrib.(nota 20.b)  - - - (1.601) (1.601)
Reserva de retenção de 
 lucros (nota 20.b)  - - 4.801 (4.801) -
Saldos em 31/12/2020(ii)  37.762 337 4.801 - 42.900
(i) Informações não representativas em milhares de Reais, único 
evento de constituição da Companhia em 10/12/2012, sendo o capi-
tal integralizado no montante de R$ 200,00; (ii) Representado pelos 
investimentos em controladas desde 01/10/2020, aportados pelos 
acionistas (Vide nota 3.a.(iii))

Notas explicativas da Administração 
às Demonstrações Contábeis

1. Contexto operacional: A Allonda Ambiental Participações S.A. 
(antigamente denominada Valovanji Investimentos e Participações 
S.A.) (“Allonda Participações” ou “Companhia” ou “Holding”) sediada 
em São Paulo/SP tem como objetivo social a realização de investi-
mentos em empreendimentos e/ou participação no capital de outras 
sociedades. i) Reorganização societária - Grupo Allonda: Em 
2020, a Valovanji passou a ser a holding das operações do Grupo 
Allonda, alterando sua razão social para Allonda Ambiental Participa-
ções S.A., que visa concentrar os investimentos do grupo na Holding 
e segregar seus segmentos de atuação por investida, sendo as prin-
cipais ações realizadas até a presente data: • Em 02/09/2020, Allonda 
Construtora Ltda (controlada da Ambiental), teve sua razão social al-
terada para Allonda Energias Renováveis Ltda. e sua participação foi 
migrada para Companhia; • Em 20/10/2020, a Valovanji passou a ser 
a holding das operações do Grupo Allonda, alterando sua razão so-
cial para Allonda Ambiental Participações S.A. (“Participações ou 
Holding”); • Ainda nesta data os acionistas do Grupo Allonda: Dalgali 
Investimentos e Participações S.A. (Dalgali), Falowanie Investimentos 
e Participações S.A. (Falowanie) e Golving Investimentos e Participa-
ções S.A. (“Golving”), aportaram a totalidade das ações detidas na 
Controlada Allonda Ambiental S.A. (“Ambiental”), no montante de R$ 
37.762 mil (Nota 10.b.); • Em 28/10/2020, a controlada WH2 Em-
preendimentos e Participações S.A., alterou sua razão social para 
Allonda Ambiental Saneamento S.A. (“Allonda Saneamento”). ii) Al-
londa Ambiental: A Allonda Ambiental tem por objeto social, princi-
palmente, a prestação de serviços de engenharia ambiental, atuando 
em diversos segmentos como mineração, óleo e gás, papel e celulo-
se, saneamento, entre outros. A Ambiental e suas controladas apre-
sentaram um backlog de R$ 553.814 de contratos em andamento 
(R$274.600 em 31/12/2019), um expressivo crescimento de 98%. 
Sendo as principais obras em execução pela Companhia atualmente 
são: Obra de redução dos níveis de Demanda Bioquímica de oxigênio 
(DBO) dos afluentes do Rio Pinheiro, Ribeirão Jaguaré e Córrego 
Cordeiro -SABESP e construção de unidades recuperadoras de qua-
lidade da água do Rio Pinheiros (URQ Pirajussara, URQ Cachoeira e 
URQ Água Espraiada), Captação de águas e dragagem da barragem 
Timbopeba em Ouro preto - MG, Obras de Saneamento no litoral de 
São Paulo (Sabesp) - Praia Grande, Onda Limpa e Guarujá Reserva-
tórios, Obra de Saneamento no Espirito Santo (Cesan), Vale - Vargem 
Grande Projeto e Fornecimento de Estação de Tratamento de Agua 
(ETA). iii) Subsidiarias Allonda Ambiental: Em março de 2019, fo-
ram constituídas pela Allonda Ambiental as controladas Allonda En-
genharia e Construção Ltda (“Allonda Engenharia”) e Allonda Cons-
trutora Ltda. (“Allonda Construtora”). Em 05/02/2020, A Allonda Enge-
nharia, ganhou 2 novos contratos com a SABESP, relativos à redução 
dos níveis de DBO dos afluentes do Rio Pinheiros, com a adequação 
da infraestrutura vinculados a metas de performance na bacia de es-
gotamento de Ribeirão Jaguaré e Córrego Cordeiro, São Paulo/SP, 
ambos vinculados a metas de performance, integrantes do projeto de 
despoluição do Rio Tietê. 1.1. Riscos e incertezas relacionadas ao 
Coronavírus (COVID-19): O COVID-19, foi primeiramente reportado 
em Wuhan, na China continental e, posteriormente, espalhou-se por 
diversos países. Desde então, têm sido informados mundialmente 
casos de contágio e fatalidades devido ao vírus, de forma que, em 
3/03/2020, o surto foi caracterizado como pandemia pela Organiza-
ção Mundial de Saúde. Desencadeando decisões de governos e enti-
dades do setor privado, que somadas ao impacto potencial da pande-
mia, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos 
que podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos das 
Demonstrações contábeis. A partir/03/2020, a Companhia e suas 
Controladas, de forma gradual, foram liberando as áreas administrati-
vas para o trabalho na modalidade home office, como forma de pre-
venir o avanço do contágio, as atividades administrativas permane-
cem sendo exercidas normalmente. Até o presente momento as ativi-
dades administrativas permanecem na modalidade home office em 
cumprimento às recomendações das autoridades de saúde nacionais 
e internacionais. Outrossim, a administração avalia de forma constan-
te o impacto dos desdobramentos do surto do COVID-19 nas opera-
ções e na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas 
Controladas, com o objetivo de implementar medidas apropriadas 
para mitigar os riscos de continuidade nas operações e possíveis 
impactos nas Demonstrações contábeis, sendo as principais medidas 
tomadas: • Em pleno alinhamento com nossos clientes, medidas de 
segurança mais rígidas foram adotadas, neste momento em todas as 
operações de campo e nossas obras continuam em andamento e 
performando dentro do previsto em Budget e Forecast; • A Adminis-
tração da Companhia implementou medidas temporárias de contin-
gências de custos, baseando-se na MP noº 936/20, adotando a redu-
ção da jornada de trabalho e de salários em 25% referente ao quadro 
de colaboradores da matriz por 60 dias a partir de 02/04/2020, Cola-
boradores de obras mantém sua jornada de trabalho e salários nor-
malmente; • Novas linhas de crédito junto a instituições financeiras 
foram negociadas e aprovadas e serão utilizados se a administração 
julgar necessário, sendo que a Companhia captou recursos em abril 
de 2020, para fazer frente aos compromissos assumidos; • Renego-
ciações de dívidas contraídas junto à fornecedores, instituições finan-
ceiras e impostos federais foram efetivadas, estendendo os prazos de 
pagamento, protegendo o fluxo de caixa da empresa nos curto e 
médio prazos. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformi-
dade com relação aos pronunciamentos do CPC: As demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas foram preparadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consis-
tentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As pre-
sentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da 
Companhia em 29/03/2021. Após a sua emissão, somente os acionis-
tas têm poder de alterar as demonstrações contábeis. b. Moeda fun-
cional e moeda de apresentação: Estas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que é a 
moeda funcional da Companhia e suas controladas. Todos os saldos 
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: A prepa-
ração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma 
maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. As informações sobre incertezas sobre premissas 
e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um 
ajuste material dentro do próximo período estão incluídas nas seguin-
tes notas explicativas: • Nota 06 - Provisão esperada de perdas com 
créditos de liquidação duvidosa; • Nota 11 - Vida útil estimada dos 
bens do ativo imobilizado (vida útil); • Nota 18 - Mensuração de con-
tingências baseados em premissas sobre a probabilidade e magnitu-
de das saídas de recursos; e • Nota 25 - Seguros - estimativa de ris-
cos e cobertura. 2. Principais políticas contábeis: As políticas con-
tábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente para os períodos apresentados nessas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas. a. Base de consolidação: (i) 
Controlada: Uma entidade controla outra entidade quando está ex-
posta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu 
envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses re-
tornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações 
contábeis de controladas são incluídas nas demonstrações contábeis 
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em 
que o controle deixa de existir. Nas demonstrações contábeis indivi-
duais da controladora as informações financeiras de controlada são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. (ii) Com-
panhias incluídas nas Demonstrações contábeis consolidadas
  Participação em %
Companhia controladas - diretas  2020 2019
Allonda Saneamento  100,00 50
Allonda Ambiental (Nota 3.a.iii)  100,00 -
Allonda Energias Renováveis (Nota 10.a)  100,00 -
Companhia controladas - indiretas
Allonda Engenharia (Nota 1.iii)  99,99 -
(iii) Demonstrações consolidadas - no decorrer do exercício: 
Conforme comentado na nota 1 (i), a Companhia passou a deter o 
controle da investida Allonda Ambiental em 20/10/2020, sendo o 
aporte a valor contábil avaliado na data base de 30/09/2020, todas as 
movimentações patrimoniais e de resultado ocorridas entre 1º de 
outubro a 20/10/2020, estão refletidas no resultado do exercício da 
Companhia. Portanto as divulgações apresentadas dos balanços pa-
trimoniais individual e consolidado em 31/12/2020 e as demonstra-
ções individuais e consolidadas dos resultados, resultados abrangen-
tes, mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício 
findo nessa data, são formados pelas mutações patrimoniais e de 
resultado do período de 1º de outubro a 31/12/2020. Em 2019, não 
existiram transações na Companhia que necessitassem da apresen-
tação e divulgação das demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 

31/12/2019. Em relação ao balanço patrimonial em 31/12/2019 as 
informações não são representativas em milhares de Reais. (iv) Per-
da de controle: Quando a Companhia perde o controle sobre uma 
controlada, a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qual-
quer participação de não-controladores e outros componentes regis-
trados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer 
ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no 
resultado. Se a Companhia retém qualquer participação na antiga 
controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na 
data em que há a perda de controle. (v) Investimentos em Compa-
nhias contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial: O 
investimento da Companhia em empresa contabilizada pelo método 
da equivalência patrimonial compreende sua participação em contro-
lada. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o 
qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, 
as Demonstrações contábeis incluem a participação da Companhia 
no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abran-
gentes da investida até a data em que a influência significativa ou 
controle conjunto deixa de existir. Nas Demonstrações contábeis indi-
viduais da controladora, investimentos em controladas também são 
contabilizados com o uso desse método. (vi) Transações eliminadas 
na consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quaisquer recei-
tas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, 
são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados 
contra o investimento na proporção da participação da Companhia na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira 
de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que 
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. b. 
Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são converti-
das para o real pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ati-
vos e passivos monetários denominados e apurados em moedas es-
trangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcio-
nal à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários 
que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são re-
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que 
o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensura-
dos com base no custo histórico em moeda estrangeira são converti-
dos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de 
moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reco-
nhecidas no resultado. c. Receita operacional: Prestação de servi-
ços: Para cada contrato é definida a contraprestação a ser recebida 
e a estimativa dos custos a serem incorridos ao longo da vigência do 
contrato. A receita de prestação de serviços de engenharia ambiental 
é reconhecida levando-se em consideração o estágio de execução de 
cada contrato, ou seja, o progresso de cada obrigação de desempe-
nho satisfeita ao longo da vigência do contrato sendo o progresso da 
obrigação de desempenho medido pela proporção dos custos incorri-
dos em relação ao total dos custos estimados. d. Benefícios a em-
pregados: Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações 
de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como 
despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja presta-
do. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado 
caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construti-
va de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira con-
fiável. e. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas 
financeiras abrangem basicamente descontos obtidos e variação 
cambial, que são reconhecidos no resultado, por meio do método dos 
juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basicamente des-
pesas de juros sobre empréstimos e despesas bancárias. Custos de 
empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, constru-
ção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resulta-
do através do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais 
de ativos financeiros e passivos financeiros são reportados em como 
receita financeira ou despesa financeira dependendo se as variações 
cambiais estão em uma posição de ganho ou perda líquida. f. Impos-
to de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui-
ção social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consi-
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contri-
buição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa 
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corren-
te e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que 
estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens direta-
mente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados 
abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribuição 
social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar 
ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber 
é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal 
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pa-
gos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apura-
ção, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes 
são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (ii) 
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido: 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passi-
vos para fins de Demonstrações contábeis e os usados para fins de 
tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no 
período são reconhecidas como despesa de imposto de renda e con-
tribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em re-
lação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lu-
cros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de 
diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das dife-
renças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer inte-
gralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tribu-
táveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporá-
rias existentes, com base nos planos de negócios da Companhia in-
dividualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de 
balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja 
mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados 
com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporá-
rias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que 
foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e 
passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decor-
rentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liqui-
dar seus ativos e passivos. g. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histó-
rico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada 
e perdas de redução ao valor recuperável (impairment). O custo inclui 
gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo. Quando 
partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas 
úteis, elas são registradas como itens separados (componentes prin-
cipais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de 
um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos 
subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados apenas 
quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: A 
depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imo-
bilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o 
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação 
é reconhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pelo 
menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contra-
to, a não ser que seja razoavelmente certo que a Companhia obterá 
a propriedade do bem ao final do prazo de arrendamento. As vidas 
úteis estimadas, em anos, do ativo imobilizado são as seguintes: Ins-
talações, 10 Anos; Máquinas e equipamentos, 10 a 30 Anos; Equipa-
mentos de informática, 05 Anos; Móveis e utensílios, 10 Anos; Veícu-
los, 04 Anos. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja 
apropriado. h. Instrumentos financeiros: A Companhia e suas con-
troladas classificam ativos e passivos financeiros não derivativos na 
categoria de custo amortizado. (i) Reconhecimento e mensuração 
inicial: O Contas a Receber de clientes e os títulos de dívida emitidos 
são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. To-
dos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente quando a Companhia se tornar parte das disposições contra-
tuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um con-
tas a receber de clientes sem um componente de financiamento sig-
nificativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor 
justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio 
do resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atri-
buíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes 
sem um componente significativo de financiamento é mensurado ini-
cialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensuração 
subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é clas-
sificado como mensurado ao custo amortizado. Os ativos financeiros 
não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento ini-
cial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a 

gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros 
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresenta-
ção posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro 
é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a 
seguir e não for designado como mensurado ao valor justo por meio 
do resultado (VJR): • É mantido dentro de um modelo de negócios 
cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de 
caixa contratuais; • Seus termos contratuais geram, em datas especí-
ficas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de 
principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos fi-
nanceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado, 
conforme descrito acima, são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado (VJR). No reconhecimento inicial, a Companhia 
pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra 
forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado 
como ao valor justo por meio do resultado (VJR) se isso eliminar ou 
reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra 
forma surgiria. As transferências de ativos financeiros para terceiros 
em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não 
são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconheci-
mento contínuo dos ativos da Companhia. Ativos financeiros - ava-
liação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pa-
gamentos de principal e de juros: • Para fins dessa avaliação, o 
‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhe-
cimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação 
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao 
valor principal em aberto durante um determinado período e pelos 
outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de 
liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para 
avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do 
principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro 
contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor 
dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa 
condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • Eventos 
contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de cai-
xa; • Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas 
variáveis; • O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • Os termos 
que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos espe-
cíficos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). Ativos 
financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: • Ati-
vos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são subsequente-
mente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A 
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento é reconhecido no resultado. Ativos financeiros: A Companhia 
classificou os ativos financeiros na categoria de empréstimos e rece-
bíveis. • Empréstimos e recebíveis: mensurados ao custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos. Passivos financeiros - clas-
sificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: • Os 
passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo 
amortizado. Outros passivos financeiros são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efe-
tivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ati-
vos financeiros: A Companhia e suas controladas desreconhecem 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos con-
tratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ati-
vo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos 
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmen-
te todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e 
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia 
e suas controladas realizam transações em que transfere ativos reco-
nhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancial-
mente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses 
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos fi-
nanceiros: A Companhia e suas controladas desreconhecem um 
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cance-
lada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo fi-
nanceiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do 
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que 
um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reco-
nhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financei-
ro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga 
(incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passi-
vos assumidos) é reconhecida no resultado. (iv) Compensação: Os 
ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. i. 
Capital social: O capital social está representado por ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal. A Companhia não emitiu ações 
preferenciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido 
em estatuto, são reconhecidos como passivo. j. Redução ao valor 
recuperável (impairment): Ativos financeiros não-derivativos: 
Instrumentos financeiros e ativos contratuais: A Companhia reco-
nhece provisões para perdas esperadas de crédito quando aplicável, 
sobre: • Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; • Ativos 
de contrato. A Companhia mensura a provisão para perda em um 
montante igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto 
para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de 
crédito esperada para 12 meses: • Títulos de dívida com baixo risco 
de crédito na data do balanço; • Outros títulos de dívida e saldos 
bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadim-
plência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não te-
nha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial; • 
As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos 
de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito espe-
rada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se o risco de 
crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o 
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, 
a Companhia considera informações razoáveis e passíveis de supor-
te que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. 
Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com 
base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito 
e considerando informações prospectivas (forward-looking). A Com-
panhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumen-
tou significativamente se este estiver com mais de 90 dias de atraso. 
A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quan-
do: • É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obri-
gações de crédito a Companhia, sem recorrer a ações como a reali-
zação da garantia (se houver alguma); ou • O ativo financeiro estiver 
vencido há mais de 90 dias. • As perdas de crédito esperadas para a 
vida inteira são as perdas esperadas com crédito que resultam de 
todos os possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida espe-
rada do instrumento financeiro. • As perdas de crédito esperadas para 
12 meses são perdas de crédito que resultam de possíveis eventos 
de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço (ou em 
um período mais curto, caso a vida esperada do instrumento seja 
menor do que 12 meses). O período máximo considerado na estima-
tiva de perda de crédito esperada é o período contratual máximo du-
rante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito. Mensura-
ção das perdas de crédito esperadas: As perdas de crédito espera-
das são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de 
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com 
base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre 
os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e 
os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). Ativos finan-
ceiros com problemas de recuperação: Em cada data de balanço, 
a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo 
amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financei-
ro possui” problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais 
eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estima-
dos do ativo financeiro. Evidência objetiva de que ativos financeiros 
tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados obser-
váveis: • Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mu-
tuário; • Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou 
atraso de mais de 90 dias; • Reestruturação de um valor devido a 
Companhia em condições que não seriam aceitas em condições nor-
mais; • A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará 
por outro tipo de reorganização financeira; ou • O desaparecimento 
de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. 
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no 
balanço patrimonial: A provisão para perdas para ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto 
dos ativos. Baixa: O valor contábil bruto de um ativo financeiro é bai-
xado quando a Companhia não tem expectativa razoável de recupe-
rar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. A Companhia faz 
uma avaliação individual sobre a época e o valor da baixa com base 
na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. A Com-
panhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixa-
do. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar su-

jeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos 
da Companhia para a recuperação dos valores devidos. Ativo finan-
ceiro mensurado a custo amortizado: A Companhia considerava 
evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amorti-
zado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos 
individualmente significativos eram avaliados quanto à perda por re-
dução ao valor recuperável. Aqueles que não tinham sofrido perda de 
valor individualmente eram então avaliados coletivamente quanto a 
qualquer perda de valor que pudesse ter ocorrido, mas não tinha ain-
da sido identificada. Ativos que não eram individualmente significati-
vos eram avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base 
no agrupamento de ativos com características de risco similares. Ao 
avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a 
Companhia utilizava tendências históricas do prazo de recuperação e 
dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento 
da Administração se as condições econômicas e de crédito atuais 
eram tais que as perdas reais provavelmente seriam maiores ou me-
nores que as sugeridas pelas tendências históricas. (v) Ativos não 
financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da 
Companhia, que não os ativos fiscais diferidos, são revistos a cada 
data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é estimado. k. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em fun-
ção de um evento passado, se a Companhia tiver uma obrigação le-
gal ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira con-
fiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liqui-
dar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos 
fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro 
no tempo e riscos específicos para o passivo. Os efeitos do desconto 
a valor presente são reconhecidos no resultado como despesa finan-
ceira. l. Mensuração do valor justo: Valor justo é o preço que seria 
recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um 
passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado 
na data de mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, 
no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia tem acesso nessa 
data. O valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumpri-
mento (non-performance). O risco de descumprimento inclui, entre 
outros, o próprio risco de crédito da Companhia. Quando disponível, 
a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizando o 
preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado 
é considerado como ativo se as transações para o ativo ou passivo 
ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informa-
ções de precificação de forma contínua. Se não houver um preço co-
tado em um mercado ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação 
que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam 
o uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhida 
incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam 
em conta na precificação de uma transação. Se um ativo ou um pas-
sivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço 
de venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de com-
pra e passivos com base em preços de venda. A melhor evidência do 
valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é 
normalmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contra-
partida dada ou recebida. Se a Companhia determinar que o valor 
justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor 
justo não é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo 
para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de ava-
liação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados 
como insignificantes em relação à mensuração, então o instrumento 
financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para 
diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o 
preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no 
resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou 
até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados 
de mercado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer 
primeiro. m. Arrendamento: O CPC 06 (R2) introduz um modelo úni-
co de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso 
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo 
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar paga-
mentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrenda-
mentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do ar-
rendador permanece semelhante à norma anterior, isto é, os arrenda-
dores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou 
operacionais. A Companhia avalia se um contrato é ou contém um 
arrendamento com base na definição de arrendamento, descrito logo 
a seguir. Como arrendatário: Com base no CPC 06 (R2), a Compa-
nhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrenda-
mento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é 
mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensu-
ração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer 
pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais 
quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário menos 
quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de 
uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data 
de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arren-
damento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário 
ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de 
uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse 
caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida útil do 
ativo subjacente, que é determinada na mesma base que a do ativo 
imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente 
reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e 
ajustado para determinadas remensurações do passivo de arrenda-
mento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor 
presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados 
na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrenda-
mento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, 
pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. Em 31/12/2020, 
a Companhia e suas controladas possuem apenas dois contratos de 
aluguéis de imóveis, na perspectiva de arrendatário, com característi-
cas aplicáveis ao CPC 06 (R2) cuja parcela mensal considerando 
ambos os contratos são de aproximadamente R$ 17 com vencimento 
para 2021 e perspectiva de renovação até 2024. Entretanto, devido a 
irrelevância dos impactos desses contratos nas Demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas, a administração optou pela não 
aplicação do CPC 06 (R2). Como arrendador: A Companhia e suas 
controladas não atuam como arrendador. n. CPC 22 Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta interpretação de nor-
ma foi adotada pela primeira vez a partir de 1º/01/2019 e esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 
32 Tributos sobre o Lucro (“CPC 32”) quando houver incerteza sobre 
os tratamentos de imposto de renda. Nessas circunstâncias, a entida-
de deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente 
ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base no 
lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais 
não utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fis-
cais, determinados com base nesta interpretação, no entanto, não 
teve efeitos nas Demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
da Companhia. o. Novas normas e interpretações ainda não vi-
gentes: As seguintes normas e/ou interpretações serão efetivas nos 
próximos exercícios, no entanto não deverão ter um impacto significa-
tivo nas Demonstrações contábeis da Companhia: • Contratos onero-
sos, custos para cumprir um contrato (alteração no CPC 25); • Refor-
ma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações no CPC 48, 38, 
40, 11 e 06); • Concessões de aluguel relacionadas à COIVD-19 (al-
teração ao CPC 06); • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido 
(alterações ao CPC 27); • Referência à estrutura Conceitual (altera-
ções ao CPC 15); • Classificação do Passivo em circulante ou não 
circulante (alteração CPC 26); e • Contrato de Seguros (IFRS17).
4. Caixa e equivalentes de caixa - Consolidado  2020
Caixa  230
Bancos  8.701
Aplicações financeiras  9.107
  18.038
As aplicações financeiras apresentam taxa média de 96,75% do 
CDI. São realizadas em instituições financeiras de primeira linha 
com baixo risco de perda, podendo ser resgatadas em até 90 dias. 
5. Aplicações financeiras restritas - Consolidado: Em 31/12/2020, 
as aplicações financeiras restritas no montante de R$ 4.835, estão 
vinculadas a captação de empréstimos de capital de giro junto às 
instituições financeiras Banco do Brasil e Santander. As aplicações 
possuem uma rentabilidade média de 97% do CDI e os resgates 
condicionados as amortizações do principal da dívida, respeitando 
a proporcionalidade de cobertura (Vide nota 13 (b)(i)).
6. Contas a receber - Consolidado  2020
Contas a receber de clientes  86.263
Medições a faturar (i)  16.750
  103.013
(i) Medições aprovadas pelos clientes de serviços prestados e não 
faturados até 31/12/2020. Entretanto o montante foi integralmente 
faturado em janeiro e fevereiro de 2021. Composição por venci-
mento:  2020
Á vencer  99.333
Vencidos a 30 dias  1.505
Vencidos de 31 a 90 dias  2.158
Vencidos de 91 a 180 dias  17
  103.013
Não há estimativas de perdas reconhecidas sobre os recebíveis da 
Companhia e não há recebíveis expressivos em atraso.
7. Tributos a recuperar - Consolidado  2020
INSS a recuperar  2.869
Imposto de renda retido na fonte  620
Contribuição social retido na fonte  429
COFINS a recuperar*  570
PIS a recuperar*  124
Outros  151
  4.763
(*) A Companhia e suas controladas tem expectativa de realização 
dos créditos de PIS e COFINS, baseadas na receita futura de novos 
contratos e/ou faturamento de serviços de Engenharia de contratos 
em andamento. 8. Adiantamento a fornecedores: Basicamente 
adiantamentos a fornecedores no montante de R$ 4.534, para com-
pra de materiais utilizados em obras e ativo imobilizado. 9. Partes 
relacionadas: a) Controladora: O montante de R$ 50.000 a pagar a 
título de empréstimo junto a Allonda Engenharia e Construção Ltda., 
refere-se a conta corrente entre as empresas as quais não há inci-
dência de juros. Esse conta corrente não possui prazo de vencimento 
determinado e será pago de acordo com a estratégia de gestão de 
caixa do grupo. b) Consolidado: Allonda Ambiental S.A.S (Argenti-
na): O montante de R$ 17.474 a receber a título de empréstimo junto 
a Allonda Ambiental S.A.S, refere-se ao contra corrente indexado em 
reais, entre as empresas as quais não há incidência de juros. Esse 
contra corrente não possui prazo de vencimento determinado e será 
pago de acordo com a estratégia de gestão de caixa do grupo, sem 
riscos de perda. c) Remuneração do pessoal-chave da Adminis-
tração: O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e 
diretores. A remuneração paga por serviços prestados no período 
findo no período de 1º de outubro a 31/12/2020, no consolidado, 
totalizou R$ 209. 10. Investimentos - Controladora: a. Composição 
- investimentos em controladas   2020
  % de par- Patrim. Lucro líquido
  ticipação líquido do exercício(ii)
Allonda Ambiental  99,99 38.895 6.739
Allonda Saneamento  100 - -
Allonda Energias renováveis (i)  100 - -
(i) Em 02/09/2020 a Allonda Construtora alterou sua razão social para 
Allonda Energias Renováveis e sua participação foi migrada para a 
Holding, Allonda Ambiental Participações S.A., o capital social e Pa-
trimônio líquido da investida é de R$ 500,00 e a Allonda Energias 

Renováveis não possui movimento; (ii) Resultado de R$ 6.739 da 
controlada Allonda Ambiental, compreende o período de outubro a 
dezembro de 2020 (vide nota 10.b).
b. Movimentação    2020
  Allonda  Allonda
  Ambiental (i) Saneamento (ii) Total
Aumento de capital  37.762 50.000 87.762
Equivalência patrimonial  6.739 - 6.739
Dividendos propostos  (5.606) - (5.606)
Saldo final  38.895 50.000 88.895
(i) Allonda Ambiental: Em 20/10/2020, os acionistas do Grupo 
Allonda: Dalgali, Falowanie e Golving, aportaram o montante de R$ 
37.762, por meio de ações detidas na Allonda Ambiental. (Nota 1. (i)). 
(ii) Allonda Saneamento: Em 30/12/2020, a Companhia aumentou o 
capital da Saneamento, no montante de R$ 50.000, por meio de cré-
dito detidos junto a controlada indireta Allonda Ambiental, passando 
a deter 100% de participação na investida. (Nota 1. (i)). 
11. Imobilizado - Consolidado
   Máqui  Móv.  Imob.
  Insta- nas e Equip. uten- Veí- anda-
  lações equip. inform. sílios culos mento Total
Empresas incluídas 
 na consolidação 
 (Nota 3.a.(iii))  959 63.205 942 248 8.857 2.757 76.968
Aquisições  - 11.089 694 28 2.377 2.689 16.877
Depreciações  (28) (1.313) (77) (13) (677) - (2.108)
Saldo dez./20  931 72.981 1.559 263 10.557 5.446 91.737
Em 31/12/2020, não há nenhum ativo imobilizado dado em garantia 
pela Companhia e suas controladas. 
12. Fornecedores - Consolidado  2020
Fornecedores de equipamentos  13.009
Fornecedores de materiais aplicados em obras  10.515
Fornecedores de serviços e outros  11.089
  34.613
13. Empréstimos e financiamentos - Consolidado
Modalidade  Encargos ao ano (%) 2020
Capital de giro  CDI + 5,27% a 16,38 52.871
BNDES  13,35% a 18,02 134
Crédito direto ao consumidor (CDC)  12,01% a 17,30 1.610
Cédula de crédito bancário (CCB)  4,00% a 23,87 48.498
   103.113
Circulante   19.040
Não circulante   84.073
Não há cláusulas restritivas “covenants” para os empréstimos e finan-
ciamentos da Companhia, sendo os mesmos garantidos por avais 
dos acionistas e pelos próprios bens financiados. a) Composição do 
não circulante, por ano de vencimento:  2020
2022  27.181
2023  28.198
2024 em diante  28.694
  84.073
b) Movimentação dos empréstimos e financiamentos:  2020
Empresas incluídas na consolidação (Nota 3.a.iii)  99.258
Captações (i)  4.000
Juros  2.782
Amortizações de principal  (2.050)
Amortizações de juros  (877)
Saldo final  103.113
(i) Basicamente compostos pelas captações a seguir: Principais 
captações Allonda Ambiental:: Em 03/04/2020, a Companhia cap-
tou o montante de R$ 18.000, na modalidade capital de giro, junto 
ao Banco do Brasil S.A., com prazo de pagamento de 24 meses e 
taxa ao ano de CDI+ 5,27%. Sendo retido uma parcela do recurso 
como aplicação restrita, no montante de R$ 3.600, sendo o recurso 
liberado com base nos pagamentos de principal da dívida (vide nota 
5). Em 30/04/2020, a Companhia captou o montante de R$ 3.500, na 
modalidade capital de giro, junto à Caixa Econômica Federal, com 
prazo de pagamento de 24 meses e taxa ao mês de 100% CDI + 
0,50% a.m., tendo como garantia avais dos acionistas. Sendo reti-
do uma parcela do recurso como aplicação restrita, no montante de 
R$ 1.000, sendo o recurso liberado com base nos pagamentos de 
principal da dívida (nota 5). Empréstimo esse quitado integralmente 
no reperfilamento de dívida comentado a seguir, sendo a aplicação 
restrita liberada para uso da Companhia. No decorrer os meses de 
agosto e setembro a Companhia captou R$ 23.800 em dívidas de ca-
pital de giro, sendo o recurso utilizado com objetivo de reperfilamento 
das dívidas, reduzindo a taxas médias de juros anuais e alongando 
os prazos de pagamento das dívidas de capital de giro, foram 3 capta-
ções em Bancos de primeira linha, com taxa média de juros anual de 
9,4% ao ano. Com a captação mencionada, foram liberados grande 
parte das aplicações financeiras restritas (Nota 5). Em 30/09/2020, 
a Companhia captou o montante de R$ 10.000 na modalidade de 
capital de giro, junto ao Banco Santander, com prazo de pagamento 
de 48 meses e taxa ao ano de 9,77%, tendo como garantia avais dos 
acionistas. Em 26/11/2020, a Companhia captou o montante de R$ 
4.000 na modalidade de CCB, junto ao Banco ABC Brasil, com prazo 
de pagamento de 18 meses e taxa ao mês de CDI+0,34%, tendo 
como garantia avais dos acionistas. Captação Allonda Engenharia: 
Em 19/08/2020, a Controlada Allonda Engenharia obteve a liberação 
da linha de crédito junto ao Bando Desenvolve SP - Agência de Fo-
mento do Estado de São Paulo S.A., tendo como objetivo específico 
financiar as obras de ação ambiental de redução de DBO dos proje-
tos Córrego Cordeio e Jaguaré, comentadas na nota 1.ii, a linha de 
crédito total é de 70.000, sendo a primeira tranche liberada em agosto 
de 2020, no montante de R$ 40.000, tendo com prazo de pagamento 
56 meses, com carência de 24 meses, taxa de juros Selic + 4% ao 
ano. 14. Arrendamentos mercantis - Consolidado  2020
Arrendamentos mercantis: Máq. e equipamentos (i)  17.165
Computadores  767
  17.932
Circulante  6.674
Não circulante  11.258
(i) Aquisição de quatro Dragas e um Multibooster junto ao Fornecedor 
IHF Holland e IHC do Brasil, adquiridas em 2016, 2017 e 2018. Os 
contratos de arrendamento possuem prazos de 50 a 60 meses com 
opção de compra ao final do contrato tendo como garantia os próprios 
bens arrendados. a) Composição do não circulante, por ano de 
vencimento:  2020
2022  2.940
2023  2.869
2024 em diante  5.449
  11.258
b) Movimentação dos arrendamentos mercantis:  2020
Empresas incluídas na consolidação (Nota 3.a.iii)  19.315
Juros  453
Amortizações de principal  (1.417)
Amortizações de juros  (419)
Saldo final  17.932
15. Tributos a recolher - consolidado  2020
REFIS (i)  4.781
PERT (i)  4.142
Parcelamento ordinário (i)  2.395
PIS e COFINS  4.931
CSLL e IRPJ  4.277
IRRF  1.532
Parcelamento simplificado (i)  399
ISS  5.328
Outros  654
  27.617
Circulante  18.402
Não circulante  9.625
(i) No exercício findo em 31/12/2018, a Controlada Allonda Ambiental 
optou por aderir parcelamento ordinário e simplificado para renego-
ciar as dívidas de diversos impostos federais que estavam vencidos e 
manteve o pagamento em dia desses parcelamentos e dos impostos 
correntes. 16. Salários e encargos a pagar - Consolidado  2020
Provisão de férias e encargos  3.792
Encargos sociais a recolher  1.575
Salários a pagar  11
Outros  225
  6.936
17. Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos efetua-
dos por clientes relativos a contratos de execução de longo prazo. 
Estes adiantamentos são recebidos pela Companhia e suas contro-
ladas de acordo com cronograma financeiro de cada contrato e são 
realizados mediante faturamento de cada projeto. Os valores recebi-
dos são destinados para custear os gastos incorridos em projetos. 
Em 31/12/2020 apresentam o saldo de R$ 10.143. 18. Provisão para 
contingências - Consolidado: Durante o curso normal dos negó-
cios, a Companhia e suas controladas estão expostas a certas con-
tingências e riscos. Com base na opinião de seus assessores legais, 
a Companhia e suas controladas possuem registrado, no passivo 
não circulante, o montante de R$ 649 a título de provisão para cobrir 
eventuais riscos prováveis de processos trabalhistas. Os processos 
com probabilidade de perda possível montam R$ 2.440, sendo de na-
tureza cíveis R$ 1.528 e trabalhistas R$ 912. 19. Imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro: a. Reconciliação do resultado 
e do Impostos de renda (IR) e da contribuição social (CS)
   2020
  Contro- Conso-
  ladora lidado
Lucro antes do Impostos  6.739 17.757
Alíquota nominal (%)  34% 34%
IR e CS à alíquota nominal  (2.291) (6.037)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferenças temporárias  - (17.452)
Diferenças permanentes  - (2.199)
Resultado de equivalência patrimonial  2.291 -
Constituição de prejuízos fiscais  - 11.257
Ganho com participação em controlada  - -
Benefício lei do bem  - 2.527
Outras  - 886
Imposto de renda e da contribuição social  - (11.018)
IR e CS - Corrente  - (3.186)
IR e CS - Diferidos  - (7.832)
b. Tributos diferidos - Consolidado  2020
Ativo fiscal diferido
Tributos diferidos sobre prejuízo fiscal  15.214
Passivo fiscal diferido (diferenças temporárias)
Taxa de depreciação contábil x fiscal (arrend. financeiro)  (5.239)
Diferimento de contratos de longo prazo  (17.099)
Custo de transação (comissões bancárias)  (471)
  (7.595)
20. Patrimônio líquido: a. Capital social - Controladora: Em 
31/12/2020, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 
37.762 (Em 31/12/2019 R$ 200,00 - duzentos reais), divididos em 
37.761.854 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 
20/10/2020, os acionistas aumentaram o capital social da Companhia 
no montante de R$ 37.762, com ações detidas na investida Allonda 
Ambiental (Nota 10.b). b. Dividendos - Controladora: O Estatuto so-
cial da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do resultado do exercício ajustado na forma da 
lei. A destinação dos lucros declarados, foram calculados conforme 
estatuto da Companhia, demonstrado a seguir:  2020
Lucro líquido do exercício  6.739
Reserva legal 5% do lucro líquido, limitada 
 a 20% do capital social  (337)
Base para dividendos mínimos obrigatórios  6.402
Dividendo mínimo obrigatório (25%)  (1.600)
Reserva de retenção de lucros  (4.802)
c. Resultado por ação - Controladora: A Companhia apresenta o 

cálculo do resultado por ação básico, calculado, através da divisão do 
lucro do exercício, atribuído aos detentores das ações ordinárias da 
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações disponíveis 
durante o período. 
  2020
Lucros líquido do exercício  6.739
Média ponderada da quantid. de ações(lote de mil ações)  37.762
Resultado por ação básico (por lote de mil ações, 
 expresso em R$)  0,18
21. Receita líquida de venda de produtos e serviços prestados - 
Consolidado   2020
Mercado nacional: Receita bruta - serviços prestados  126.601
Receita bruta total: Tributos incidentes  (12.435)
Receita operacional líquida  114.166
22. Custos e Despesas - consolidado  2020
Pessoal  (27.039)
Consultorias, assessorias e serviços terceiros  (25.988)
Materiais aplicados em obras  (12.253)
Locação de veículos, máquinas e equipamentos  (8.626)
Depreciações e amortizações  (2.108)
Custos das mercadorias vendidas  (3.936)
Combustíveis e lubrificantes  (875)
Aluguéis de imóveis  (478)
Água, Energia e Internet  (452)
Despesas com vendas  (186)
Provisões para contingências  (328)
Outros  (3.168)
  (85.590)
Custo dos serviços prestados e produtos vendidos  (72.236)
Despesas gerais e administrativas  (13.354)
23. Resultado financeiro líquido - Consolidado  2020
Receitas financeiras: Descontos obtidos  3
Rendimentos de aplicações financeiras  12
  15
Despesas financeiras: Despesas com juros  (3.856)
Despesas bancárias  (415)
Variação cambial  (145)
  (4.416)
Resultado financeiro, líquido  (4.401)
24. Instrumentos financeiros: A Companhia e suas controladas 
mantém operações com instrumentos financeiros. A Administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacio-
nais e controles internos visando assegurar liquidez e segurança. 
A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de pro-
teção, quando aplicável, é feita por meio de uma análise periódica 
da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir o qual é 
aprovado pela Administração para operacionalização da estratégia 
apresentada. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das condições contratadas versus condições vigentes 
no mercado. A Companhia e suas controladas, além de não ter ope-
rado com derivativos, não efetua aplicações de caráter especulativo, 
em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. a. Classificação 
contábil e valores justos: A classificação dos instrumentos financei-
ros está apresentada no quadro a seguir e não existem instrumentos 
financeiros classificados em outras categorias além das informadas 
em 30/06/2020. Não inclui informações sobre o valor justo dos ativos 
e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor con-
tábil é uma aproximação razoável do valor justo:
Ativos financeiros ao custo amortizado  2020
Caixa e equivalentes de caixa  18.038
Aplicações financeiras  4.835
Contas a receber  103.013
Partes relacionadas  17.474
Outros recebíveis  426
  143.786
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores  37.802
Empréstimos e financiamentos  103.113
Arrendamentos mercantis  17.932
  158.847
Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou 
um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto 
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes 
níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas 
nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cota-
dos (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, 
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços); • Nível 3: inputs, para o ativo ou 
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). Quando aplicável, a Companhia classifica a 
mensuração do valor justo dos ativos e passivos como nível 2. b. Es-
trutura do gerenciamento de risco: Os principais fatores de risco a 
que a Companhia está exposta refletem aspectos estratégico-opera-
cionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais 
são endereçados pelo modelo de gestão da Companhia. Os riscos 
econômico-financeiros refletem, principalmente, o comportamento de 
variáveis macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros, bem como 
as características dos instrumentos financeiros utilizados pela Com-
panhia. Esses riscos são administrados por meio de acompanhamen-
to da Administração que atua ativamente na gestão operacional da 
Companhia. Riscos ambiental: A Companhia possui um Sistema de 
Gestão Ambiental baseado nos critérios da Norma Internacional ISO 
14001:2015 - Sistemas de Gestão Ambiental certificado pelo Orga-
nismo Internacional de Certificação Credenciado DNV-GL, conforme 
certificação nº 274668-2018-AQ-BRA-RvA. Baseado nestas normas 
a Companhia planeja a gestão de seus riscos, implementando con-
troles, monitorando a eficácia dos controles e do seu desempenho 
ambiental, atendendo a legislação pertinentes e outros requisitos, 
assim como promove melhorias nos impactos considerados mais 
significativos no relacionamento com o meio ambiente. A Companhia 
possui procedimentos para identificação, avaliação e análise dos as-
pectos ambientais significativos. O compliance ambiental é garantido 
por meio da identificação mensal de todos os requisitos legais, con-
tratuais, regras, normas e regulamentos que o escopo de atuação da 
Companhia está submetido, com avaliação periódica do seu contínuo 
atendimento nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. A estrutura 
organizacional, infraestrutura, competências e conscientização são 
adequadas e compatíveis com os riscos que a Companhia possui. Os 
cenários de emergência identificados possuem planos de atendimen-
to para atuação de forma a mitigar os impactos. Todos os riscos sig-
nificativos são monitorados para seu efetivo controle, desempenho e 
melhorias. Avaliações da conformidade e adequações são realizadas 
periodicamente e todos os resultados são analisados criticamente 
pelo Comitê Diretivo da Organização para tomada de ações e melho-
rias. Além disso, a Companhia contrata seguros de responsabilidade 
civil geral e profissional em seguradoras de primeira linha para cada 
operação conforme avaliação de riscos em conjunto com o cliente. As 
apólices contratadas cobrem inclusive poluição súbita e são válidas 
por todo período da operação. Riscos de crédito: Risco de crédito 
é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um 
cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em 
cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmen-
te proveniente das contas a receber de clientes da Companhia. O 
valor contábil dos ativos financeiros que representam a exposição 
máxima ao risco do crédito está apresentado a seguir:  2020
Caixa e equivalentes de caixa  18.038
Aplicações financeiras  4.835
Contas a receber  103.013
Outros recebíveis  426
  126.312
Perdas por redução no valor recuperável: A exposição da Compa-
nhia ao risco de crédito é influenciada principalmente pelo o risco de 
não pagamento. Porém, trata-se de uma carteira com poucos clien-
tes, substancialmente formada por clientes recorrentes, com contra-
tos firmados em médio prazo e sem histórico de perdas. Esses fatores 
contribuem para a minimização do risco de crédito. Adicionalmente, 
a Companhia não possui histórico de perda junto aos clientes. Dessa 
forma, ao analisar os eventos passados, condições atuais e previsões 
de condições econômicas futuras, a Administração concluiu que não 
há necessidade de constituição de provisão para perdas esperadas. 
Risco de liquidez - Consolidado: Risco de liquidez é o risco de que 
a Companhia e suas controladas irão encontrar dificuldades em cum-
prir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A 
abordagem da Companhia na administração da liquidez é de garantir, 
na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cum-
prir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais 
como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de preju-
dicar a reputação da Companhia. A seguir, estão os vencimentos con-
tratuais de passivos financeiros remanescentes no final do período de 
relatório, incluindo pagamentos de juros estimados.
   Fluxo   Vencimentos
  Valor de caixa Até 1 - 2 2 - 5
Em 31/12/2020  Contábil contratual 1 ano anos anos
Passivos financeiros 
 não derivativos
Emprést. e financ.  103.113 123.073 27.417 64.404 31.252
Arrend. mercantis  17.932 18.127 6.774 5.894 5.459
Fornecedores  37.802 37.802 37.802 - -
Risco de mercado: Risco de taxas de juros: Decorre da possibi-
lidade de a Companhia estar sujeitas aos ganhos ou perdas decor-
rentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e 
passivos financeiros. Análise de sensibilidade para instrumentos 
com taxa de juros pré-fixada: A Companhia não contabiliza nenhum 
ativo ou passivo financeiro com taxa de juros pré-fixada pelo valor jus-
to por meio do resultado. Portanto, uma alteração nas taxas de juros 
ao final do período de relatório não impactaria o resultado da Compa-
nhia e suas controladas. Análise da sensibilidade de caixa e equi-
valentes de caixa (aplicações financeiras): Com a finalidade de 
verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras (fun-
dos de investimentos com liquidez imediata) ao qual a Companhia e 
suas controladas estavam expostas na data-base de 31/12/2020, fo-
ram definidos três cenários diferentes. Para 31/12/2020, com base em 
projeções divulgadas por instituições financeiras, foi obtida a projeção 
do CDI para os próximos 12 meses, cuja média será de 2,75% para 
o ano de 2021 e este definido como cenário provável. A partir deste, 
foram calculadas variações de -25% e -50% para as aplicações finan-
ceiras (caixas e equivalentes de caixa e aplicações restritas). Os ce-
nários acima descritos foram estimados e não foi avaliada variações 
significativas em 31/12/2020. Risco de taxa de câmbio: Este risco 
decorre da possibilidade de a Companhia e suas controladas virem 
a incorrem em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, 
que r eduzam ou aumentem valores captados no mercado. Entretanto, 
a Companhia e suas controladas não possuem operações em moeda 
estrangeiras. 25. Seguros: A Companhia e suas controladas man-
tém cobertura de seguros, em montante considerado suficiente pelos 
departamentos técnicos e operacionais para cobrir eventuais riscos 
sobre seus ativos e/ou responsabilidades civil, de engenharia e ope-
racionais, inclusive seguro garantia de execução das obras para os 
seus clientes, com vigência em períodos variáveis em 2021 e 2022. A 
suficiência da cobertura de seguros foi determinada e avaliada quan-
to a sua adequação pela Administração da Companhia e suas con-
troladas, para os riscos associados. 26. Eventos subsequentes: a) 
Liberação da 2ª tranche - empréstimo Banco Desenvolve SP: Em 
06/01/2021, foi liberada a segunda tranche da linha de crédito junto 
ao Banco Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São 
Paulo S.A., tendo como objetivo específico financiar as obras de ação 
ambiental de redução de DBO dos projetos Córrego Cordeio e Jagua-
ré, comentadas nas notas 1 e 13, no montante de R$ 30.000, perma-
necendo as mesmas condições de pagamento e vigência contratual.

Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo - Presidente Diego Motta - Diretor Financeiro Raphael Canhiçares - Contador - CRC 1SP255052

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações  Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Allonda Ambiental Participações S.A.. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis, individuais e consolidadas, da Allonda Ambiental Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como Controladora e Conso-
lidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações, individuais e consolidadas, do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Allonda Ambiental Participações S.A. em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho, individual e consolidado, de suas operações e os seus fluxos de caixa, individuais e consolidados, 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independen-
tes 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 (CFC), 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 opi-
nião. Ênfase - Apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Conforme descrito na Nota Explicativa nº 3.a.(iii) 
às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Companhia não teve operações mercantis próprias em 2019 e passando a ter 
operações com seus investimentos em controladas desde 30 de setembro de 2020, aportados na forma de aumento de capital pelos seus 
acionistas, em 20 de outubro de 2020. Portanto, não existindo transações na Companhia em 2019, que necessitassem da apresentação e 
divulgação das demonstrações do resultado, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Em relação ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 as informações não são representativas em milhares de Reais. Nossa opinião 

não é modificada em relação a esse assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, indi-
viduais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia e suas controladas continuarem operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, a não ser que a Adminis-
tração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas:  Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, individuais e consolidadas, 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 garan-
tia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 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, individuais e consolidadas. 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 avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como, obtemos 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 provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais; • 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 e suas controladas; 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração; • Concluímos 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 possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, 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 Companhia e suas controladas a não mais 
se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, individuais 
e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as de-
monstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 29 de março de 2021. BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 
013846/O-1, Robinson Meira - Contador CRC 1 SP 244496/O-5.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016896-24.2016.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito 
da 5ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a OKAY Transportes Ltda, CNPJ 10.427.650/0001-71, que lhe foi proposta uma 
ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 10.511,66 (01/11/2016), referente as faturas de nº 236725254, com 
vencimento em 20/06/2016, e fatura de nº 240355935, com vencimento em 20/07/2016, vencidas e 
não pagas, devidamente atualizada. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida e o 
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, em conformidade com o 
artigo 701, caput, do CPC. A ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo, nos termos do artigo 701, § 1º, do CPC. A inércia da parte ré conduzirá à 
constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, autorizando a execução, nos termos do 
artigo 701, §2º, do CPC, sendo que, para essa hipótese, os honorários serão fixados em dez por 
centro do valor do débito. Sem prejuízo, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 
de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor embargos, nos próprios autos, em conformidade 
com o artigo 702, caput, CPC. Não sendo efetuado o pagamento ou opostos os embargos, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1052328-54. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi 
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Outlet Nutrition Ltda - ME, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 13.556.180/0001-34, que lhes foi proposta ação de Monitória 
requerida por G.A. Brasil Representação Eireli, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
9.790,74, referente aos cheques de Números 000335, 000178 e 000180, vencidos e não pagos. 
Considerando que o requerente encontra-se em lugar ignorado, fica, por meio do presente edital, 
citado para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 dias, 
após o prazo de 20 dias, para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1005091-22.2020.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves, 
Juiz de Direito da 5ºVC do Foro da Comarca de Santos S/P. Faz Saber a Leandro de Farias Campos 
brasileira, solteiro, comerciante, RG Nº 45.984.496-9 , CPF/MF Nº 365.919.858-75, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.988,35, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra EA, do Loteamento 
Thermas de santa bárbara Gleba I (atualmente denominado Santa Bárbara Resort Residence l). 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 9
27

0-
6A

E2
-6

2F
A-

6E
B4

.



Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 06 de abril de 20216

Jean Rosier (*)

Algumas gerais e comuns, outras pessoais e individu-
ais - afinal, a crise pandêmica gerou efeitos diversos 
em cada um de nós, principalmente, por conta dos 

diferentes privilégios que possuímos. Penso que, assim que 
todos estivermos vacinados e a pandemia começar a virar 
uma lembrança distante, teremos que seguir em frente. E 
para reunirmos forças e conseguirmos avançar, separei três 
mudanças trazidas pela Covid que podemos nos agarrar 
para tentar superar tudo isso. 

1Cuidado com o outro - Sabemos que usar máscara 
é a melhor forma de se proteger contra a COVID-19, mas 
além de estarmos nos protegendo, estamos protegendo os 
outros também. E acho que a pandemia fortaleceu esse 
olhar para o outro. Quando usamos a máscara em respeito 
ao outro, evoluímos. Saímos da condição de individualismo e 
passamos para o pensamento interdependente. Precisamos 
cuidar uns dos outros. 

Esse pensamento já faz parte da cultura oriental há 
séculos. É surpreendente a quantidade de pessoas que 
usam máscaras nas ruas, trens e espaços públicos no 
Japão, por exemplo. Moradores chegam a explicar que 
algumas pessoas usam por conta da alergia causada pela 
primavera, mas a grande maioria usa em sinal de respei-
to aos outros. Caso estejam com sintomas de gripe ou 
qualquer outra doença, usam a máscara para proteger 
as outras pessoas. 

Atualmente, a máscara virou um elemento obrigatório em 
qualquer lugar do mundo, e é sem dúvida a melhor forma de 
prevenção e proteção individual. Mas não só isso, é também 
a melhor forma de proteção e cuidado para com os outros. 
É comum ouvirmos pessoas mais jovens dizerem que estão 
usando máscara em respeito aos seus pais e avós, e isso é 
um sinal de evolução. 

Parece absurdo tentar encontrar algo positivo em meio à situação atual causada pela pandemia. Mas, sou um otimista e sempre 
procuro ver o copo meio cheio. Por isso, decidi analisar os reflexos desse cenário, que já completa um ano no Brasil, e tentar pensar 
em um futuro positivo a partir das transformações trazidas pela COVID-19. A pandemia vai deixar, para sempre, marcas em todos. 

Foto de cottonbro no Pexels

e mental é algo que começou a ganhar mais relevância 
durante esse período de isolamento e que certamente vai 
perdurar assim que tudo isso acabar. 

De nada adianta termos ótimos empregos, salários, carros 
na garagem se a nossa cabeça não está funcionando, se 
nossa ansiedade for tão forte que não conseguimos ter uma 
boa noite de sono. Imagine que seu cérebro é um copo com 
água. A água dentro do copo reflete a quantidade de infor-
mações que o seu cérebro consegue processar ao mesmo 
tempo. Já o tamanho do copo corresponde à quantidade 
de coisas que seu cérebro suporta. 

Ou seja, se a tarefa que você estiver fazendo exigir uma 
grande quantidade de água, e seu copo estiver reduzido, 
consequentemente, vai derramar, e aí vem o famoso burn 
out. Por isso, precisamos cuidar não só da quantidade de 
água, mas também com o tamanho do nosso copo. Uma boa 
noite de sono, por exemplo, pode aumentar significativa-
mente o tamanho do seu copo no dia seguinte. 

Bens materiais não te ajudam a recuperar a sua saúde 
mental, muito menos aumentam o tamanho do seu copo. 
Meditação, yoga, exercícios físicos, mindfullness, sim. E 
essas práticas cresceram muito nesse ano e vão seguir 
atraindo adeptos assim que a pandemia for solucionada. 

3Formato de trabalho - Antes da pandemia está-
vamos presos ao local do nosso trabalho. Se o escritório 
da empresa fosse a 1h30 de distância da nossa casa ou em 
uma cidade longe de nossa família e amigos, não teríamos 
escolha, abriríamos mão disso ou perderíamos o emprego. 

O que acontece agora é que as pessoas se veem livres para 
estar onde gostariam de estar (levando em consideração 
apenas a realidade de pessoas que puderam manter seus 
empregos em modelo remoto) e conseguir fazer isso sem 
ter que largar tudo, virar nômade ou arriscar viver uma 
nova vida. As pessoas puderam ir em busca dos lugares 
ideais para viver e fazer isso mantendo seus trabalhos e 
suas tarefas. Isso tudo da melhor forma, com ganhos de 
performance e resultados. 

Já existem empresas organizando um novo tipo de 
jornada de trabalho híbrida, também chamada de 3-2-2, 
no qual três dias serão no escritório, dois dias liberados 
para home office e, claro, dois dias de folga. Ou ainda 
empresas gigantes como Facebook e Linkedin que já 
decidiram que, mesmo com o fim da pandemia, os fun-
cionários vão poder optar em voltar aos escritórios ou 
continuar trabalhando de casa. 

Afinal, pessoas podem e devem estar onde querem estar, 
desde que estejam cumprindo com suas tarefas. Dessa for-
ma teremos empresas mais fluídas, pessoas mais felizes e 
resultados positivos para ambos no final do mês. Também 
me parece uma bela evolução. 

Agora nos resta seguirmos firmes e fortes, com pensa-
mento e atitudes positivas com relação ao que nos cerca. 
Respire fundo, afinal, se você está com saúde, lendo esse 
texto em um lugar seguro, já é uma pessoa privilegiada. 
Reforço que sei muito bem que existem pessoas que não 
têm esse privilégio de escolha e precisam estar expostas 
ao vírus para se manterem vivas. 

Para essas pessoas deixo meu apoio e boas energias para 
que tudo dê certo. 

(*) - É professor e sócio da Perestroika, escola de metodologias criativas, e 
co-fundador da Sputnik, uma das maiores escolas corporativas do Brasil.
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Quando a pandemia for solucionada, acredito - e espe-
ro - vamos continuar transbordando esse cuidado com 
o outro, porém não será apenas usando uma máscara, e 
sim, ajudando pessoas de idade a atravessar a rua, dando 
informações para quem estiver perdido ou optando por ser 
um doador de órgãos. A pandemia vai passar e o cuidado 
com o outro deve continuar. 

2Autocuidado - Quando não é possível explorar o 
exterior as pessoas se voltam para o interior. E aqui não 
estou falando do interior da sua casa, estou falando do 
seu interior, de olhar para dentro. Cuidar da saúde física 

UM Ano de pAndeMiA: o qUe veio pArA 
FiCAr e o qUe nUnCA MAis será o MesMo

Copo Meio Cheio



Como Alan Turing 
contribuiu para a 

inteligência analítica
Ao longo da 
história, algumas 
personalidades 
foram importantes 
para a concepção 
que possuímos de 
tecnologia nos dias 
atuais

Entre elas, é pratica-
mente impossível 
não citar o impacto 

que o britânico Alan Tu-
ring, famoso criptógrafo 
e matemático, exerceu 
sobre o uso de dados com 
a finalidade de correspon-
der a demandas urgentes. 
Hoje, reconhecido mun-
dialmente como o “pai da 
computação”, Turing ficou 
extremamente marcado 
pela criação de uma ferra-
menta denominada bomba 
eletromecânica, utilizada 
pelos ingleses para deci-
frar o “Enigma”, código 
empregado pelos alemães 
durante a Segunda Guerra 
Mundial.

Sua trajetória sempre 
foi marcada por iniciativas 
que visavam, acima de 
qualquer coisa, a inovação 
em sua mais pura matéria. 
Afinal, estamos falando 
do início do século XX, 
em tempos extremamen-
te caóticos no que diz 
respeito à instabilidade 
sociopolítica europeia. 
Alan Turing foi um grande 
cientista da computação, e 
sua relação com os dados 
refletem uma noção de 
inteligência analítica que 
tem sido trabalhada no 
meio empresarial. 

O Business Intelligence 
(BI), por sua vez, pode ser 
uma das representações à 
aplicação prática dessas 
ideias, com o objetivo de 
conceder uma abordagem 
interpretativa às informa-
ções reunidas. Em seus 
serviços prestados à in-
teligência britânica, após 
ser convocado em 1939, 
Alan Turing fez parte de 
uma equipe organizada 
para identificar pontos de 
vulnerabilidade por meio 
de soluções pouco usuais 
– na prática, traduzir men-
sagens codificadas entre os 
nazistas. 

O objetivo era encontrar 
algo que pudesse bene-
ficiar os Aliados, grupo 
de países que travaram a 
guerra frente à Alemanha. 
Com todas as dificuldades 
técnicas de uma época 
pouco amadurecida em 
termos tecnológicos, o 
matemático foi capaz de 
estruturar a famosa Máqui-
na de Turing, cuja proposta 
resumia-se em coletar sím-
bolos de forma automática, 
com regras específicas para 
armazenar informações. 

Nasceu, então, o prin-
cípio do que viria a se 
tornar o computador como 
conhecemos em 2021. Não 
por acaso, os métodos 
utilizados pelo britânico 
pavimentaram um cami-
nho de avanço tecnológico 
sem precedentes, especial-
mente se pensarmos na 
dimensão de seus feitos 

em um momento crucial 
para o futuro de todos no 
âmbito mundial.

Em 2014, sua história foi 
representada com sucesso 
no longa-metragem ‘Jogo 
da Imitação’, com o ator 
inglês Benedict Cumber-
batch no papel principal. 
A trama traz questões 
pessoais que constroem 
uma visão bastante intimis-
ta sobre a personalidade 
histórica de Turing. Uma 
ótima pedida para quem 
deseja se aprofundar em 
sua trajetória e conhecer 
outras nuances. 

A verdade é que os mode-
los teóricos de Alan Turing 
serviram como base para 
estudos enriquecedores 
no campo da computação, 
com sistemas de programa-
ção replicados em inúme-
ros formatos digitais. Além 
disso, os testes de Turing, 
processos que buscavam 
distinguir a inteligência 
artificial da inteligência 
humana, são aplicados 
atualmente por dispositi-
vos a fim de oferecer mais 
segurança ao usuário. 
Épocas diferentes, concei-
tos similares: quais são os 
reflexos para o BI?

Tratar o tamanho da 
relevância de Alan Turing 
para a inovação em suas 
mais diversas faces é, 
sem dúvidas, uma missão 
bastante complexa. Nesse 
artigo, opto por adotar uma 
abordagem centralizada 
nos dados, considerando 
a habilidade do criptó-
grafo em conceder uma 
nova significância a esses 
materiais, o que nos leva 
a uma ponte direta com o 
Business Intelligence.

As empresas, de modo 
geral, lidam com um fluxo 
de informações que só ten-
de a crescer, expondo a ne-
cessidade de se contar com 
meios de se interpretar os 
dados, para que melhores 
decisões sejam tomadas, 
com mais embasamento e 
tranquilidade. Dentro de 
um contexto mercadológi-
co exigente, que não aceita 
ações equivocadas ou que 
questionem a integrida-
de do negócio, sustentar 
uma cultura orientada à 
inteligência analítica pode 
ser um grande diferencial 
competitivo.

Para encerrar, com todas 
as proporções resguarda-
das, quanto às dificulda-
des e as circunstâncias 
que cercavam o “pai da 
computação”, relembrar 
suas conquistas é sempre 
um movimento bem-vindo 
para os que se beneficiam 
com a tecnologia e suas 
vertentes. 

Hoje, se as organizações 
do Brasil e do mundo estão 
preparadas para poten-
cializar seus resultados e 
almejar horizontes promis-
sores, por meio do uso inte-
ligente dos dados, muito se 
deve à persistência de Alan 
Turing e sua genialidade.

(*) - Especialista em Gestão 
Empresarial, com pós em Marketing 

e Geoprocessamento e em 
Publicidade e Propaganda, é CEO do 
Centro de Serviços Compartilhados 

do Grupo Toccato.

Guilherme Tavares (*)
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas 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) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas 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 União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras 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 União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes 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. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes 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 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 causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos 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

representações 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 Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos 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 possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade 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 identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Construtora Monteiro de Castro S.A.
CNPJ: 64.132.277/0001-50

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - (Valores expressos em R$) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO CONSOLIDADA

(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADA
(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA Exercício Encerrado em 31/12/2020 (Valores expressos em R$)

NOTAS EXPLICATIVAS

Diretoria:

Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Diretor Superintendente
Alciones Amaral Filho - Diretor de Operações

João Flaviano Caciquinho Magaldi - Diretor Comercial
Luiz Carlos Augusto Silveira - Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS CONSOLIDADO (Valores expressos em R$)

1) Declaração de Conformidade: Estas demonstrações contábeis conso-
lidadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 
para Empresas Pequenas e de Medio Porte emitido pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis. 2) Depreciação: Depreciação método linear 3) 
Eventos Subsequentes: Não há fatos ocorridos subsequentes à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a . situ-
ação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos 
sobre seus resultados futuros 4) Capital: Capital de 30.000 ações nomina-
tivas sem valor nominal. Sendo 10.200 ordinárias e 19.800 preferenciais. Capital Realizado R$ Lucros Acumulados R$ Resultado do Exercicio Distribuições de Lucros Total R$

Saldos em 31.12.2019 30.300.000 14.210.988 5.528.792 (15.613.912) 34.425.868
Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas - (10.085.120) (5.528.792) 15.613.912 -
Com Subscrição de Novas Ações
Lucro Liquido do Exercicio - - (2.201.356) (2.171.065) (4.372.421)
Saldos em 31.12.2020           30.300.000              4.125.868          (2.201.356)          (2.171.065) 30.053.447

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 13.938.433 19.561.074
Numerários 112.028 158.172
Banco conta Movimento 54.195 106.065
Total 166.223 264.238
Aplicações Financeiras 8.740.752 17.273.531
Duplicatas a Receber 2.733.192 1.741.111
 11.473.944 19.014.642
Estoque: Imóveis 1.970.000 -
Outros Créditos
Impostos a Recuperar 195.932 219.513
Adto Salários - -
Adto Férias 30.098 1.271
Depósito Garantia - -
Depósitos Judiciais 23.438 21.438
Outros Adiantamentos 78.797 39.972
Total 328.266 282.194
Ativo Não Circulante 17.366.008 15.347.891
Investimentos 4.850.117 4.850.117
Imobilizado
Imóveis 1.346.732 3.316.732
Equipamentos de Produção 10.668.615 10.353.457
Móveis e Instalações 360.814 351.518
Veículos 9.311.439 5.079.200
Outras Imobilizações 223.643 223.643
Total 21.911.243 19.324.550
(-) Depreciação Acumulada (9.395.353) (8.826.776)
Total Geral do Ativo 31.304.441 34.908.965

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante  1.250.993      483.097
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
INSS 126.455 90.059
FGTS 73.336 59.085
Outras 80.313 60.023
Indenização Trabalhista a Pagar 100.000 100.000
Total 380.105 309.167
Obrigações Tributárias e Impostos a Recolher
IRPJ a Recolher 71.323 108.123
CSLL a Recolher 31.967 31.426
Cofins a Recolher 33.827 -
PIS a Recolher 7.329 -
Outras 89.329 34.199
Total 233.774 173.747
Outras Obrigações
Adiantamento de Clientes 20.119 -
Empréstimos Bancários 616.996 -
Outros - 183
Total 637.115 183
Patrimônio Líquido 30.053.447 34.425.868
Capital Social Integralizado 30.300.000 30.300.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados (246.553) 4.125.868
Total Geral do Passivo 31.304.441 34.908.965

Demonstrações de Resultado 31/12/2020 31/12/2019
Venda Bruta Operacional 19.112.233 31.328.536
Deduções de Vendas
PIS sobre Faturamento (124.227) (203.635)
Cofins sobre Faturamento (573.357) (939.856)
I.S.S (830.823) (1.104.773)
Total (1.528.407) (2.248.265)
Receita Liquida Comercial 17.583.826 29.080.271
Custos dos Serviços Vendidos (15.803.213) (16.197.867)
Lucro Bruto Operacional 1.780.613 12.882.403
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal (1.876.148) (1.933.024)
Despesas Administrativas (1.115.807) (1.551.518)
Despesas Tributarias (89.787 (314.867)
Participação Societária/Equivalência Patrimonial - (2.571.307)
Outras Despesas e Receitas Operacionais 216.390 239.493
Total (2.865.352) (6.131.223)
Depreciação (826.518) (606.055)
Resultado Antes das Receitas e
  Despesas Financeiras (1.911.257) 6.145.125
Despesas Financeiras (16.207) (237.963)
Receitas Financeiras 399.622 1.040.333
Resultado antes da Contribuição Social (1.527.843) 6.947.496
C.S.L.L. (235.566) (559.341)
Resultado antes do IRPJ (1.763.409) 6.388.155
I.R.P.J. (437.947) (859.363)
Resultado Liquido (2.201.356) 5.528.792

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2020 31/12/2019
Resultado Liquido   (2.201.356)     5.528.792
Outros Resultados Abrangentes - -
Total (2.201.356) 5.528.792

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31/12/2020
Lucro Liquído antes do imposto de renda e contribuição social
  Ajustes por:   (1.527.843)
   (1.527.843)
IRPJ do período (437.947)
CSLL do período (235.566)
Decréscimo - Aplicações Financeiras 8.532.779
Acréscimo de Duplicatas a Receber (992.081)
Acréscimo em Outros Creditos (46.072)
Acréscimos de Débitos Sociais 70.938
Acréscimo de Débitos Fiscais 60.027
Acréscimo Adiantamento de Clientes     19.936
Subtotal - Variações   6.972.014
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 5.444.171
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Baixa Alienação Bens Ativo Imobilizado 2.302.841
Aquisição Bens Ativo Imobilizado  (4.889.534)
Variação Depreciação 568.577

   31/12/2020
Estoque de Imóveis   (1.970.000)
     (3.988.116)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (3.988.116)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros (2.171.065)
Empréstimo Bancário    616.996
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (1.554.069)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (98.014)
  Saldo Inicial Disponível em 31/12/2019
  Caixa  158.172
  Banco conta movimento    106.065
   264.237
Saldo Final Disponível 31/12/2020
  Caixa 112.028
  Banco conta movimento     54.195
   166.223

Especialista em comu-
nicação digital, Jenni-
fer de Paula destaca 

que “a grande explicação é 
o volume de conteúdos que 
circulam nas redes sociais a 
todo instante e a velocidade 
com que eles surgem e de-
saparecem para o público”.

Além disso, os blogs permi-
tem que empresas e pessoas 
tenham tempo e espaço para 
destacar seus pontos positi-
vos sem a concorrência feroz 
que existem nas plataformas 
como Instagram, Twitter, 
Facebook, Tik Tok, etc. 

“Nos sites e blogs, é possí-
vel criar estratégias consoli-
dadas e sólidas”, destaca a 
especialista: “a demora para a 
construção da imagem pelos 
blogs e sites especializados, 
muitas vezes, pode ser um 
ponto negativo para algumas 
marcas, porém, o trabalho 
bem-feito, ainda que moroso, 
é mais garantido que o feito 
rapidamente”.

Diante deste cenário, Jen-
nifer lembra que “a melhor 
forma de se destacar é se 
tornando uma referência 
sobre o assunto com o qual 
você trabalha. Por exemplo, 
um profissional do ramo da 
gastronomia, na rede social, 
apesar de alcançar um núme-
ro grande de seguidores, não 
fideliza aquele público, muito 

Carbon Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/ME n.º 20.936.677/0001-43 - NIRE: 35.228.644.002

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31 de Março de 2021.
Data, Local e Hora: No dia 31/03/2021, às 11 hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º 
andar, sala 51, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Abrão Muszkat 
- Presidente; e Bruno de Andrade Vasques - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar a redução de capital social, no 
valor total de R$ 1.000.000,00. Deliberações: Os sócios decidem consignar que o capital social é excessivo com 
relação ao objeto da Sociedade e aprovaram, por unanimidade de votos, a redução do capital social total em R$ 
1.000.000,00, sendo que o capital social total atualmente é de R$ 5.932.553,70, passará a ser, após a redução, de 
R$ 4.932.553,70. O valor a ser reduzido do capital social será distribuído da seguinte forma entre os sócios: • YOU 
INC Incorporadora e Participações S.A. recebe R$ 400.000,00; • Faray S.A. recebe R$ 500.000,00; e • Tambaqui 
Participações SPE Ltda. recebe R$ 100.000,00. A ata desta reunião deverá ser publicada para eventual manifes-
tação de credores dentro de 90 dias de sua publicação. Após tal prazo, os sócios deverão celebrar a Alteração. do 
Contrato Social da Sociedade para aprovar de forma definitiva e efetivar a redução de capital ora aprovada, nos 
termos do Artigo 1.084 do Código Civil. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 31/03/2021. Mesa: Abrão 
Muszkat - Presidente;  Bruno de Andrade Vasques - Secretário. Sócios: YOU INC Incorporadora e Participações 
S.A., Abrão Muszkat - Diretor; Bruno Andrade Vasques - Diretor; Faray S.A., Eduardo Martins Ribeiro - Procu-
rador; Rodney Cherine Chalaby - Procurador; Tambaqui Participações SPE Ltda., Pedro Farjala Rocha - Diretor.
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Redes sociais ou blog? Qual a melhor 
opção para destacar sua marca?

Ao contrário do que as tendências atuais nos mostram, a construção de uma imagem, seja marca ou perfil, 
via redes sociais não é tão sustentável como a consolidação por meio de um blog ou site especializado

onde mostra o grau de 
relevância, por exemplo. 
Embora pareça ser algo 
muito complexo para seu 
empreendimento, é possível 
que um site criado por um es-
pecialista seja indexado pelo 
buscador e traga os melhores 
resultados quando este tipo 
de conteúdo for buscado na 
web”, salienta.

Afinal, como ele pondera, 
“um blog, além de trazer rele-
vância e mostrar que domina 
o conteúdo, traz todas as 
respostas para seu produto”, 
observa. Um exemplo disso: 
“Se você vende chinelo, as 
pessoas querem saber deta-
lhes essenciais do produto, 
como a matéria-prima, etc. 
No blog, é possível criar um 
artigo falando sobre o tema 
e quando este assunto for 
alvo de buscas no Google 
a sua página estará lá sen-
do mostrada, o que atinge 
este objetivo que estamos 
delimitando aqui”, reforça o 
programador.

Do lado oposto, ele ressalta, 
“a rede social pode trazer 
muita concorrência sobre 
este assunto, além de não exi-
bir o seu texto com relevância 
no buscador, por isso investir 
no blog neste caso pode ser 
um grande diferencial a seu 
favor”, finaliza o especialista. 
Fonte: MF Press Global.

menos o torna em cliente, já 
que as publicações acabam 
se misturando com outras 
do feed ou stories”. 

Por outro lado, “a pessoa 
interessada em comprar um 
produto ou serviço, vai bus-
car o conteúdo no Google e 
ter como resultado um site 
ou blog segmentado. Uma 
vez dentro do site, cativar 
o cliente é muito mais fácil, 
do que através de postagens 
em redes sociais”, completa. 

Além disso, o especialista em 
produção web, Bendev Júnior, 
ressalta que “não somente 
a quantidade de conteúdo 
nas redes sociais podem ser 
um contratempo para uma 
empresa ou perfil profissional 
que precisa de engajamento 
ou alcançar mais pessoas, mas 
também para pesquisar. 

Afinal, um post em rede 
social não gera um conte-

údo para o Google indexar 
ou te deixar no topo das 
pesquisas”, explica. Aliás, 
o programador lembra que, 
“querendo ou não, muitas 
pessoas buscam empresas 
ou profissionais pela  barra 
de pesquisa, e isso pode sim 
aparecer o seu Instagram, 
Facebook, etc...

“Mas, por outro lado, o que 
os buscadores mais valori-
zam são textos e blogs com 
material próprio, que não 
seja linkado a redes sociais: 
“Isso gera confiança e mais 
engajamento”, acrescenta 
Bendev. Ele orienta ainda que 
uma página que apresente 
aquele conteúdo, ou o famoso 
“sobre”, que é tipo de uma 
biografia daquela empresa, 
“ficará facilmente no topo das 
pesquisas”, completa. 

“O Google tem um sistema 
de painel de informações 
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Como o Big Data está 
revolucionando a 
construção civil?

Em toda nossa história, 
nunca vimos uma 
perspectiva tão positiva 
para o investimento em 
tecnologias de ponta 
em diversos setores 
como agora

Dentre tantas possi-
bilidades de inves-
timento, um estudo 

feito pela Deloitte apontou a 
tendência para este ano: 95% 
das empresas disseram que 
irão focar seus investimentos 
nas áreas de soluções (siste-
mas, ferramentas e softwares 
de gestão) e de gestão de 
dados (Big Data, Analytics, 
Inteligência Artificial).

Esses dados refletem a 
nova era de transformação 
digital que estamos viven-
do, onde o uso de sistemas 
eficientes e inteligentes se 
torna um grande aliado na 
prospecção de vendas. Essa 
foi a principal estratégia 
adotada pela construção 
civil, que ao ver os desafios 
impostos pela pandemia e a 
necessidade de adaptação 
frente ao isolamento social, 
apostou nas inovações tec-
nológicas para chegar aos 
seus clientes e lidar com a 
demanda exigida. Inclusive, 
com resultados bastante oti-
mistas até o momento.

De todas as inovações 
do mercado, o Big Data se 
tornou uma das melhores 
formas de impulsionar a 
digitalização nas empresas. 
Essa tecnologia é capaz 
de recolher e analisar uma 
grande quantidade de dados 
em um único sistema de 
forma rápida e precisa. E, 
na construção civil, funciona 
como uma ponte entre quem 
quer vender e quem deseja 
comprar produtos e serviços 
para construir ou reformar, 
facilitando o entendimento 
das necessidades e deman-
das dos clientes.

Além disso, seu uso pla-
nejado pode permitir um 
grande crescimento do ne-
gócio, principalmente pelo 
destaque que proporciona 
em um ambiente marcado 

pela reatividade em vez da 
proatividade. Um bom exem-
plo é a Prospecta Obras, uma 
plataforma que promove a 
interação entre empresas e 
clientes. 

Ao enxergar a necessidade 
de estreitar o relacionamento 
com os clientes sem esperar 
que eles batessem às suas 
portas, a startup usou o Big 
Data como base para desen-
volver um software de gestão 
e geolocalização capaz de 
mapear todas as obras em 
andamento em uma deter-
minada região.

Na prática, as vantagens 
da implementação dessa 
ferramenta são enormes. 
Com ela, os empreendedores 
conseguem saber exatamen-
te onde estão acontecendo 
obras ou reformas, ou seja, 
onde seus potenciais clien-
tes estão. Assim, as empre-
sas conseguem mapear as 
melhores oportunidades 
para seus negócios e ter uma 
tomada de decisões muito 
mais assertiva no alcance 
dos objetivos desejados.

Em pouco tempo, diversos 
estabelecimentos consegui-
ram aumentar suas vendas 
em até 300%, um resultado 
extremamente valioso não 
somente para as empresas, 
mas para todo o país. Afinal, 
a construção civil é respon-
sável por 7% do PIB nacio-
nal – uma grande parcela de 
nossa economia e que deve 
ser muito bem explorada, es-
pecialmente neste momento 
de crise financeira causada 
pela pandemia.

Adaptar-se a essa nova era 
de transformação digital não 
é uma opção – mas sim uma 
necessidade para garantir a 
sobrevivência do seu negó-
cio. Ter informações é sinô-
nimo de poder e influência, 
e na construção civil, uma 
ferramenta extremamente 
valiosa na prospecção de 
clientes e geração de resul-
tados.

(*) - Formado em administração de 
empresas pelo Mackenzie, é fundador 

das empresas ProAtiva e ASAS VR. 
Atualmernte, é CEO da Prospecta 

Obras (www.prospectaobras.com.br). 

Wanderson Leite (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LEOnARDO BALTAzAR VIEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 27/02/1996, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Claudinei Vieira da Silva e de Maria José Pires 
Baltazar da Silva; A pretendente: MAyARA SOARES DOS AnjOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 23/12/1991, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Juarez Souza dos Anjos e de 
Nadir Helena Soares dos Anjos.

O pretendente: EDuARDO LuIS MAChADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/03/1983, 
advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Pedro Luiz Machado e de Sandra Teixeira Machado; A pretendente: TATIAnE VIEIRA 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/10/1991, assistente jurídico, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Milton Vieira da Silva 
e de Guivaneide Ferreira dos Santos Silva.

O pretendente: jORGE LuIz BISPO DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/03/1969, cabeleireiro, natural de Sento Sé - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Valdemar Gomes de Souza e de Herondina Bispo de Souza; A pretendente: 
BRunA BOMFIM SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 18/08/1993, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Joana Angelica Bomfim Santos.

O pretendente: SIDnEy SAnTOS DE MORAES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
15/06/1967, açougueiro, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Eloi Candido de Moraes e de Julia dos Santos Moraes; A pretendente: 
MARIA LúCIA DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 07/08/1968, do lar, 
natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Sebastião Alves dos Santos e de Maria das Dôres dos Santos.

O pretendente: DAVID EDwIGE OLIVEIRA DE AnDRADE, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/03/1992, engenheiro ambiental, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Davi Oliveira de Andrade e de Selma Maria 
de Andrade; A pretendente: FERnAnDA DE OLIVEIRA LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 16/10/1992, arquiteta e urbanista, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Juraci Claro de Lima e de Rosangela Dias 
de Oliveira Lima.

O pretendente: ERALDO FERnAnDES SILVA SAnTOS junIOR, brasileiro, sol-
teiro, nascido aos 20/05/1982, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Eraldo Fernandes Silva Santos e 
de Francisca Celia Silva Lima Santos; A pretendente: LuCIELMA DA COnCEIçãO, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/12/1978, auxiliar de serviços gerais, natural de 
Olho D'água do Casado - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Maria Celeste da Conceição.

O pretendente: LEAnDRO SABInO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
07/04/1994, jardineiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Gislene Sabino da Silva; A pretendente: DELMA RIOS MATOS, 
brasileira, divorciada, nascida aos 23/07/1992, camareira, natural de Várzea da Roça 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gerson Guedes de Matos e 
de Doraci Rios Matos.

O pretendente: IGOR VIEGAS DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/06/1993, 
publicitário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Paulo Marcelo de Farias Sousa e de Silvana Ferreira Viegas; O pretendente: BRu-
nO FuRLAn, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/03/1989, publicitário, natural de Rio 
Bananal - ES, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Rafaneli Furlan e de 
Leozir Maria Rigoni Furlan.

O pretendente: AnIBAL juSTInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/06/1989, 
encarregado operacional, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Justino da Silva e de Eliane D'arc da Silva; A pretendente: 
ALInE DIAS VICEnTE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/02/1995, auxiliar 
de sala, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Damião Vicente da Silva e de Maria da Cruz Dias da Silva.

O pretendente: EMERSOn ALExAnDRE, brasileiro, divorciado, nascido aos 17/06/1972, 
bombeiro militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonio Alexandre e de Aparecida das Graças Alexandre; A pretendente: RAquEL 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 25/06/1979, atendente, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdeci Soares 
de Oliveira e de Maria Célia Soares de Oliveira.

O pretendente: GuSTAVO FERnAnDES ChRISTOVAM, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/10/1994, técnico de som, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Genivaldo Christovam e de Belmira Fernandes Christovam; A 
pretendente: AnA KAROLInA DE MATOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
12/08/1996, analista de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Aurelino Alves dos Santos e de Irene Pereira de Matos Santos.

O pretendente: ROnAn PEREIRA DE ABREu, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/02/1983, 
vigilante, natural de São Romão - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Antonio Gonçalves de Abreu e de Marlene Pereira dos Reis; A pretendente: KARInA 
ALVES DE BARROS LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 26/03/1988, vendedora, 
natural de Igarassu - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Fran-
cisco Lopes e de Conceição Maria Alves de Barros.

O pretendente: ISAC GuIMARAES COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/12/1998, 
ajudante de obra, natural de São Luís - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ronald Evanildo Nogueira Costa e de Adriana Helena Santos Guimaraes; A 
pretendente: LuAnA RABêLO PInhEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 24/12/1991, 
do lar, natural de São Luís - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Luzemar Rabêlo Pinheiro.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALAn KEnESSOn VIEIRA RAMOS, profissão: programador de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 
05/03/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Ramos 
e de Quitéria Vieira da Silva Ramos. A pretendente: LAÍS DORATIOTTI MORAES, profis-
são: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
21/05/1993, residente e domiciliada em Caieiras, SP, filha de Edmilson da Penha Banho 
Moraes e de Maria Lucia Doratiotti Moraes.

O pretendente: ROquE nOnATO DE MOuRA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Muriti, BA, data-nascimento: 22/06/1944, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel de Moura e de Laura Nonato de Moura. A 
pretendente: VERA LuCIA MARIA DOS SAnTOS, profissão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Jaú, SP, data-nascimento: 11/07/1964, residente e domiciliada 
na Brasilândia, São Paulo, SP, filha de José Elias dos Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: ELIAS DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Érico Cardoso, BA, data-nascimento: 15/04/1980, residente e domici-
liado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Gonçalo Antônio dos Santos e de Ana Rosa 
de Oliveira Santos. A pretendente: nILDA LOuRDES TRInDADE, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Érico Cardoso, BA, data-nascimento: 28/08/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Pedro José Trindade e de 
Maria de Lourdes Trindade.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS nATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: FERnAnDO RODRIGuES MEnDES, profissão: marketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sergio Ricardo Martins Mendes e de Rosemeire 
Rodrigues Mendes. A pretendente: quÉROLA Luz DE LIMA SOuzA, profissão: obs-
tetriz, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 17/02/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Oliveira de Souza e de 
Mirian Luz de Lima Souza. R$ 14,55
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: jOSÉ DOMInGOS DOS SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paraty, RJ, data-nascimento: 11/11/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Silvino dos Santos e de Almeirinda Maria de Jesus. A 
pretendente: jOSILDA VIAnA DE jESuS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itamari, BA, data-nascimento: 13/07/1969, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Joel Viana e de Maria Justiniana de Jesus.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

        35º Subdistrito - Barra Funda
Michelle Messias Estevam Renosto - Oficiala

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do Art. 56 da Lei 6.015/73 e Capítulo XVII - Seção III - Item 35 
da NSCGJ-SP que: MARCELO DA SILVA POnTES FILhO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 30/06/2002, em São Paulo - SP, filho de Marcelo da Silva Pontes e de Maria Gertrudes 
Gonçalves, residente nesta Capital passou a chamar-se: BEnjAMIn DA SILVA POnTES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Em 2020, a empresa 
anunciou que ultra-
passou a marca de 2 

bilhões de usuários em todo 
o mundo e, segundo pesqui-
sa publicada pela Panaroma 
Mobile Time/Opinion Box no 
mesmo ano, o aplicativo já 
está instalado em 99% dos 
celulares no país. 

Com tanto alcance, a pla-
taforma se tornou terreno 
fértil para milhões de em-
preendedores que buscam 
conquistar não só vendas 
em seus negócios, mas novas 
funcionalidades como What-
sApp Business e WhatsApp 
Pay - que deve chegar no Bra-
sil ainda este semestre - são 
a causa de dúvidas e receio 
de muitas pessoas. 

Pensando nessas questões, 
a especialista Babi Tonhela, 
CPO e Sócia do Ecommerce 
na Prática, maior escola de 
vendas digitais do Brasil, de-
senvolveu uma lista com as 
cinco dúvidas mais comuns 
para quem quer vender pelo 
aplicativo. 
 1) Quais as vantagens 

de vender no What-
sapp? - Apesar do 
grande alcance, muitos 
empreendedores ainda 

Vendas pelo WhatsApp: as cinco dúvidas mais 
comuns entre empreendedores

O WhatsApp tem atingido números simbólicos nos últimos anos tanto no Brasil quanto fora dele
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onão investem na ferra-
menta por desconhe-
cerem os ganhos que 
podem alcançar com 
ela. Em uma lista de 
e-mails, por exemplo, 
a taxa de abertura é 
de 15%. 

  De 200 mil pessoas 
cadastradas, apenas 10 
mil abrem. Pelo What-
sapp, a taxa de abertu-
ra das mensagens é de 
quase 100%, e o índice 
de engajamento com 
a interação é de apro-
ximadamente 80%. 
O WhatsApp também 
permite um contato 
muito mais informal e 
direto com o consumi-
dor, além de auxiliar na 
centralização do fluxo 
de mensagens. 

 2) Como começar? - 
Uma ideia é, ao invés 
de utilizar seu próprio 
chip, compre outro ou 
até mesmo uma conta 
Business para que 
não misture os con-
tatos pessoais com os 
profissionais. Embora 
a princípio os profis-
sionais sejam poucos 
e não pareça um pro-

garantir que seu clien-
te tenha seu número 
salvo, o esforço é no 
sentido de pedir para 
que ele te adicione para 
receber novidades, 
descontos e para falar 
diretamente com você 
sobre o produto. 

 4) Como ser asserti-
vo nos envios das 
mensagens? - Juntar 
clientes em diferen-
tes fases de compra 
em uma só lista pode 
prejudicar muito seu 
negócio. Todo contato 
que você conseguir 
deve ser dividido em, 
no mínimo, duas listas: 
uma de clientes que já 
compraram e outra de 
pessoas interessadas, 
mas que não deram o 
primeiro passo. 

  A partir disso, conse-
guirá enviar mensagens 
diferentes para atingir 
esses públicos, com 
conteúdos e promo-
ções interessantes de 
acordo com o perfil de 
cada cliente. Imagine 
que chato seria enviar 
uma promoção de ca-
neta para alguém que, 

na realidade, só usa 
lápis para escrever? 
Por isso, quanto mais se 
esforçar em conhecer 
seu cliente, melhor será 
para enviar o conteúdo 
certo para ele. 

 5) Como organizar e 
personalizar o en-
vio de mídias? - A 
multiplicidade com 
que se consegue enviar 
mídias pelo aplicativo 
é impressionante. Áu-
dio, vídeo, foto, apre-
sentação de Power 
Point, textos… En-
contre o que funciona 
melhor para o seu ne-
gócio e aposte, só não 
esqueça do gancho e 
da qualidade. 

O gancho mental é o que 
fará com que a pessoa leia 
sua mensagem até o fim 
quando perceber que é uma 
“publicidade” e a qualidade 
apoiará nesse momento. 
Textos com erros grama-
ticais, fotos ruins e vídeos 
com muito ruído tem menor 
probabilidade de funcionar 
- e tira a credibilidade da 
sua marca. - Fonte e outras 
informações: (https://ecom-
mercenapratica.com/).

blema misturá-lo, com 
o tempo é provável que 
essa lista vá aumentar. 
Só não esqueça que a 
hora de vender é um 
momento profissional. 

  Não caia nessa de achar 
que, porque tem o te-
lefone do seu cliente, 
pode ultrapassar os 
limites. Por isso, é ne-
cessário entender até 
que ponto você pode 
ir em uma conversa, 
como guiá-la, qual 
linguagem usar e quais 
os produtos combinam 
com cada tipo de pes-
soa. 

 3) Como enviar mensa-
gem para uma grande 

quantidade de pesso-
as? - A primeira coisa é 
fazer uma lista de trans-
missão de mensagens. 
Ela otimiza o trabalho 
de digitar a mesma 
mensagem e enviar um 
a um para seus conta-
tos. Ao criar uma lista 
você adiciona o número 
dos seus clientes (e 
pode alimentá-la para 
sempre). 

  Outro aspecto impor-
tante é que não adianta 
buscar números alea-
tórios de telefone para 
fazer divulgação, se o 
fizer, o Whatsapp reco-
nhecerá como spam e 
banirá sua conta. Para 

Com tanto 
alcance, a 

plataforma se 
tornou terreno 

fértil para 
milhões de 

empreendedores 
que buscam 
conquistar 

vendas em seus.
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1013129-22.2018.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo 
Campanhã, Juíza de Direito da 6ªVC do Foro Central – Comarca da Capital/SP., Faz Saber a XU 
Haizem, CNPJ nº 23.225.523/0001-31 e a MDA Comercial Eireli ME, CNPJ nº 20.764.683/0001-60 
que Adidas AG e outros ajuizaram ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de 
indenização por danos morais e materiais, ajuizada também em face de José Cléber Rodrigues do 
Nascimento, Antônio Carlos dos Santos e Pedro Augusto Santos Lima Figueiredo e desmembrada 
do processo nº 1126360- 95.2016, fundada na alegação de que os requeridos estão reproduzindo 
suas marcas ADIDAS e variações para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os correqueridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 11 (onze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alte-
rar o endereço da sede social da Companhia para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, 
bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º 
andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo; (ii) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar 
a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 
8.242.120 (oito milhões, duzentas e quarenta e duas mil e cento e vinte) ações preferenciais de emissão da Companhia 
mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de março de 
2021; (iii) reforma parcial do artigo 33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o prazo 
de mandato dos membros do Comitê de Auditoria para 5 (cinco) anos; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na As-
sembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assem-
bleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à dis-
posição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores 
(www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador de-
vidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. 
Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das for-
mas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido 
de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua 
identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos so-
cietários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do represen-
tante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista 
todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: as procurações devem conter fi rma 
reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representan-
te legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Ma-
nual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Compa-
nhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 23 de abril 
de 2021, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 31 de março de 2021. Ricardo Annes Guimarães - Presiden-
te do Conselho de Administração da Companhia

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localiza-
da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; 
Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da admi-
nistração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do 
Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (ii) exami-
nar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; (iii) instalar o Con-
selho Fiscal e eleger os seus membros efetivos e respectivos suplentes para o mandato a se encerrar na data de reali-
zação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará em 2022; e (iv) fi xar a remuneração anual e glo-
bal dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado. In-
formações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às maté-
rias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social 
da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A partici-
pação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalha-
das acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a 
Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pes-
soal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua 
devida representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastan-
tes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documen-
tos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação 
por Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinadas digitalmente com certifi cação 
nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no ar-
tigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido 
da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para 
uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 aci-
ma sejam entregues à Companhia até 23 de abril de 2021, nos termos descritos no Manual. 4. Alternativamente, os 
Senhores Acionistas poderão votar na Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto a distân-
cia, conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia 
(www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus custo-
diantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de preenchimen-
to do boletim de voto para a instituição fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escri-
turação de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente para 
a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo es-
criturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, até 23 de abril de 2020 (in-
clusive), sendo que, no caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente rubricado e as-
sinado, deverá estar acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. São Paulo, 31 de março de 
2021. Ricardo Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0000245-52.2021.8.26.0300 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Jardinópolis, Estado de SP, Dr(a).Joice Sofiati Salgado, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriano Justino Rosa, Bras, CPF 110.573.818-37, com endereço à Rua Dr. 
Damásio Valejo Vasques, 355, Guanabara,CEP17400-000, Garça-SP que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamentos 
S.A nos termos da r. Decisão de teor seguinte: "para que, no prazo de 15 dias úteis(CPC, artigo 
219,“caput”), realize o adimplemento voluntário da obrigação no importe de R$ 17.027,39 
(dezessete mil e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) - conforme demonstrativo discriminado e 
atualizado apresentado pelo(a) credor(a) - acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo 
de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado, de 10% (dez por cento), 
que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º 
e § 13)tudo na forma do art. 523, § 1º,do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 
o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, inde 
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, 
observando-se que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo” 
(CPC,art. 218,§ 4º). Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, e havendo nos autos 
requerimento da (s) parte (s) exequente (s) para o respectivo cumprimento coativo, defiro desde logo 
a realização de penhora de ativos financeiros via Bacenjud".Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de *, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014100-53. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o). Francisco Mello Sardinha, CPF Nº 098.060.168-15 e seu cônjuge Edmea 
Apparecida Moretto Sardinha, RG Nº 8.243.782-8, CPF Nº 134.234.378-63, e terceiros interessados 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da 
ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por 
edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CR do empreendimento Terras de Santa 
Cristina – Gleba IV, registrado sob a matrícula Nº 38.855 do Cartório de Registro e Anexos da 
Comarca de Avaré/SP,” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Francisco Mello 
Sardinha, CPF Nº 098.060.168-15. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) 
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1044450-51.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 

Direito da 34ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) J.Graça Construtora Ltda, CNPJ 43.015.858/0001-32, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliário 
Ltda, objetivando o recebimento de R$ 3.376,47, referente a taxa de conservação do lote 14, da 
Quadra NR, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais.  

Refazenda Participações Ltda.
NIRE 35.218.936.621 - CNPJ/ME 06.207.239/0001-13

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber: (I) Caio Roberto Chimenti Auriemo, RG 
3.312.097-3 SSP/SP, CPF 098.182.948-15, representado por seus procuradores, Ricardo Magnanini Auriemo, 
RG 11.966.823-3-SSP/SP, CPF 261.924.938-47; Renato Magnanini Auriemo, RG 28.287.287-5-SSP/SP, CPF 
283.638.548-08; (II) Dulce Magnanini Auriemo, RG 4.396.520-SSP/SP, CPF 213.778.078-00, representada por 
seus procuradores, Ricardo Magnanini Auriemo e Renato Magnanini Auriemo, acima qualificados; únicos só-
cios da Refazenda Participações Ltda., com sede em SP/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1.666, 1º andar, conjunto 
11, Vila Olímpia, CNPJ 06.207.239/0001-13, JUCESP/NIRE 35.218.936.621. Deliberações Aprovadas por Una-
nimidade: Redução do capital social, de forma desproporcional à participação dos sócios, passando este de R$ 
155.748.681,00, para R$ 145.000.000,00 com uma redução, portanto, de R$ 10.748.681,00. Em razão da referida 
redução de capital social, procedeu-se o cancelamento de 10.748.681 quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma, 
detidas pelo sócio Caio Roberto Chimenti Auriemo. O valor correspondente a redução do capital social ora 
realizada, será pago ao sócio Caio Roberto Chimenti Auriemo conforme a disponibilidade de caixa da Socie-
dade, em moeda corrente nacional. Fica alterada a Cláusula 5ª, do contrato social, que passa a vigorar, a partir 
da presente data, com a seguinte e nova redação, a saber: “Cláusula 5ª: O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional e bens móveis, é R$ 145.000.000,00, dividido em 145.000.000 de quo-
tas, no valor de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Caio Roberto Chimenti Auriemo possui 
142.333.657 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 142.333.657,00; e Dulce Magnanini Auriemo 
possui 2.666.343 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 2.666.343,00. §Único: A responsabili-
dade dos sócios, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 é limitada ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. Fica a administração da Sociedade autorizada a 
praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encer-
ramento: Nada mais. SP, 30/03/21. P.p. Caio Roberto Chimenti Auriemo, Ricardo Magnanini Auriemo, Renato 
Magnanini Auriemo. P.p. Dulce Magnanini Auriemo, Ricardo Magnanini Auriemo, Renato Magnanini Auriemo.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0040739-11.2020.8.26.0100 O(A)MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr (a). Mariana de Souza Neves Salinas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Paulo Lopes dos Santos, CPF Nº 261.466.608-41, que nos autos de 
cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pag. do valor de R$ 11.902,77, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004662-34. 2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz 
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Vivian Labres Lliso, Brasileira,RG 273060934 
CPF 327.786.658-03, com endereço à Rua Gastão do Rego Monteiro, 62, Jardim Bonfiglioli, CEP 
05594-030 - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 12.135,33, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre 
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Mercado diminui 
projeção para 
crescimento 
da economia 

em 2021
A previsão do mercado fi-

nanceiro para o crescimento 
da economia brasileira este 
ano caiu de 3,18% para 
3,17%. Esta é a quinta se-
mana seguida de redução 
da projeção do Produto 
Interno Bruto (PIB) - a 
soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país. 
A estimativa está no boletim 
Focus de hoje (5), pesquisa 
divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC) 
com a projeção para os 
principais indicadores eco-
nômicos.

Para o próximo ano, a 
expectativa para PIB é de 
crescimento de 2,33%. Em 
2023 e 2024, o mercado con-
tinua projetando expansão 
da economia em 2,50%.

No caso da taxa básica de 
juros, a Selic, as instituições 
financeiras consultadas pelo 
BC mantiveram a projeção 
para este ano, de 5% ao ano. 
Atualmente, a Selic está 
estabelecida em 2,75% ao 
ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). Para o 
fim de 2022, a estimativa do 
mercado é que a taxa básica 
suba para 6% ao ano. E para 
o fim de 2023 e 2024, a pre-
visão é 6,50% ao ano e 6,25% 
ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumen-
ta a taxa básica de juros, a 
finalidade é conter a deman-
da aquecida, e isso causa 
reflexos nos preços porque 
os juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam 
a poupança. Desse modo, 
taxas mais altas podem 
dificultar a recuperação da 
economia. Além disso, os 
bancos consideram outros 
fatores na hora de defi-
nir os juros cobrados dos 
consumidores, como risco 
de inadimplência, lucro e 
despesas administrativas.

Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e 
estimulando a atividade 
econômica (ABr).

NOVA/SB Comunicação Ltda.
CNPJ Nº 57.118.929/0001-37 - NIRE 35218153871

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de transformação de Ltda em S.A. com a denominação de NOVA/SB Comunicação S.A.

Data/Hora/Local: 22.05.2020, às 10hs, sede social, SP/SP, Rua Nazaré Paulista, 297, Térreo, Vila Madalena. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presiden-
te: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José Otaviano Pereira. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) transformar o tipo societário da Sociedade Ltda para S.A., nos 
termos do artigo 220 da Lei 6.404/76 e artigo 1.113 da Lei 10.406/2002, a qual passa a ser regida pela Lei 6.404/76 e por seu Estatuto Social; (ii) como consequência do quanto deliberado no 
item (i) denominação passa a constar, a partir da presente data, como Nova SB Comunicação S.A.; (iii) igualmente em função do quanto deliberado no item (i) aprovam os sócios a conse-
quente substituição das 9.000.000 de quotas sociais detidas pelos sócios por 900.000 ações, nominativas sem valor nominal, a serem distribuídas aos sócios respeitando-se o percentual que 
cada 1 detém no capital social (conforme Boletim de Subscrição); sendo 797.478 ações ordinárias, 28 ações preferenciais de Classe A, 44 ações preferenciais de Classe B e 102.450 ações 
preferenciais de Classe C, de modo que: (a) o sócio João Roberto Vieira da Costa passa a ser detentor de 592.153 ações ordinárias, 28 ações preferencial Classe A e 76.069 ações preferen-
ciais Classe C; (b) o sócio José Otaviano Pereira passa a ser detentor de 199.365 ações ordinárias, 22 ações preferenciais Classe B e 25.613 ações preferenciais Classe C; e (c) o sócio 
Oscar Luis Kita passa a ser detentor de 5.960 ações ordinárias, 22 ações preferenciais Classe B e 768 ações preferenciais Classe C. As ações preferenciais ora emitidas não têm direito de 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais de Classes A e B terão o direito de receber dividendo mínimo no valor mensal de R$ 3.023,42 e R$ 1.975,28 por ação, 
respectivamente, sendo que os acionistas preferencialistas detentores destas ações participarão da distribuição dos lucros remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no 
número de ações detidas por cada 1, e as ações preferenciais Classe C terão o direito a receber 1 dividendo mensal  fixo e não cumulativo no valor de R$ 100,00 por ação, sem participação 
no lucro remanescente mas com prioridade no recebimento em relação às ações ordinárias e às demais ações preferenciais; (iv) em seguida, os acionistas transferem a totalidade de suas 
ações preferenciais Classe C à Companhia, a qual as adquire para manutenção em tesouraria. Dessa forma, a totalidade das 102.450 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, 
de Classe C de emissão da Companhia passam a ser mantidas em sua tesouraria; (v) ato seguinte, decidiram os acionistas alterar a forma de administração da Companhia, que passa a ser 
gerida por até 6 diretores, eleitos e destituíveis pelos acionistas em Assembleia Geral e conforme Acordo de Acionistas celebrado na presente data, com mandato de 3 anos, permitida e ree-
leição, divididos em 2 grupos, sendo até 3 Diretores do Grupo A e até 3 Diretores do Grupo B. Assim sendo, foram eleitos para compor o Grupo A da diretoria da Companhia: João Rober-
to Vieira da Costa, RG 13.548.223/SSP-SP, CPF 046.611.328-58, Diretor Presidente, José Otaviano Pereira, RG 1.081.996/SSP/GO, CPF 318.752.461-34, Vice - Presidente de 
Relações Institucionais, Oscar Luis Kita, RG 6.997.027/SSP-SP, CPF 996.074.848-00, Vice - Presidente Financeiro e, para compor o Grupo B da Diretoria da Companhia: Walter Luiz 
Bifulco Scigliano, RG 30.732.333-X-SSP/SP, CPF 291.231.628-64, Vice - Presidente Executivo, conforme Termos de Posse. Os demais cargos de Diretores do Grupo B permanecerão 
vagos até a eleição de seus membros. A remuneração dos Diretores da Companhia será definida oportunamente, em Assembleia Geral convocada para esse fim. Os Diretores ora eleitos 
declaram, desde já, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem os cargos de administração da Companhia; (vi) os acionistas ratificam a existência e manutenção das filiais da 
Companhia instaladas (a) Brasília/DF, na ST Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, n° 190, sala 304, 3° andar, CEP 70712-900, bairro Asa Norte, CNPJ 57.118.929/0002-18, JUCIS-DF/NIRE 
53999016656, (b) Rio de Janeiro/RJ, na Rua Lauro Muller n° 116, 13° andar, conjunto 1302, CEP 22.209-160, Edifício Rio Sul Center, bairro Botafogo, CNPJ 57.118.929/0003-07, JUCERJA/
NIRE 33901032015, (c) Cuiabá/MT, na Avenida André Antônio Maggi, n° 487, piso 10°, unidade 1003, 1004 e 1005, Loteamento Parque Eldorado, CEP 78049-080, CNPJ  57.118.929/0005-60, 
JUCEMAT/NIRE 35.218.153871; (vii) os acionistas alterar o endereço da filial mantida no Rio de Janeiro/RJ, que passa da Rua Lauro Muller, nº 116, 13º andar, conjunto 1302, Rio de Janeiro/
RJ para a Rua Lauro Muller, nº 116, sala 1304, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290906; (viii) os acionistas aprovam o Estatuto Social; (ix) ato contínuo, os acionistas decidem, por una-
nimidade, aumentar o capital social de R$ 900.000,00 para R$ 901.244,95, um aumento, portanto, de R$ 1.244,95, e a consequente emissão, com ágio, de 124.473 novas ações ordinárias e 
22 ações preferenciais de Classe B, todas nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de aproximadamente R$ 1,13 cada uma, de modo que o valor total integralizado será de R$ 
140.461,00, sendo o valor de R$ 0,01 por ação destinado para a conta de capital social e o valor de aproximadamente R$ 1,12 por ação destinado à conta de reserva de ágio. O preço das 
ações ora emitidas, com fundamento na perspectiva de rentabilidade da Companhia, conforme artigo 170, I, da Lei 6.404/76, foi unanimemente aprovado pela totalidade dos acionistas da 
Companhia. As novas ações emitidas foram subscritas, neste ato, por Walter Luiz Bifulco Scigliano, acima qualificado, conforme Boletim de Subscrição parte da presente, que neste 
ato ingressa na Companhia. As ações ora subscritas são neste ato totalmente integralizadas mediante a capitalização do crédito que o subscritor detém contra a Companhia no valor de R$ 
140.461,00. Os demais acionistas da Companhia desde já declaram que renunciam ao direito de preferência para participar do referido aumento de capital, para nada mais poderem reclamar 
a qualquer título, tempo ou forma; e (x) por fim, decidem os acionistas capitalizar a reserva de ágio no valor de R$ 139.216,05. Assim sendo, o capital social passa a ser de R$ 1.040.461,00, 
dividido em 1.024.495 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 921.951 ações ordinárias, 28 ações preferenciais de Classe A, 66 ações preferenciais de Classe B e 102.450 ações pre-
ferenciais de Classe C, conforme artigo 5º do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José Otaviano 
Pereira. Acionistas Presentes: João Roberto Vieira da Costa, José Otaviano Pereira, Oscar Luis Kita e Walter Luiz Bifulco Scigliano. SP, 22.05.2020. Mesa: João Roberto Vieira 
Costa: Presidente, José Otaviano Pereira: Secretário. Visto do Advogado: Nicole Katarivas - OAB /SP 317373. JUCESP/NIRE S.A. 3530055347-1 e nº 275.188/20-6 em 29.07.2020. Gi-
sela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo IV - Estatuto Social da NOVA SB Comunicação S.A. Capítulo I - Denominação, Sede e Filiais, Duração e 
Objeto. Artigo 1º: A presente sociedade anônima denomina-se NOVA SB Comunicação S.A. (“Companhia”) e se regerá pelo disposto neste Estatuto Social, pela Lei nº 6.404/76 
e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sua sede em São Paulo/SP, na Rua Nazaré Paulista, nº 297, Térreo, Vila Madalena, CEP 05448–000, 
podendo, mediante deliberação dos acionistas criar, transferir ou extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional e no exterior. 
§Único: A Companhia mantém filiais instaladas (a) Brasília/DF, na ST Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, n° 190, sala 304, 3° andar, CEP 70712-900, bairro Asa Norte, CNPJ 
57.118.929/0002-18, JUCIS-DF/NIRE 53999016656; (b) Rio de Janeiro/RJ, na Rua Lauro Muller n° 116, Sala 1304, CEP 22.209-160, Edifício Rio Sul Center, bairro Botafogo, CNPJ 
57.118.929/0003-07, JUCERJA/NIRE 33901032015; e (c) Cuiabá/MT, na Avenida André Antônio Maggi, n° 487, piso 10°, unidade 1003, 1004 e 1005, Loteamento Parque Eldorado, CEP 
78049-080, CNPJ 57.118.929/0005-60, JUCEMAT/NIRE 35.218.153871. Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a criação, planejamento, organização e produção de campanhas 
publicitárias e suas veiculações por meio de quaisquer meios de comunicação, o agenciamento de serviços correlatos e a participação em consórcios e em outras sociedades como consor-
ciada, sócia ou acionista. Artigo 4º: A duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º: O capital social da Companhia, total-
mente subscrito e integralizado, em boa e corrente moeda nacional, é de R$ 1.040.461,00, dividido em 1.024.474 ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 922.020 ações ordinárias; 
(ii) 1 ação preferencial Classe A; (iii) 1 ação preferencial Classe B; (iv) 1 ação preferencial Classe C; (v) 1 ação preferencial Classe D; e (vi) 102.450 ações preferenciais Classe E. §1º: Será 
atribuída à Filial de Brasília, à Filial do Rio de Janeiro e à filial do Mato Grosso o valor de capital de R$ 10.000,00 para cada 1. §2º: As ações representativas do capital social são indivisíveis 
em relação à Companhia. Cada ação ordinária dá direito a 1 voto nas Assembleias Gerais e as ações preferenciais, independentemente de sua Classe, não possuem direito a voto nas deli-
berações das Assembleias Gerais. §3º: As ações preferenciais de Classes A e B terão o direito de receber dividendo mínimo no valor mensal de R$ 3.023,42 e R$ 1.975,28 por ação, respec-
tivamente, sendo que os acionistas preferencialistas detentores destas ações participarão da distribuição dos lucros remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no núme-
ro de ações detidas por cada 1, e as ações preferenciais de Classes C terão o direito a receber 1 dividendo mensal fixo e não cumulativo no valor de R$ 100,00 por ação, não participando dos 
lucros remanescentes mas com prioridade no recebimento em relação às ações ordinárias e as demais ações preferenciais. §4º: Observado o quanto previsto no Artigo 21, caso os dividen-
dos apurados sejam insuficientes para cobrir a distribuição integral dos valores fixados no §3º acima, as ações preferenciais Classe E terão prioridade sobre as demais, sendo seguidas pelas 
demais ações preferenciais que concorrerão com a distribuição dos dividendos em igualdade de condição. Ainda, na hipótese de os dividendos apurados serem insuficientes para fazer frente 
à distribuição integral do somatório dos valores fixados para 1 determinada classe de ações preferenciais, a distribuição a cada acionista detentor de ações desta classe será proporcional ao 
percentual de ações desta classe que sejam por ele detidas. §5º: Os acionistas terão o direito de preferência proporcional ao número de ações que possuírem da Companhia na subscrição 
de novas ações, em decorrência de aumentos de capital, conforme estabelecido na Lei 6.404/76. §6º: Igualmente, os acionistas terão o direito de preferência na aquisição de ações no caso 
de alienação, doação ou transferência, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia. §7º: A Companhia poderá, mediante autorização da Assembleia Geral, adquirir ações de sua 
própria emissão para cancelamento ou manutenção em tesouraria para posterior alienação, de acordo com as disposições legais aplicáveis. Capítulo III - Assembleia Geral de 
Acionistas. Artigo 6º: A Assembleia Geral será realizada AGO, dentro do prazo estabelecido por Lei, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das 6.404/76 e, 
AGE, sempre que o interesse da Companhia o exija, sendo permitida a ocorrência simultânea de AGO e AGE. Artigo 7º: As Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas e instala-
das na forma da lei. Não obstante o cumprimento dos procedimentos previstos em lei, a convocação será feita com pelo menos 8 dias de antecedência em 1º  convocação e 5 dias de ante-
cedência em 2º convocação, mediante notificação por escrito e por e-mail a ser enviada aos acionistas pelo Diretor Presidente, indicando a ordem do dia, o local e o horário em que a assem-
bleia será realizada. Será considerada regular a assembleia a que comparecerem todos os acionistas, sendo dispensadas as formalidades de convocação. §1º: O presidente da Assembleia 
Geral (i) será indicado pela maioria dos acionistas presentes, e (ii) escolherá 1 dos presentes para secretariá-lo. §2º: Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais por 
mandatários nomeados na forma do §1º do artigo 126 da Lei 6.404/76. §3º: As Assembleias Gerais poderão ser realizadas de forma digital ou semipresencial, nos termos do edital de convo-
cação. Artigo 8º: Respeitado o disposto no Acordo de Acionistas e excetuadas as hipóteses do §1º abaixo ou em que maior quórum seja exigido nos termos da lei, deste Estatuto Social ou 
do Acordo de Acionistas, as deliberações tomadas em Assembleia Geral serão tomadas pelo voto favorável de acionistas representando pelo menos 50% mais uma ação com direito de voto. 
§1º: As seguintes matérias somente serão aprovadas mediante o voto favorável dos acionistas representando pelo menos 75% das ações com direito de voto: (i) quaisquer alterações no 
objeto social da Companhia; (ii) dissolução, liquidação ou autorização para administradores declararem a insolvência da Companhia (incluindo recuperação judicial) ou falência; (iii) criação de 
uma ou mais classes de ações com direitos, preferências ou privilégios ou qualquer alteração nos direitos, preferências e vantagens de qualquer ação da Companhia; (iv) oferta pública, colo-
cação privada ou outra emissão de valores mobiliários pela Companhia, incluindo, mas não se limitando a, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias e quaisquer outros; (v) par-
ticipação em grupos de sociedades, nos termos do artigo 265 da Lei nº 6.404/76; (vi) transformação do tipo societário, incorporação, cisão, fusão ou qualquer reorganização societária envol-
vendo a Companhia; (vii) cessão de participação, a qualquer título, transformação do tipo societário, incorporação, cisão, fusão ou qualquer reorganização societária envolvendo sociedade 
controlada da Companhia; (viii) aprovação da aquisição das ações de Classe E; (ix)  redução do capital social da Companhia; (x) assunção de obrigações pela Companhia no valor superior a 
R$ 1.500.000,00; (xi) aumento do capital social da Companhia, respeitado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia; e (xii) criação de Conselho de Administração da Companhia. 
§2º: Não obstante o quanto disposto neste Artigo 8º, durante o prazo estabelecido no Acordo de Acionistas da Companhia, as seguintes deliberações somente poderão ser aprovadas me-
diante voto afirmativo do acionista Walter Luiz Bifulco Scigliano: (i) alteração nas vantagens das ações preferenciais da Companhia e a criação de novas classes de ações; (ii) oferta pública, 
colocação privada ou outra emissão de valores mobiliários pela Companhia, incluindo, mas não se limitando a, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias e quaisquer outros; (iii) 
cessão de participação, a qualquer título, transformação do tipo societário, incorporação, cisão, fusão ou qualquer reorganização societária envolvendo subsidiária da Companhia e/ou a 
Companhia; (iv) aprovação do Plano de Negócios Anual da Companhia; (v) aumento do capital social da Companhia, desde que referido aumento não esteja previsto no Plano Negócios 
Anual da Companhia e desde que não se trate de um Aumento de Capital por Dificuldade Financeira, conforme definido no Acordo de Acionistas; e (vi) alteração da remuneração dos Direto-
res e membros de eventual Conselho de Administração que venha a ser criado. Capítulo IV - Do Programa de Integridade. Artigo 9º: A Companhia terá 1 Programa de Integri-
dade, pautada na legislação vigente e aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral, nos termos do item (vii) do §Único do Artigo 8º acima. §1º: A Companhia terá 1 Código de Ética, que 
disporá sobre a conduta de seus acionistas, administradores, empregados, consorciados, parceiros, inclusive joint ventures e demais colaboradores, compatível com os preceitos deste Esta-
tuto Social e com os princípios da moral individual, social e profissional. §2º: O Código de Ética a que se refere este artigo entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelos acionistas, 
nos termos do Estatuto Social. Capítulo V - Do Gerente de Integridade Corporativa. Artigo 10: Como parte do Programa de Integridade, a Companhia terá 1 Gerente de In-
tegridade Corporativa, designado pelos acionistas dentre os funcionários da Companhia, que exercerá a função por 2 anos, renováveis à critério dos acionistas por sucessivos períodos. §1º: 
O Gerente de Integridade será responsável pelo processamento e decisão acerca da interpretação e aplicação do Código de Ética, cabendo-lhe as seguintes atribuições, sem prejuízo de 
outras previstas no Código de Ética aprovado pelos acionistas: (i) fixar, em casos específicos, obrigações adicionais às previstas no Código de Ética; (ii) estruturar os mecanismos e ferramen-
tas de recebimento de eventuais denúncias, bem como tomar as providências em face de denúncias ou comunicações de desrespeito ao disposto no Código de Ética que o caso exija, inclu-
sive o encaminhamento para outros setores ou pessoas responsáveis, na estrutura corporativa da Companhia, respeitado sempre o contraditório e preservados o sigilo do denunciante e o 
dever de sigilo profissional perante os clientes da Companhia. (iii) dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos que versem sobre as boas condutas exigidas dos integrantes da Companhia, 
promovendo propostas de aditamentos às disposições do Código de Ética sempre que necessário; (iv) sugerir soluções e medidas preventivas para aprimorar e assegurar a efetividade da 
aplicação e eventuais revisões do disposto no Código de Ética; (v) emitir, de ofício ou mediante provocação, normas, pareceres, diretrizes e orientações para aplicação do Código de Ética; 
(vi) fomentar o conhecimento e o treinamento das pessoas abrangidas pelo Código de Ética, para a sua correta e fiel observância; e (vii) de ofício ou mediante provocação, processar e instruir 
os procedimentos de investigação de supostas condutas contrárias ao disposto no Código de Ética. (viii); §2º: Ao Gerente de Integridade será garantida a independência e autonomia neces-
sárias para o exercício das atribuições previstas neste artigo. Capítulo VI - Administração. Artigo 11: A Companhia será administrada por 1 Diretoria composta por 6 Diretores di-
vididos em 2 grupos de 3 Diretores, todos residentes no Brasil, eleitos e destituíveis pelos acionistas em Assembleia Geral, conforme definido pela legislação societária, pelo Acordo de 
Acionistas da Companhia e pelos termos deste Estatuto Social, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. §1º: Dentre os diretores eleitos, deverá ser designado 1 Diretor Presidente, 1 
Vice - Presidente Financeiro, 1 Vice - Presidente de Relações Institucionais e 1 Vice - Presidente Executivo. §2º: Os Diretores terão mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição, e per-
manecerão nos respectivos cargos até a posse de seus respectivos sucessores. Artigo 12: A Assembleia Geral deverá fixar a remuneração da Diretoria. Artigo 13: É expressamente 
vedada aos administradores, procuradores ou funcionários da Companhia, a prática, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo a negócios ou operações estranhas ao objeto social. 
Qualquer ato assim praticado, que envolva a Companhia em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, será considerado nulo, sem prejuízo da responsabilida-
de que possa ser aplicável ao autor do ato no caso de inadimplemento. Artigo 14: Respeitado o disposto no §Único abaixo, compete aos Diretores gerir a Companhia e exercer as atribui-
ções que a Assembleia Geral, o Acordo de Acionistas e este Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhes a 
administração e gestão dos negócios e atividades da Companhia. §Único: Respeitado o disposto no Acordo de Acionistas, os seguintes atos somente poderão ser tomados pelos Diretores 
da Companhia mediante aprovação prévia e expressa dos acionistas que representem pelo menos 75 das ações com direito a voto da Companhia: (i) alienação dos ativos imobilizados da 
Companhia, a concessão de ônus ou Gravames sobre ativos imobilizados ou de direitos a eles relacionados; (ii) a aquisição, uso, cessão, venda, transferência ou licenciamento de quaisquer 
patentes, marcas, direitos autorais, tecnologia, know-how, nomes comerciais e outros direitos de propriedade intelectuais da Companhia ou das sociedades nas quais a Companhia detenha 
participação; (iii) assinatura de cheques, letras de câmbios, ordens de pagamento, contratos com instituições financeiras, documentos, escrituras, títulos, realização de investimentos e/ou 
contração de despesas, incluindo empréstimos e garantias de qualquer natureza em nome da Sociedade, sempre em valor superior a R$ 1.000.000,00; (iv) celebração de qualquer acordo ou 
contrato com partes relacionadas dos Diretores, membros do Conselho de Administração ou Acionistas, com exceção dos contratos e acordos celebrados até a presente data ou valores 
contabilizados no balanço da Companhia até a presente data; (v) celebração de qualquer acordo ou contrato pela Companhia ou por sociedades por ela controlada que importe em pagamen-
tos pela Sociedade superior a R$ 500.000,00; (vi) prestação de garantia pela Companhia ou por sociedades por ela controlada; e (vii) a concessão de ônus ou gravames sobre ativos da 
Companhia ou de sua controlada. Artigo 15: As eventuais deliberações colegiadas da Diretoria serão tomadas pela maioria dos Diretores, sendo que o Diretor Presidente possuirá voto de 
desempate. Artigo 16: Sem prejuízo das aprovações societárias que sejam necessárias nos termos deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas, a representação da Companhia, com 
relação a qualquer ato ou negócio jurídico que implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente praticados: 
(i) por 2 Diretores agindo em conjunto, sendo necessariamente 1 Diretor do Grupo A e 1 Diretor do Grupo B, e sendo sempre necessário que 1 dos Diretores seja o Diretor Presidente; ou (ii) 
por 1 procurador, constituído nos termos de procuração outorgada em observância do §Único abaixo. §Único: As procurações para representação da Companhia serão necessariamente 
outorgadas por 2 Diretores agindo em conjunto, na forma prevista no item (i) do Artigo 16 acima, deverão especificar os poderes outorgados e ter a validade máxima de 1 ano, exceto aquelas 
para representação ad judicia, que poderão ter prazo superior. Capítulo VII - Conselho Fiscal. Artigo 17: A Companhia terá 1 Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, 
composto por 3 membros, e igual número de suplentes, com as atribuições e competências previstas em lei. §1º: O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por solicitação de 
acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na AGO que se seguir à sua instalação, permitida a reeleição. §2º: Os membros do Conselho Fiscal 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. §3º: A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções. 
§4º: Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem 
presentes. Capítulo VIII - Demonstrações Financeiras e Distribuição de Resultados. Artigo 18: O exercício social inicia-se em 01/01 e encerra-se em 31/12 de cada 
ano, quando será levantado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras. Artigo 19: Ao final de cada exercício social, a Diretoria preparará o balanço patrimonial e outras 
demonstrações financeiras requeridas por lei, que deverão ser apresentadas em conjunto para demonstrar o status financeiro-econômico da Companhia. As demonstrações financeiras deve-
rão ser aprovadas pelos acionistas em AGO. §Único: Nos termos do artigo 204 da Lei 6.404/76 e mediante deliberação dos acionistas, a Diretoria poderá (a) levantar balancetes em perío-
dos inferiores; e (b) declarar dividendos intermediários às contas de lucros acumulados existentes ou de reserva de lucros ou dividendos intercalares, com base nestes balanços. Artigo 20: 
O resultado verificado em cada exercício deverá incluir a dedução - antes de qualquer outra destinação - dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda. O prejuízo do 
exercício deverá ser absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros, e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 21: O lucro líquido do exercício será objeto de proposta de 
destinação à Assembleia Geral, observada a destinação da importância equivalente a: (i) 5% para a constituição da reserva legal, até o limite de 20% do capital social; (ii) o pagamento dos 
dividendos fixos e prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais de Classe E; (iii) o pagamento dos dividendos mínimos e prioritários para os acionistas detentores das 
ações preferenciais de Classes A, B, C e D; (iv) 5%, no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas detentores das ações ordinárias, apurado na 
forma do artigo 202 da Lei 6.404/76; e (v) o saldo restante terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral. §1º: A Assembleia Geral poderá, mediante decisão unânime 
dos acionistas, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao previsto no item (iii) do Artigo 21 acima. §2º: Mediante deliberação dos acionistas, juros sobre capital próprio pode-
rão ser pagos ou creditados aos acionistas, até o limite permitido por lei, baseado no balanço patrimonial anual ou em balancetes intermediários, cujo montante poderá ser imputado 
ao montante de dividendos obrigatórios, nos termos da legislação aplicável. Capítulo IX - Dissolução, Liquidação e Transformação. Artigo 22: A Companhia deve-
rá ser dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou mediante deliberação da Assembleia Geral, observado o disposto no item (iii) do §Único do Artigo 8º. A Assembleia Geral 
deverá estabelecer a forma de liquidação, indicando o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, os quais deverão agir no período da liquidação, estabelecendo seus poderes e 
respectivas remunerações, conforme previsto em Lei. Artigo 23: A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico, observado o disposto no item (v) do §Único do Artigo 8º. 
Capítulo X - Acordo de Acionistas. Artigo 24: A Companhia deverá observar as disposições de Acordo de Acionistas que estiver registrado na sede social da Companhia. 
§Único: O Presidente das Assembleias Gerais não deverá computar voto que seja proferido em violação a qualquer disposição de Acordo de Acionistas registrado na sede social 
da Companhia, nem a Companhia permitirá o registro de transferências de ações que não estejam em conformidade com o disposto em Acordo de Acionistas registrado na sede 
social da Companhia. Capítulo XI - Disposições Finais e Transitórias. Artigo 25.  Casos omissos ou duvidosos relacionados a este Estatuto Social deverão ser solu-
cionados pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas por leis posteriores. Artigo 26. O eventual exercício, 
por qualquer dos acionistas, do direito de voto nas Assembleias da Companhia em desacordo com as disposições estabelecidas neste Estatuto Social ou no Acordo de Acionistas 
obrigará o presidente da Assembleia a não computar o voto proferido pelo acionista com infração do disposto neste Estatuto Social ou no Acordo de Acionistas. Não obstante, caso 
o presidente da assembleia aceite o referido voto e essa aceitação seja decisiva para o resultado da votação, a deliberação assim tomada deverá ser considerada nula de pleno di-
reito, não vinculando os acionistas ou a administração da Companhia. Artigo 27. Fica eleito o Foro São Paulo/SP, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Estatuto.
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Extrato da Ata de AGE e de Re-Ratificação da AGE datada de 22.05.2020, ocorrida em 23.05.2020.
Data/Hora/Local: 23.05.2020, às 10hs, sede social, SP/SP, Rua Nazaré Paulista, 297, Térreo, Vila Madalena. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presiden-
te: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José Otaviano Pereira. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) a retificação do artigo 5º do Estatuto Social consolidado, na 
ata de AGE de transformação da Nova SB Comunicação Ltda. em S.A., de 22.05.2020 e devidamente registrada na JUCESP em 29.07.2020 nº 275.188/20-6, no qual constou de forma 
equivocada a divisão do capital social em 1.024.433 ações, sendo  921.797 ações ordinárias, 1 ação preferencial de Classe A, 1 ação preferencial Classe B; 1 ação preferencial Classe C, 1 
ação preferencial Classe D e  102.642 ações preferenciais Classe E quando, nos termos da ata de AGE de 22.05.2020 e respectivo boletim de subscrição, o capital social é dividido em 
1.024.495 ações, sendo 921.951 ações ordinárias, 28 ações preferenciais de Classe A, 66 ações preferenciais de Classe B e 102.450 ações preferenciais de Classe C. Assim, o artigo 5º do 
Estatuto Social, que deveria ter constado com tal redação, é retificado para que conste da seguinte forma: Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
1.040.461,00, dividido em 1.024.495 de ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 921.951 ações ordinárias; (ii) 28 ações preferenciais de Classe A; (iii) 66 ações preferenciais de 
Classe B; e (iv) 102.450 ações preferenciais de Classe C. §1º: Será atribuída à Filial de Brasília, à Filial do Rio de Janeiro e à filial do Mato Grosso o valor de capital de R$ 10.000,00 para 
cada 1. §2º: As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia. Cada ação ordinária dá direito a 1 voto nas Assembleias Gerais e as ações preferenciais, 
independentemente de sua Classe, não possuem direito a voto nas deliberações das Assembleias Gerais. §3º: As ações preferenciais de Classes A e B terão o direito de receber dividendo 
mínimo no valor mensal de R$ 3.023,42 e R$ 1.975,28 por ação, respectivamente, sendo que os acionistas preferencialistas detentores destas ações participarão da distribuição dos lucros 
remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no número de ações detidas por cada 1, e as ações preferenciais de Classe C terão o direito a receber 1 dividendo mensal fixo 
e não cumulativo no valor de R$ 100,00 por ação, não participando dos lucros remanescentes mas com prioridade no recebimento em relação às ações ordinárias e demais ações preferen-
ciais. §4º: Observado o quanto previsto no Artigo 21, caso os dividendos apurados sejam insuficientes para cobrir a distribuição integral dos valores fixados no §3º acima, as ações preferen-
ciais Classe C terão prioridade sobre as demais, sendo seguidas pelas demais ações preferenciais que concorrerão com a distribuição dos dividendos em igualdade de condição. Ainda, na 
hipótese de os dividendos apurados serem insuficientes para fazer frente à distribuição integral do somatório dos valores fixados para 1 determinada classe de ações preferenciais, a distribui-
ção a cada acionista detentor de ações desta classe será proporcional ao percentual de ações desta classe que sejam por ele detidas. §5º: Os acionistas terão o direito de preferência pro-
porcional ao número de ações que possuírem da Companhia na subscrição de novas ações em decorrência de aumentos de capital, conforme estabelecido na Lei 6.404/76. §6º: Igualmente, 
os acionistas terão o direito de preferência na aquisição de ações no caso de alienação, doação ou transferência, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia. §7º: A Companhia 
poderá, mediante autorização da Assembleia Geral, adquirir ações de sua própria emissão para cancelamento ou manutenção em tesouraria para posterior alienação, de acordo com as dis-
posições legais aplicáveis. Como consequência da referida retificação, o artigo 21, que deveria ter constado com tal redação, é retificado para que passe a constar com a seguinte redação: 
Artigo 21: O lucro líquido do exercício será objeto de proposta de destinação à Assembleia Geral, observada a destinação da importância equivalente a: (i) 5% para a constituição da reser-
va legal, até o limite de 20% do capital social; (ii) o pagamento dos dividendos fixos e prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais de Classe C; (iii) o pagamento dos di-
videndos mínimos e prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais de Classes A e B; (iv) 5%, no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório 
aos acionistas detentores das ações ordinárias, apurado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76; e (v) o saldo restante terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral. §1º: A 
Assembleia Geral poderá, mediante decisão unânime dos acionistas, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao previsto no item (iii) do Artigo 21 acima. §2º: Mediante deliberação dos 
acionistas, juros sobre capital próprio poderão ser pagos ou creditados aos acionistas, até o limite permitido por lei, baseado no balanço patrimonial anual ou em balancetes intermediários, 
cujo montante poderá ser imputado ao montante de dividendos obrigatórios, nos termos da legislação aplicável.”; (ii) ato seguinte, os acionistas aprovaram a conversão de 51.225 ações 
preferenciais de Classe C mantidas em tesouraria em ações preferenciais de Classe D. As ações preferenciais de Classe D não terão direito de voto nas deliberações das Assembleias Gerais 
e terão o direito de receber dividendos mínimos no valor mensal de R$ 0,01 por ação, sendo que os acionistas preferencialistas detentores destas ações participarão da distribuição de lucros 
remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no número de ações detidas por cada 1, concorrendo com as ações ordinárias e ações preferenciais de Classe A e B. Assim, 
os artigos 5º e 21 do Estatuto Social passam a constar com a seguinte e nova redação, a saber: Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.040.461,00 dividi-
do em 1.024.495 de ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 921.951 ações ordinárias; (ii) 28 ações preferenciais de Classe A; (iii) 66 ações preferenciais de Classe B; (iv) 51.225 
ações preferenciais de Classe C; e (v) 51.225 ações preferenciais de Classe D. §1º: Será atribuída à Filial de Brasília, à Filial do Rio de Janeiro e à filial do Mato Grosso o valor de capital de 
R$ 10.000,00 para cada 1. §2º: As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia. Cada ação ordinária dá direito a 1 voto nas Assembleias Gerais e as 
ações preferenciais, independentemente de sua Classe, não possuem direito a voto nas deliberações das Assembleias Gerais. §3º: As ações preferenciais de Classes A e B terão o direito 
de receber dividendo mínimo no valor mensal de R$ 3.023,42 e R$ 1.975,28 por ação, respectivamente, sendo que os acionistas preferencialistas detentores destas ações participarão da 
distribuição dos lucros remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no número de ações detidas por cada 1, as ações preferenciais de Classe C terão o direito a receber 
1 dividendo mensal fixo e não cumulativo no valor de R$ 100,00 por ação, não participando dos lucros remanescentes mas com prioridade no recebimento em relação às ações ordinárias 
e demais ações preferenciais, e as ações de Classe D terão o direito de receber dividendos mínimos no valor mensal de R$ 0,01 por ação, sendo que os acionistas preferencialistas deten-
tores destas ações participarão da distribuição de lucros remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no número de ações detidas por cada 1, concorrendo com as ações 
ordinárias e ações preferenciais de Classe A e B. §4º: Observado o quanto previsto no Artigo 21, caso os dividendos apurados sejam insuficientes para cobrir a distribuição integral dos 
valores fixados no §3º acima, as ações preferenciais Classe C terão prioridade sobre as demais, sendo seguidas pelas demais ações preferenciais que concorrerão com a distribuição dos 
dividendos em igualdade de condição. Ainda, na hipótese de os dividendos apurados serem insuficientes para fazer frente à distribuição integral do somatório dos valores fixados para 1 
determinada classe de ações preferenciais, a distribuição a cada acionista detentor de ações desta classe será proporcional ao percentual de ações desta classe que sejam por ele detidas. 
§5º: Os acionistas terão o direito de preferência proporcional ao número de ações que possuírem da Companhia na subscrição de novas ações em decorrência de aumentos de capital, 
conforme estabelecido na Lei 6.404/76. §6º: Igualmente, os acionistas terão o direito de preferência na aquisição de ações no caso de alienação, doação ou transferência, nos termos do 
Acordo de Acionistas da Companhia. §7º: A Companhia poderá, mediante autorização da Assembleia Geral, adquirir ações de sua própria emissão para cancelamento ou manutenção em 
tesouraria para posterior alienação, de acordo com as disposições legais aplicáveis. Artigo 21: O lucro líquido do exercício será objeto de proposta de destinação à Assembleia Geral, 
observada a destinação da importância equivalente a: (i) 5% para a constituição da reserva legal, até o limite de 20% do capital social; (ii) o pagamento dos dividendos fixos e prioritários 
para os acionistas detentores das ações preferenciais de Classe C; (iii) o pagamento dos dividendos mínimos e prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais de Classes 
A, B e D; (iv) 5%, no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas detentores das ações ordinárias, apurado na forma do artigo 202 da Lei 
6.404/76; e (v) o saldo restante terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral. §1º: A Assembleia Geral poderá, mediante decisão unânime dos acionistas, deliberar a distri-
buição de dividendos inferior ao previsto no item (iii) do Artigo 21 acima. §2º: Mediante deliberação dos acionistas, juros sobre capital próprio poderão ser pagos ou creditados aos acionis-
tas, até o limite permitido por lei, baseado no balanço patrimonial anual ou em balancetes intermediários, cujo montante poderá ser imputado ao montante de dividendos obrigatórios, nos 
termos da legislação aplicável; (iii) os acionistas aprovaram a alteração do §1º do Artigo 11 do Estatuto Social a fim de prever a designação de Vice Presidente de Operações Digitais 
dentre os diretores eleitos. Assim, o §1º do Artigo 11 do Estatuto Social passa a constar, a partir da presente data, com a seguinte e nova redação, a saber: §1º: Dentre os diretores 
eleitos, deverá ser designado 1 Diretor Presidente, 1 Vice - Presidente Financeiro, 1 Vice -  Presidente de Relações Institucionais, 1 Vice - Presidente Executivo e 1 Vice - Presidente 
de Operações Digitais. (iv) subsequentemente, os acionistas aprovaram a destituição de Walter Luiz Bifulco Scigliano, RG 30.732.333-X-SSP/SP, CPF 291.231.628-64, Vice 
Presidente Executivo, sendo que Walter passará a ocupar o cargo de diretor Vice Presidente de Operações Digitais, compondo o Grupo B para fins do disposto no Acordo de Acionis-
tas e para cumprir o mandato de 3 anos, permitida a reeleição, nos termos do Termo de Posse constante da presente ata. Os acionistas aprovaram a eleição do Nelson Oliveira 
Vilalva Ribeiro, RG 03766119-10-SSP-BA, CPF 577.319.695-68, Vice Presidente Executivo, para compor o Grupo B nos termos do Acordo de Acionistas para cumprir o mandato 
de 3 anos, permitida a reeleição, nos termos do Termo de Posse constante da presente ata como Anexo II. A remuneração dos administradores será definida oportunamente, em 
Assembleia Geral convocada para esse fim. Os administradores ora eleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer o cargo de administradores da Companhia; 
(iv) por fim, os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: 
José Otaviano Pereira. Acionistas Presentes: João Roberto Vieira da Costa, José Otaviano Pereira, Oscar Luis Kita e Walter Luiz Bifulco Scigliano. SP, 23.05.2020. Mesa: 
João Roberto Vieira Costa - Presidente, José Otaviano Pereira - Secretário. JUCESP/NIRE nº 68.848/21-3 em 04.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0008137-36.2020.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Santos, Estado de SP, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber que perante esse juízo processam-se os autos do Incidente de Desconsidera 
ção por Personalidade Jurídica Nº Proc. 0008137-36.2020.8.26.0562, movido por CGMP  Centro de 
Gestão de Meios de Pagamentos S/A, tendo por objetivo o redirecionamento da execução contra a 
pessoa de seu sócio, em razão das evidências de que o patrimônio social se confunde com o 
patrimônio do sócio a exequente requer a declaração da desconsideração da personalidade jurídica 
da executada para que os efeitos de relação de crédito da exequente para com a executada sejam 
estendidos aos bens particulares do sócio. Não sendo possível a citação de Maicon de Freitas , 
CPF/ME Nº 899.415.009-91, e Shirlaine do Carmo Freitas, CPF Nº 030.466.029-95 (sócios da 
empresa M F Transportes e Logistica  Ltda. Tendo em vista o esgotamento dos meios de 
localização, por estarem em lugar ignorado, expediu-se o presente edital de Citação com prazo de 
30 dias, findo o qual, inicia-se o prazo de 15 dias para manifestar e requerer provas cabíveis, 
consoante ao artigo 135 do CPC. E, para que cheque ao conhecimento de todos, o edital será 
publicado e afixado na forma da lei. Santos 22 de Março de 2021. Nada Mais.  

3043-4171

www.netjen.com.br
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