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As empresas familiares ajudam a impulsionar a economia global e 
são responsáveis pela maior parte do PIB e dos empregos gerados. No 
entanto, para as famílias que desejam repassar seus negócios para a pró-
xima geração, há uma infinidade de desafios, principalmente tributários, 
cada vez mais complexos. Essas são algumas conclusões da pesquisa 
"Monitor tributário global de empresas familiares 2020" (Global family 
business tax monitor 2020, em inglês), conduzida pela KPMG.  

Empresas familiares enfrentam desafios 
tributários cada vez mais complexos

No final de 2020, o Gartner divulgou a previsão de que a receita mundial 
com Robotic Process Automation (RPA) será de aproximadamente US$ 
2 bilhões em 2021. Esse número representa um aumento de 19,5% em 
relação a 2020.  O Instituto ainda afirma que o segmento deve crescer 
em taxas de dois dígitos até 2024. É fácil entender o porquê: um pro-
jeto de RPA colabora muito com a melhora da qualidade, velocidade e 
produtividade dos Contact Centers .  

Como realizar um projeto de Robotic Process 
Automotion eficiente

Pandemia, preços nas alturas, economia estagnada, preocupação com 
a saúde, foram os motivos que impulsionaram dois amigos a abrir um 
negócio próprio juntos. A ideia inicial era ser um clube de vantagens, 
que maturou para um serviço que pretende somar na qualidade de 
vida das pessoas, seja na saúde, seguros, assistência veicular, lazer, 
cuidados com o pet, cursos, crédito consignado, descontos em viagem 
e até eventos culturais, assim nasceu a Meu Clube Care, uma startup 
que pretende revolucionar a economia criativa com descontos em saúde 
e nos mais variados serviços. Conheça mais sobre esse negócio.  

Clube de descontos para fomentar a economia 
em tempos de pandemia

Foto de Ron Lach no Pexels

Negócios em Pauta

Itália homenageia FEB em Pistoia
Um monumento dedicado à memória das enfermeiras e da equipe 

médica da Força Expedicionária Brasileira (FEB), foi inaugurado 
na última sexta-feira (23) na Piazza della Resistenza, em Pistoia. A 
iniciativa foi organizada pela associação Linea Gotica Pistoiese Onlus 
e pelo Exército Brasileiro em homenagem aos profissionais de saúde 
que ajudaram os feridos de guerra no primeiro hospital de campanha 
criado na cidade italiana, em 1944. Durante o evento, a medalha "Tributo 
alla FEB" também foi afixada na faixa municipal de Pistoia, onde está 
o Monumento Votivo Militar, construído no local que abrigava o antigo 
cemitério de pracinhas. O monumento é feito de mármore bruto com 
uma base de pedra. O canteiro de flores foi realizado com terra bra-
sileira, enquanto as placas comemorativas foram feitas de metal com 
acabamento acetinado. A FEB chegou à Itália em setembro de 1944, 
em um dos momentos mais críticos da guerra. As primeiras lutas evi-
denciaram a equipe médica brasileira, que contou com 73 voluntários 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Ansa/Divulgação

News@TI

Evolução da transformação digital durante a 
pandemia em evento virtual

@A FICO, líder mundial em software de decisão e análise preditiva, realiza 
de 26 a 30 de abril o evento virtual Sucesso Alcançado: Transformação 

Digital Realizada, que vai abordar as soluções encontradas por empresas 
em todo o mundo para se reinventar diante do cenário de incertezas gerado 
pela pandemia da Covid-19. O evento, que é gratuito e totalmente virtual, se 
concentrará em abordar as melhores práticas adotadas e as lições aprendidas 
por empresas que não apenas sobreviveram, mas prosperaram durante a 
pandemia. As apresentações vão destacar o poder da transformação digital 
na construção de uma base de negócios voltada para o futuro. Esta edição 
é a terceira de uma série de Eventos Virtuais promovidos pela FICO para 
permitir que as empresas globais compartilhem as melhores práticas para uma 
abordagem voltada ao cliente com foco na transformação digital e no poder 
da análise preditiva (https://events.fico.com/digital-transformation?utm_
source=social&utm_medium=social_platforms&utm_campaign=april_VE). 

 Leia a coluna  completa na página 2
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Dentro da realidade de qualquer 
empresa, a gestão é o pilar central 
para que as atividades sejam 
conduzidas de forma organizada 
e funcional, preservando a 
participação de todos os envolvidos 
na rotina operacional. 

Reinaldo Nagao (*)

No contexto jurídico, ao nos aprofundarmos 
no dia a dia dos escritórios de advocacia, a 

importância desse aspecto interno também é 
decisiva para o sucesso do negócio e a angariação 
de novos clientes.

 
O conceito de gestão jurídica acopla todos os 

departamentos e seus respectivos processos, 
desde a criação de um planejamento estratégico 
para a área de marketing e relacionamento 
com o cliente. 

Dessa forma, abordar o tema por meio de 
uma visão macro sobre o assunto, considerando 
a governança como um todo, é imprescindível 
para os que buscam potencializar seus resulta-
dos e, principalmente, consolidar suas marcas 
em um mercado cada vez mais exigente e em 
constante evolução.

 
Nesse sentido, alguns tópicos podem servir 

de base para que ocorra uma verdadeira trans-
formação no que diz respeito à gestão jurídica 
dos escritórios brasileiros.

 
1. A importância de um alinhamento 

estratégico coeso - A organização é a base 
primária para que projetos, tarefas, hábitos, 
funcionem com harmonia e exatidão. Não há 
como esperar que as equipes trabalhem adequa-
damente se não houver nenhuma movimentação 
com o intuito de estabelecer um alinhamento 
interno bem resolvido, com funções designa-
das com coerência para que os colaboradores 
tenham total tranquilidade na hora de exercer 
suas maiores aptidões.

 
Por mais simplório que possa parecer à primeira 

vista, essa é uma iniciativa que traz controle e 
claridade para o gestor tomar melhores decisões, 
sempre de acordo com a realidade de seu escritó-
rio, bem como as demandas do mercado jurídico.

 
2.   Compliance é quesito obrigatório - Trans-

parência, consentimento e respeito às normas 

Os cinco pilares de uma gestão jurídica de sucesso

va
ip

ar
at

y.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

PANDEMIA 
ACELERA 
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CREsCIMENTO 
RECORDE PARA 
E-COMMERCE

    Leia na página 6

NúMEROs RECORDEs

legais. Esses são preceitos contundentes do 
que se entende por Compliance no ambiente 
empresarial. Em termos práticos, isso implica 
em uma abordagem responsável sobre os dados 
armazenados, com ferramentas capazes de 
garantir a integridade desses materiais.

 
Na teoria, é muito mais fácil discutir o impac-

to positivo da conformidade, porém o desafio 
repousa em transmitir esses princípios para o 
dia a dia de trabalho, refletindo em uma nova 
concepção de cultura organizacional. O gestor 
deve se apoiar em um conjunto de ações que 
visem aderir à responsabilidade social e o cum-
primento de regras previstas na legislação. No 
fim, o Compliance se configura em um diferencial 
competitivo que não pode ser descartado.

 
3.   Como anda a comunicação de seu escritó-

rio? - Se por um lado o alinhamento estratégico 
é primordial para que os profissionais consigam 
desempenhar suas funções, de nada adiantará se 
o sistema de comunicação interna se encontrar 
fragilizado.

 
Interatividade, feedback, acesso democrático 

a dados importantes para melhores decisões 
são elementos que tornam possível um suporte 
recíproco entre os departamentos. Logo, o maior 
beneficiado será o próprio escritório.

 
4.   Cuidar das pessoas é cuidar do negócio - In-

vestir em ferramentas inovadoras, tecnologia, entre 
outros componentes que distinguem um negócio de 
seus concorrentes, é um sinal bem-vindo de que os 
tempos mudaram e o escritório de advocacia não se 
manteve alheio em meio à onda tecnológica. Dito 
isso, essa não é a única frente que carece de uma 
atenção especial por parte do gestor.

As pessoas são e sempre serão os maiores 
aditivos de qualquer organização. São elas as 
grandes responsáveis por formar um fio condu-
tor que levará determinado negócio ao sucesso. 
Dentro da rotina de um escritório jurídico, que 
tende a ser caótica e extremamente dinâmica, é 
preciso se atentar às necessidades dos colabo-
radores e oferecer uma estrutura robusta para 
que a produtividade seja preservada.

 
5.   Atenção no relacionamento com o cliente 

- Oferecer serviços diferenciados é um objetivo 
compartilhado por muitos. No entanto, hoje em 
dia, esse não é o único fator a ser considerado na 
hora de conquistar novos clientes. É necessário 
ir além, e isso vai de encontro à importância de 
proporcionar uma jornada enriquecedora para 
o usuário, compreendendo as particularidades 
apresentadas por cada um.

 
O advogado lida com pessoas a todo instante, 

majoritariamente, com temas sensíveis e delica-
dos sob uma ótica geral. Por isso, é indispensável 
que o profissional do Direito tenha insumos 
para acompanhar as demandas do público que 
se procura atingir, sempre sob o princípio de 
conceitos éticos e o respeito à natureza humana.

 
Para finalizar, destaco que não existe uma fór-

mula exata para que uma gestão jurídica obtenha 
sucesso. Entretanto, é possível afirmar com certeza 
e segurança de que esses tópicos, se trabalhados 
com seriedade e atenção, podem transformar 
a perspectiva estratégica e indicar um caminho 
promissor para os escritórios de advocacia.

 
(*) - É Sócio na FNCA Advogados. Formado em Direito, 

o executivo possui mais de 12 anos de atuação no 
mercado, com especialização no departamento de 

Direito Tributário (www.fnca.com.br).

Negado prazo maior
O ministro Ricardo Lewandowski, 

do STF, negou ontem (26) um pedido 
da Anvisa para suspender o prazo de 
análise sobre pedidos de importação 
da vacina Sputnik V, desenvolvida na 
Rússia contra a Covid-19. O ministro 
determinou que a Anvisa analisasse em 
30 dias um pedido do Maranhão para 
importar a vacina, que já é utilizada 
em países como a Argentina, mas cujo 
uso, emergencial ou definitivo, ainda 
não foi autorizado no Brasil. O prazo se 
encerra nesta semana (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/pandemia-acelera-digitalizacao-do-mercado-em-ano-de-crescimento-recorde-para-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/evolucao-da-transformacao-digital-durante-a-pandemia-em-evento-virtual/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/denise-debiasi/o-brasil-precisa-de-mais-vacinas-inclusive-contra-a-falta-de-cidadania/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-onda-do-meio-da-piramide/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/clube-de-descontos-para-fomentar-a-economia-em-tempos-de-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-realizar-um-projeto-de-robotic-process-automotion-eficiente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-familiares-enfrentam-desafios-tributarios-cada-vez-mais-complexos/
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A onda do meio 
da pirâmide

O clima eleitoral 
estará mais elevado 
nos próximos 
meses, mesmo que 
as aflições sociais 
com a pandemia se 
estendam até o fim 
do ano e continuem 
a influir na agenda 
política de 2022. 

A inferência se faz 
oportuna: o Corona-
vírus será o grande 

eleitor em outubro do pró-
ximo ano. E mais: servirá 
para elevar o tom da tuba de 
ressonância que se formará 
nos próximos tempos, aden-
sando o fenômeno social 
que vimos por ocasião da 
polarização entre Bolsonaro 
e o PT em 2018.

Inicialmente, é oportuno 
mostrar o que se viu por 
aqui no último pleito, um 
conjunto de situações as-
semelhadas ao quadro elei-
toral norte-americano, com 
a eleição de Donald Trump. 
Thomas Frank, respeitado 
analista político, argumenta 
que o megaempresário foi 
eleito por “conservado-
res em um movimento de 
contrarreação”. Nesse rolo 
compressor social, movido 
à contrariedade em relação 
ao status quo, reuniram-se 
norte-americanos brancos, 
parcela da classe operária, 
parcela das classes médias, 
faixas que sentiram perda 
de status e de renda.

A raiva, indignação, a 
constatação de que o bolso 
se esvaziava, não dando para 
cumprir obrigações com a 
família – alimentação, saúde, 
educação – motivaram a iden-
tificação desses grupos com 
Deus, com as Forças Arma-
das e com os valores pátrios, 
principalmente aqueles com 
foco na defesa do emprego 
e contrários à invasão do 
território por estrangeiros. 
Afastando-se de suas associa-
ções de referência, aquelas 
que defendiam seus interes-
ses, refugiaram-se numa uma 
asa do partido republicano. 
Deu no que vimos, Trump na 
Casa Branca.

Por aqui, os sentimentos 
difusos confluíram para a via 
conservadora, onde se abri-
gam núcleos religiosos, com 
destaque para os credos 
evangélicos, as Forças Ar-
madas e a defesa dos eixos 
centrais da família, sob um 
clima geral de rechaço ao lu-
lopetismo, cuja identidade 
ficou intensamente rompida 
e suja ante os escândalos da 
Operação Lava Jato mas-
sivamente expostos pela 
mídia nacional. Bolsonaro 
canalizou a contrariedade, 
transformando-se em ex-
tensão dos contingentes 
que se mostravam dispostos 
a “aceitar tudo contra o PT”. 

O capitão não foi eleito 
por suas qualidades, mas 
pelos erros e defeitos de 
outros. Em 2022, a polari-
zação voltará a se repetir? 
Lembrando que, em políti-
ca, tudo é possível, é mais 
plausível, porém, acreditar 
que o cenário terá matizes 
diferentes. Uma análise so-

bre a realidade: o governo 
Bolsonaro não tem entregue 
o que prometeu. A mudança 
política, conceito inspirador 
de todos os governos, não 
se realizou. 

O acordo com o Centrão 
lembra o mesmo tipo de 
compromisso de adminis-
trações passadas. O presi-
dente, em vez de moderar 
e modular sua linguagem e 
adotar uma postura de equi-
líbrio e harmonia, é fator de 
permanente tensão. Parece 
governar apenas para sua 
base. Ora, no vácuo que se 
reabre no meio social, os 
mais espertos sobem aos 
palanques com o velho-novo 
discurso da esperança. 
Lula, o metalúrgico, de réu 
se transforma em vítima. 
E ganha alta visibilidade, 
mostrando-se (quem diria!) 
a voz do bom senso. 

Tudo voltará à estaca zero 
em matéria de seus proces-
sos, mas a impressão que 
perpassa na sociedade é a 
de que Lula é inocente, viti-
mizado pelo ódio do ex-juiz 
Sérgio Moro a ele. Mas o rio 
não correrá em sua direção 
como em 2002 e 2006. Hoje, 
mesmo o STF imprimindo a 
marca de suspeito em Sérgio 
Moro, será complicado para 
Lula vestir o manto de can-
didato. As águas são outras.

Nesse ponto, convém 
levantar o painel de fundo 
que acolhe o “animus ani-
mandi” nacional. Percorre 
os estratos da pirâmide 
social um sopro que varre o 
déjà vue, a sensação de coisa 
dita e repetida, os velhos e 
novos escândalos, antigas 
promessas embaladas no 
celofane da mentira, refrãos 
e slogans batidos. Portanto, 
como em 2018, constata-se 
intensa indignação. 

O cobertor social, geral-
mente agasalhador, mostra-
-se curto. A lengalenga 
governamental não para de 
cantar loas ao próprio umbi-
go. A vontade de passar uma 
borracha não terá como foco 
apenas um lado, com tiros 
em uns e livrando outros. 
Todos serão alvo. Portanto, 
lulopetismo e bolsonarismo 
serão cara e coroa de uma 
moeda que perde valor. O 
nível de consciência crítica 
subiu alguns centímetros. 

Classes médias (B e C) 
formarão um redemoinho 
com força para mover as 
águas das margens. Os 
núcleos organizados – a 
miríade de organizações 
não governamentais, prin-
cipalmente as de profis-
sionais liberais (médicos, 
advogados, economistas, 
engenheiros, enfim, os 
integrantes das forças pro-
dutivas), atuarão na linha de 
frente, construindo uma gi-
gantesca fortaleza, de onde 
emergirão inputs e ecos do 
pensamento social.

Essa é a razão que nos 
leva a enxergar um ponto 
no meio do arco ideológico 
capaz de aglutinar a vontade 
da maioria.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

possui conectividade contínua à nota fiscal eletrônica e o controle de 
fluxos de pagamentos digitais, serviços que estão entre as rupturas 
tecnológicas das Visor.

Case

@A Veeam® Software, líder em soluções de backup que fornecem 
o Cloud Data Management™, proporcionou mais segurança 

ao ambiente de TI da Unimed Ourinhos, um dos maiores sistemas 
cooperativos de saúde do mundo, com mais de 50 anos de atuação, 
345 cooperativas médicas, e cerca de 18 milhões de beneficiários em 
todo o país. Por meio das soluções Veeam Backup & Replication™, 
em conjunto com o Veeam Cloud Connect, a Unimed Ourinhos agora 
compila dados e informações coletadas durante todo o dia de ativi-
dade e as transfere automaticamente para a nuvem, disponibilizando 
dados e aplicações de maneira muito rápida em caso de incidentes. 
De acordo com o Código de Conduta e Ética da Unimed, a Segurança 
da Informação é um dos requisitos mais críticos e importantes para o 
sucesso da organização. Como a Unimed é a líder de mercado, é natural 
que a organização seja alvo de cibercriminosos. 

Fintech Data Analytics Visor é adquirida pela 
Credijusto

@A Data Analytics Visor, criada por Ruben Sánchez Souza, foi 
adquirida pela Credijusto, a maior fintech mexicana de con-

cessão de crédito para PMEs. Fundada em 2015, a startup é uma 
plataforma tecnológica, que atua no Brasil e no México, analisando 
informações sobre pequenos e médios negócios, por meio de fontes 
diversas com o uso de inteligência artificial e big data. Sánchez Souza, 
CEO da empresa, comenta que a plataforma da Visor tem na análise 
de dados e no financiamento de duplicatas digitais seus diferenciais 
chave. “De forma automática e dinâmica, avaliamos a capacidade de 
pagamento das PMEs via acesso a dados da Receita Federal e outras 
fontes oficiais, permitindo que fintechs e bancos concedam crédito de 
forma assertiva e eficiente, maximizando a rentabilidade das carteiras 
focadas em pequenas e médias empresas”, explica o executivo. Com 
as informações disponíveis na plataforma, as provedoras de recursos 
para PMEs conseguem fazer uma análise dinâmica do risco, podendo 
ajustar os limites ao longo da vida do crédito. Outra funcionalidade 
da Visor é a plataforma de financiamento de contas a pagar, que 

A oportunidade do 5G na 
perspectiva do cibercriminoso
A transição para a tecnologia 5G é uma evolução boa demais para ser verdade para os criminosos cibernéticos. 
Ela oferece amplas oportunidades para hackear e gerar desordem, sem que eles precisem fazer grandes esforços 
para conseguir se beneficiar disso.

Ivan Marzarioli (*)

Primeiro, deve-se considerar as 
implicações de segurança do 5G. 
A transição para o 5GC (core) 

e computação de borda multiacesso 
(MEC) será caracterizada por um 
cenário cada vez mais complexo de 
tecnologias multigeracionais e fun-
ções de segurança fragmentadas. As 
operadoras de telefonia móvel não irão 
migrar para 5GC do dia para a noite; elas 
continuarão a operar a infraestrutura 
3G / 4G legada por muitos anos, da 
mesma forma que precisarão oferecer 
suporte ao tráfego IPv4 mesmo após 
a conclusão de sua própria conversão 
interna de IPv6. Quanto maior o número 
de tecnologias diferentes e sobrepostas 
que precisem ser gerenciadas, mantidas 
e integradas, maior será a probabilidade 
de lacunas e lapsos deixarem aberturas 
para os hackers.

Enquanto isso, a mudança para MEC 
também significará migrar de data 
centers centralizados para centenas 
ou milhares de nós muito menores na 
extremidade da rede, cada um pre-
cisando de seu próprio conjunto de 
firewalls, detecção/mitigação de DDoS, 
ADC, CGN, direcionamento de tráfego, 
balanceamento de carga, e assim por 
diante. São muitos equipamentos para 
se acomodar em um site de célula 
5G com espaço e energia limitados, 
e muitos dispositivos para replicar e 
gerenciar em toda a infraestrutura 
distribuída.

Simplificando: os hackers sonham em 
atacar a camada superficial da rede da 
operadora móvel.

Não é preciso ser um gênio
Enquanto as operadoras de telefo-

nia móvel estão investindo bilhões de 
dólares em tecnologias de próxima 
geração e os profissionais de rede estão 
se aprimorando em novos conjuntos de 
habilidades, os hackers já estão bem 
preparados para aproveitar ao máximo 
a era 5G. O mercado negro oferece uma 
oferta ampla de ferramentas de auto-
mação e serviços em nuvem que podem 
tornar qualquer vigarista comum tão 
letal quanto um gênio do crime. Um nú-
mero crescente de dispositivos conec-
tados oferece recrutas preparados para 
ação em exércitos de botnets e ataques 
de malware. Os smartphones 5G mais 
modernos prometem streaming de até 
100 Mbps e podem receber downloads 
de até 10 Gbps, e dessa forma funcio-
nam como ímãs de malware à medida 
que trafegam por WiFis desconhecidos 
e lojas de aplicativos de terceiros. Os 23 
bilhões de dispositivos IoT esperados 
até 2025 não vão apresentar aderência 
completa às diretrizes da Associação 
GSMA, senhas fortes e outras práticas 
recomendadas de segurança.

Hackers utilizam redes 5G de alta 
velocidade para lançar seus ataques, 
como também são capazes de explorar 

Foto de Dzenina Lukac no Pexels

O primeiro fato que deve ser conside-
rado é que nem todos os ataques DDoS 
apresentam os mesmos perigos ou desa-
fios. Um total de 80% das 10 milhões de 
armas DDoS rastreadas pela A10 usam 
os mesmos cinco protocolos, tornando-
-os relativamente fáceis de detectar e 
mitigar. Muitos deles são ataques de alto 
volume e alto impacto que são tecnica-
mente simples e podem ser combatidos 
com medidas como filtragem de ano-
malias, blackholing (buracos negros na 
rede), limitação de taxa e bloqueio de IP 
por destino. Os ataques de baixo volume 
seguem o mesmo padrão.

O desafio verdadeiro vem com ata-
ques direcionados ao meio da escala 
de volume, que não são nem excep-
cionalmente grandes nem pequenos, 
mas que tendem a ser feitos por meio 
de vários vetores mais complexos tec-
nicamente, usando protocolos menos 
comuns. Nesses casos são necessárias 
técnicas mais sofisticadas que incluem 
reconhecimento de padrões, automa-
ção zero day e regras de mitigação de 
vários estágios mais complexos.

As operadoras precisam ser capazes 
de determinar rapidamente qual é o 
tráfego malicioso e qual é o legítimo 
e responder com a mesma rapidez. 
Como esses ataques geralmente visam 
assinantes individuais e não apenas a 
rede como um todo, a mitigação deve 
ser aplicada de forma cirúrgica. As 
operadoras devem ser capazes de se-
parar o tráfego que vai para o assinante 
para ser mitigado, e ao mesmo tempo 
permitir que outro tráfego bom passe 
desimpedido e dessa forma eliminar 
totalmente o tráfego ruim.

A mudança para o 5G não precisa 
ser a realização de um sonho para os 
criminosos cibernéticos e nem um pe-
sadelo de segurança para as operadoras 
de telefonia celular. Com os métodos e 
ferramentas corretos, pode-se manter 
os hackers fora de sua infraestrutura de 
rede em evolução para proteger seus 
clientes e sua empresa.

(*) É country manager da A10 Networks.

as vulnerabilidades conhecidas das re-
des 3G e 4G, como o protocolo GTP, que 
ainda são usados por operadoras que 
mantem um ambiente multigeracional.

Os perigos de DDoS
O número de ataques triplicou em 

2020, em grande parte devido à captura  
bem-sucedida de dispositivos IoT, como 
também a inclusão de incidentes de 
grande ou pequeno alcance que cau-
saram preocupação.

Presenciamos um ataque de 2,3 Tbps 
contra a AWS em junho de 2020, uma 
escala que até mesmo uma das maiores 
empresas de tecnologia do mundo teria 
o desafio de lidar. Por outro lado, 3/4 
dos ataques de 2020 foram inferiores 
a 5 Gpbs. Ataques DDoS em pequena 
escala podem ser especialmente pro-
blemáticos porque são pequenos o 
suficiente para passar incólume pelo 
radar da operadora,  e mesmo assim são 
capazes de devastar uma empresa. Pode 
também ser o caso da operadora não ter 
a opção de simplesmente desligar o nó 
afetado, uma vez que o mesmo possa 
estar suprindo serviços essenciais para 
outros clientes na rede, tais como apli-
cativos para telemedicina, mobilidade 
inteligente e segurança pública.

Remodelando a segurança para 5G
No cenário em transformação da era 5G 

e com o aumento do tamanho e frequência 
dos ataques DDoS, os provedores de 
serviço precisam repensar sua aborda-
gem de proteção. No passado, alguns 
buscavam simplesmente “ultrapassar” 
o ataque provisionando em excesso os 
elementos de rede que poderiam ser 
afetados, como infraestrutura DNS, 
SGW ou PGW, ou instalando grandes 
dispositivos de mitigação de DDoS, na 
esperança de absorver o tráfego. No 
entanto, com os ataques ultrapassando 
2 Tbps, mesmo um data center cen-
tralizado e fortemente equipado teria 
dificuldade para resistir, e um nó MEC 
não teria chance frente a um ataque 
mesmo que fosse pequeno  na faixa de 
12 Gbps. A adoção de uma abordagem 
estratégica para detecção e mitigação 
passa a ser necessária.
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pequenas e médias indústrias. E abre 40 vagas para desenvolvedores 
que vão atuar no desenvolvimento de aplicações para concessão de 
crédito via antecipação de recebíveis, bem como outros produtos 
financeiros. Vagas para Desenvolvedor Javascript e os requisitos são 
conhecimentos sólidos de lógica de programação, CSS, HTML e Javas-
cript; experiência com Vuejs; familiaridade com Api Rest; práticas de 
desenvolvimento orientado a testes; conhecimento de versionamento 
com Git (incluindo Code Review). Boa comunicação e trabalho em 
equipe e idioma inglês nível intermediário completam o perfil. Inscrição: 
(https://forms.gle/7mJjRyrrB7GtFLcdA).

E - Inteligência Estratégica
A Embrapa está completando 48 anos. Na busca pela superação que a 
pesquisa tem provado ser capaz em todas as áreas e a produtividade 
de alimentos de qualidade e com sustentabilidade, a Empresa tem 
direcionado os investimentos no dia a dia, norteada pelos recursos da 
inteligência estratégica, prospecção, observação de sinais e tendências 
e avaliação de riscos e oportunidades.  Entre dezenas de indicadores, é 
a responsável por dobrar a produção de café nos últimos vinte anos, e 
nos últimos quarenta anos: aumento de 509% na produção de grãos com 
elevação de duas vezes na área plantada; sete vezes a produção de leite; 
60 vezes a produção de carne de frango; 100% o rebanho bovino (com 
diminuição relativa da área de pastagem); 140% a produtividade do setor 
florestal; 240% a produção de trigo e milho; e 315% a produção de arroz.

F - Vaga em Conservatório
O sonho de participar de grandes montagens de ópera clássica pelo 
mundo fez com que a soprano brasiliense Manuela Korossy, de 19 
anos, conquistasse uma das vagas no conservatório americano Juilliard 
School, em Nova York. A centenária instituição é uma das principais 
em artes performáticas do planeta. A jovem artista deve começar seus 
estudos em setembro e, apesar de ter conseguido uma bolsa parcial 
de quase 90% dos custos, está em campanha para reunir recursos que 
possibilitarão os primeiros passos na consolidação de sua carreira ar-
tística iniciada na infância. Para viabilizar a manutenção nos estudos, 
a jovem montou uma “vaquinha” virtual: (https://campanhadobem.
com.br/campanhas?filtro=%7B%22nome%22:%22Jornada+rumo+%-
C3%A0+juilliard%22%7D).

G - Vagas para Tecnologia 
A Arco Educação está com inscrições abertas para 100 vagas de tec-
nologia em todo o país. Os candidatos podem se inscrever até o dia 2 

A - Empreendedorismo Inclusivo
Nem sempre é fácil manter a estabilidade em um emprego formal. Para 
pessoas com deficiência, isso se torna ainda mais complexo, porque as 
políticas de inclusão e permanência nas empresas muitas vezes ainda são 
falhas. A inclusão de pessoas com deficiência é uma das causas abraçadas 
pela Fundação Grupo Volkswagen, que anuncia o Empreendedorismo 
para Todos, realizado em parceria com a Ação Social para Igualdade das 
Diferenças. Estão sendo oferecidas 140 vagas gratuitas para pessoas 
com deficiência interessadas em participar das formações, que incluem 
temas como precificação, vendas, gestão financeira, processo produtivo, 
divulgação, entre outros. Serão selecionados 20 mpreendedores. Inscri-
ções: (https://forms.app/form/607657639504365c9c5eec13).

B - Varejista de Esporte
A Decathlon, maior rede varejista de esporte do mundo, completa 20 
anos de presença no mercado brasileiro em plena expansão. Desde a 
primeira loja, inaugurada em abril de 2001, em Campinas, a empresa vem 
ampliando sua presença nos grandes centros comerciais e intensificando 
esse processo nos últimos anos. Mesmo com a pandemia, a empresa não 
alterou seu cronograma de expansão e tornou 2020 o ano em que teve 
maior abertura de lojas. Foram nove novas unidades. A empresa acabou 
de inaugurar mais um espaço no Rio de Janeiro e está em vias de abrir 
sua segunda unidade em Belo Horizonte. A Decathlon trabalha para 
terminar esse ano com 45 lojas abertas, um aumento de 50% em relação 
ao número de unidades que tinha em 2019 (www.decathlon.com.br). 

C - Área de Contabilidade.
Nesta terça-feira (27), às 19h, a Faculdade BSSP oferece um webinar gra-
tuito sobre “oportunidades tributárias em cenários adversos”. Com tantas 
mudanças acontecendo nas legislações tributárias, os profissionais têm 
necessidade de se atualizar para garantir espaço no mercado de trabalho. 
O evento online e gratuito promete formar um profissional atualizado e es-
tratégico, com capacidade para vencer as adversidades da área. O professor 
e coordenador do MBA Contabilidade, Compliance & Direito Tributário, 
Edgar Madruga, fará um panorama completo do que esperar do cenário 
tributário em 2021. Ele é Auditor Tributário, pós-graduado em Informática 
Pericial, especialista em SPED, Compliance Tributário e Inovação Fiscal 
com 20 anos de experiência. Inscrições: (http://bit.ly/webinargratuitobssp).

D - Vagas para Desenvolvedores
A Certus, empresa de Curitiba que desenvolveu um ERP voltado para 
indústrias de pequeno porte, está lançando uma fintech voltada para 

de maio pelo link: (https://bityli.com/b4aSe). Há opções para trabalho 
remoto, híbrido e presencial, contudo, no atual momento, as equipes 
estão em home office. Podem participar da seleção candidatos de todos 
os níveis de experiência e com conhecimentos em qualquer linguagem 
de programação. A empresa busca também pessoas que tenham disponi-
bilidade para mudança de estado. Entre as vagas disponíveis estão as de 
Product Owner, Tech Leader, Desenvolvedor, Engenheiro de Software, 
Data Analytics, BI e áreas correlatas. 

H - Mercado Financeiro
Os jovens talentos do mercado financeiro que quiserem conhecer, 
online, recrutadores de empresas como B3, Stone, Votorantim e Itaú 
Unibanco têm até o dia 9 de maio para se inscrever gratuitamente 
no Conexão da Fundação Estudar, também conhecido como “match 
da carreira”. A organização irá selecionar 200 universitários, re-
cém-formados ou em início de carreira que terão a oportunidade de 
conhecer marcas empregadoras e participar de interações com os 
representantes das empresas. Para participar do evento, que acontece 
nos dias 16 e 17 de junho, os interessados precisam se inscrever no 
link do Conexão Mercado Financeiro. Assim como nas edições de 
2020, os participantes serão selecionados através de um processo 
seletivo que envolve testes de perfil e lógica. Inscrições gratuitas no 
link: (http://bit.ly/2Qqwjwb). 

I - Alta Performance
Com o intuito de formar profissionais de alta performance, a Sciensa , 
empresa pioneira em transformação digital do mercado brasileiro, abre 
vagas de trabalho em São Paulo para contratação de 200 colaboradores 
até o final do ano. As oportunidades são para as mais variadas áreas, 
como trainee, arquitetura de soluções, engenharia de dados, recrutador 
de tecnologia, entre outras. Para fazer parte do time, é preciso ter ideias, 
pontos de vista variados e “pensar fora da caixa”, pois esses pontos 
contribuem para a formação de uma equipe engajada, gerando resul-
tados positivos. Com uma cultura que prega a diversidade, inclusão e 
colaboração, a empresa acredita que a tecnologia é um meio fundamental 
para tornar o mundo um lugar melhor. Inscrições e mais informações: 
(http://time.sciensa.com). 

J - Programação Básica 
Você está no ensino médio ou conhece alguém que esteja e que tenha 
interesse, curiosidade ou o sonho de cursar computação? Então, não 
deixe de participar ou de convidar essa pessoa para fazer parte desta 
iniciativa: o Codifique, um curso gratuito voltado a ajudar os estudantes 
do ensino médio a desbravarem o mundo da programação. Oferecido 
pelo  Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 
São Carlos, o curso  está sendo reinventado no formato online para se 
adequar ao contexto do ensino remoto emergencial. Durante o curso, 
serão abordados assuntos referentes à lógica e resolução de problemas, 
conhecimentos que podem facilmente ser aplicados no dia a dia dos 
estudantes. Para participar, não é necessário nenhum conhecimento 
prévio sobre programação, basta preencher o formulário em: (https://
tinyurl.com/alunoPET).

Boas rodovias também 
salvam vidas

Os danos causados 
pela precariedade das 
estradas são imensos 
no Brasil, abrangendo 
a perda de vidas em 
acidentes, prejuízos 
econômicos e impactos 
negativos no turismo 
doméstico

E a situação tem piorado, 
conforme demonstra a 
23ª edição da Pesquisa 

de Rodovias da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) 
e do Sest Senat. O estudo, 
referente a 2019, constatou 
problemas em 59% da ex-
tensão dos trechos avaliados, 
ante 57%, em 2018, incluindo 
o pavimento, sinalização a 
geometria das vias. 

Outro levantamento revela 
que, somente nas rodovias 
federais em 2020, ocorreram 
63.447 acidentes, com 5.287 
óbitos. Apesar da redução de 
5,9% em relação ao ano ante-
rior, é um número que segue 
muito elevado. Em 2020, regis-
traram-se 14 mortes por dia. 
Esses dados constam do Painel 
CNT de Consultas Dinâmicas 
de Acidentes Rodoviários. 

Outro problema é demons-
trado em trabalho da Conab, 
feito em parceria com o CNPq: 
o Brasil perde 0,13%, 0,17% 
e 0,10%, respectivamente, 
de todo o arroz, trigo e milho 
transportados pelas estradas 
até os portos de embarque para 
exportação. A principal causa 
desse desperdício de alimentos 
é a precariedade das vias. 

A solução desse gargalo nos 
transportes parece ainda dis-
tante, embora seja prioritária, 
pois está incluída no déficit 
geral da infraestrutura, para 
a qual faltam recursos, fator 
agravado na pandemia da Co-
vid-19. A Associação Brasileira 
da Infraestrutura e Indústrias 
de Base (Abdib) estima que se-
jam necessários investimentos 
anuais de aproximadamente 
4,5% do PIB, durante uma 
década, para se promover a 
modernização e adequação 
do setor à demanda nacional. 
Hoje, esse aporte de capital 
está em torno de 1,9% do PIB. 

Mais grave do que os em-
preendimentos por fazer é 
o fato de haver numerosos 
paralisados e inúmeros pro-
jetos que sequer saíram do 
papel. O Tribunal de Contas 

da União (TCU) analisou, no 
final de 2019, mais de 30 mil 
obras públicas financiadas com 
recursos federais, incluindo 
estradas. Mais de 30% foram 
consideradas paradas ou ina-
cabadas, correspondendo a 
quase 20% do investimento 
previsto. Além dos prejuízos 
e perda de recursos do erário, 
ainda se deixa de atender os se-
tores produtivos e a sociedade. 

Um exemplo de empreen-
dimento muito importante, 
cujos projetos têm sido há 
muito protelados, refere-se à 
duplicação da rodovia “Dou-
tor Manuel Hipólito Rego” 
(SP-55), o trecho paulista 
da Rio-Santos, administrado 
pelo DER. A via começa no 
entroncamento com a Cônego 
Domênico Rangoni (Piaça-
guera-Guarujá) e cruza com a 
Mogi-Bertioga, a Rodovia dos 
Tamoios e a Oswaldo Cruz, já 
em Ubatuba. Atende, portanto, 
todo o Litoral Norte do Estado 
e apresenta especial significa-
do logístico e de transporte 
de passageiros e cargas, pois 
tem conexões com o Porto de 
Santos e as industrializadas 
regiões do Vale do Paraíba e 
Cubatão, além de ser impor-
tante rota turística. 

Em outubro de 2019, abri-
ram-se novas perspectivas 
para a realização da obra. Na 
ocasião, a Artesp apresentou 
projeto de concessão inter-
nacional do Lote de Rodovias 
do Litoral Paulista, durante 
audiência pública realizada 
em Mogi das Cruzes. O plano 
prevê investimentos de R$ 3 
bilhões em obras civis, além de 
R$ 2,8 bilhões para a operação 
e implantação de modernos 
serviços em trechos das ro-
dovias SP-98 (Mogi-Bertioga), 
da SP-88 (Pedro Eroles) e da 
SP-55. Ao todo, estão previstos 
89,8 km de duplicações, 108,5 
de vias marginais e 35,6 de 
ciclovias, além de novos dis-
positivos de acesso, retorno e 
implantação de acostamentos. 

Desde então, infelizmente, 
o projeto não avançou, talvez 
atropelado pela eclosão da 
pandemia. Esperemos, po-
rém, que possa ser efetivado, 
pois é de grande importância 
para a economia, o turismo, a 
infraestrutura, a logística, o 
sistema de transportes e para 
salvar vidas. 

(*) - É diretor da Sobloco 
Construtora e membro do Conselho 

Consultivo do SECOVI.

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

A estimativa é do boletim Focus, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção para os 

indicadores econômicos.

A estimativa está no bo-
letim Focus de ontem 
(26), pesquisa divul-

gada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,6%. Tanto 
para 2023 como para 2024 
a previsão para o indicador 
é de 3,25%.

O cálculo para 2021 está 
próximo do limite da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. O centro 
da meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(Icec) caiu 6,4% de março 
para abril deste ano e che-
gou a 95,7 pontos. Essa foi 
a quinta queda consecutiva 
do indicador, que atingiu 
o menor patamar desde 
setembro do ano passado 
(91,6 pontos). Os dados 
foram divulgados hoje (26) 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação com abril 
de 2020, o recuo chegou a 
20,7 pontos. Esse foi o 13º 
recuo consecutivo neste 
tipo de comparação. Na 
passagem de março para 
abril, a maior queda foi 
observada na avaliação dos 
empresários do comércio 
brasileiro sobre a situação 
atual (-9,6%). A opinião 

Bolsonaro diz que 
vai recompor cortes 
no Orçamento

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (26) que os 
cortes feitos por seu governo 
no Orçamento serão recom-
postos, de forma a evitar que 
o país pare. A afirmação foi 
feita durante a cerimônia de 
inauguração de um trecho de 
22 km da BR-101 na Bahia. 
Durante o evento, Bolsonaro 
criticou governadores que 
estariam usando o vírus para 
“subjugar” a população.

Dirigindo-se “àqueles que 
criticaram os cortes no Or-
çamento”, Bolsonaro disse 
que a medida foi adotada 
por “questão técnica”, mas 
que “com toda certeza, bre-
vemente e pelas vias legais 
faremos a devida recompo-
sição do nosso Orçamento, 
porque o Brasil não pode 
mais parar”. 

E que, desde sempre, ma-
nifestou preocupação com a 
influência que o isolamento 
social decorrente da pande-
mia teria para os índices de 
desemprego no país. “Podem 
ter certeza de que esse su-
plício está chegando ao fim. 
Brevemente voltaremos à 
normalidade, com o apoio 
de todos”, declarou (ABr).
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Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 5,01% em 2021

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste 
ano subiu de 4,92% para 5,01%

o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e 
estimulando a atividade 
econômica.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
elevaram a projeção para o 
crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,04% 
para 3,09%. Para o próximo 
ano, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) é 
de crescimento de 2,34%. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,5%. A expecta-
tiva para a cotação do dólar 
se mantém em R$ 5,40 ao 
final deste ano. Para o fim de 
2022, a previsão é de que a 
moeda americana continue 
nesse patamar (ABr).

alcançar a meta de inflação, 
o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, fixa-
da atualmente em 2,75% ao 
ano pelo (Copom).

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 

encerre 2021 em 5,5% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa 
básica suba para 6,13% ao 
ano. E para o fim de 2023 e 
2024, a previsão é de 6,5% ao 
ano. Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é de que 

Confiança do empresário 
do comércio atinge menor nível

sobre a situação da economia 
apresentou piora de 12,4%.

A confiança no futuro caiu 
6,2%, puxada também pela 
piora na avaliação sobre 
a situação da economia 
(-7,4%). As intenções de in-
vestimento também tiveram 
retração (-4,1%), resultado 
influenciado principalmente 

pela intenção de contrata-
ção de funcionários, que 
recuou 6,3%.

Na comparação com abril 
do ano passado, as quedas 
foram de 35,7% na situação 
atual, de 14% nas expec-
tativas de investimento e 
de 15,3% nas intenções de 
investimento (ABr).

A confiança no futuro caiu 6,2%, puxada também pela piora na 
avaliação sobre a situação da economia (-7,4%).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br



Logística 4.0: redução 
de custos e desperdícios 
desde a primeira milha

Em uma economia 
global volátil, 
as cadeias de 
suprimentos estão 
cada vez mais 
vulneráveis e com 
altas taxas de 
interrupção nos 
processos

Se antes da pandemia, 
40% dos pedidos so-
friam alguma inter-

rupção, a partir de 2020 
esse número saltou para 
60%, mostrando que existe 
uma necessidade urgente 
de desenvolver recursos 
específicos para tentar miti-
gar os efeitos de constantes 
interrupções na cadeia de 
fornecimento. 

A principal estratégia 
adotada pela maioria das 
indústrias, principalmente 
do Brasil, cujos processos 
ainda são predominante-
mente manuais, é focar 
apenas na última milha do 
processo logístico, ou seja, 
quando os produtos são 
entregues ao cliente. 

Apesar de ser óbvio que 
este é um lugar importante 
para aplicar melhorias, não 
se pode esquecer de olhar 
mais para dentro de casa, 
ou seja, como implementar 
melhores práticas e investir 
nas tecnologias realmente 
necessárias ainda na pri-
meira milha, que começa 
na abertura de requisições 
de compra. 

Na estratégia de negócios, 
uma cadeia de suprimentos 
eficiente ajuda a reduzir 
custos e melhorar a experi-
ência do cliente, oferecendo 
uma vantagem competitiva 
real frente aos concor-
rentes. Uma pesquisa da 
consultoria PwC Global 
apontou que as empresas 
que já investiram na digi-
talização de suas cadeias 
de suprimentos relataram 
uma redução de 6,8% nos 
custos e um aumento de 
7,7% na receita. 

Assim, os investimen-
tos na automatização e 
integração de processos, 
viabilizados pela Indús-
tria 4.0, modernizaram os 
serviços e iniciaram uma 
revolução industrial no 
setor de logística. Desde a 
escolha do fornecedor até o 
rastreamento das entregas, 
as novas tecnologias permi-
tem dar mais resiliência e 
flexibilidade às operações, 
aliadas a uma maior trans-
parência em toda a cadeia 

de valor, com melhor visi-
bilidade, desde a origem 
do produto, até a entrega 
ao cliente final. 

Ao mesmo tempo em que 
a pressão pela redução de 
custos é alta, o desafio não 
é apenas conseguir comprar 
mais barato, mas sim dimi-
nuir desperdícios, aumentar 
a vida útil dos equipamentos 
e, principalmente, mitigar 
as interrupções evitáveis, 
que são aquelas ocasionadas 
por paradas que poderiam 
ser mais bem programadas. 
Chegamos então à pergun-
ta que vale um milhão de 
dólares: como impulsionar 
a eficiência da cadeia de 
suprimentos? 

Com dados e inteligência. 
Inovadoras ferramentas di-
gitais permitem identificar e 
mitigar riscos, desde que as 
informações não estejam ar-
mazenadas em silos, quando 
apenas um usuário ou grupo 
tem acesso a um enorme 
volume de dados gerados 
por todos os processos. 
Uma transformação ponta a 
ponta exige uma mudança 
de mentalidade, integrando 
dados e entregando mais 
agilidade para a tomada de 
decisões. 

Por isso, a importância de 
contar com uma plataforma 
única de gestão, que permita 
o compartilhamento de in-
formações com segurança, a 
partir de políticas robustas 
de acesso. Além disso, o 
monitoramento deve ser 
constante, permitindo iden-
tificar rapidamente alguma 
falha ou, preferencialmente, 
uma possibilidade de falha, 
baseada em ações proativas. 

Investir na digitalização 
e construir relacionamen-
tos colaborativos com os 
parceiros em toda a cadeia 
de suprimentos, sejam os 
relacionados à insumos ou 
à tecnologia, é a melhor 
forma de enfrentar os de-
safios. Uma sólida rede de 
relacionamentos ao longo 
da cadeia, de ponta a ponta, 
coloca todos os envolvidos 
na mesma página. 

E essa é a hora de impul-
sionar a eficiência e garantir 
mais vantagem competitiva 
a partir de soluções inte-
gradas, que não apenas 
automatizem processos, 
mas construam uma nova 
cultura de agilidade, resili-
ência, redução de desperdí-
cios e maior valor agregado 
na cadeia de fornecimento. 

(*) - É Gerente de Produtos da Atech 
(www.atech.com.br).

Claudete Borges Ferreira (*)
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A Caixa e o Ministério do Turismo disponibilizaram R$ 
1,2 bilhão via Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para 
contratação por empresas do setor. A principal novidade 
é a ampliação do público-alvo da linha de crédito, que 
agora abrange empresas com faturamento anual inferior 
a R$ 4,8 milhões. As vantagens desta linha de capital de 
giro incluem prazo de financiamento de até 60 meses, 
sendo até 12 meses de carência e taxas de juros de 5% 
a.a ou 0,41% a.m. mais SELIC. 

A linha de crédito é exclusiva para o setor do turismo, 
um dos mais afetados pela pandemia do novo Coro-
navírus. Além do recurso aportado pelo Ministério do 
Turismo, outra grande novidade é a flexibilização das 
garantias apresentadas. Para o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, o apoio a setores estratégicos como 
o do turismo são fundamentais para a sustentabilidade 
dessas empresas. 

Para ter acesso às condições especiais da linha de 
crédito, as empresas devem ter mais de 12 meses de 
constituição e possuir o certificado do Cadastur, que 
pode ser obtido em (https://cadastur.turismo.gov.br). 
Com o certificado, os interessados poderão procurar 
uma agência bancária ou manifestar interesse através da 
página Caixa Com Sua Empresa, no endereço (https://
www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa) (AI/Caixa). 

Aldo Macri (*) e 
Edson Costa (**)

A transformação de 
negócios através da di-
gitalização, mudanças 
de hábitos de consumo e 
tecnologias emergentes, 
vem impactando todos 
os setores da economia, 
inclusive afetando até 
segmentos tradicionais 
como o de transporte de 
passageiros. 

Esse mercado é bem 
tradicional e possui em-
presas já estabelecidas. 
Agora, com a nova eco-
nomia e digitalização, 
começa-se a ter mu-
danças significativas. As 
operações de transporte 
de passageiros contam 
com uma série de regu-
lamentações para que as 
empresas possam operar. 
Durante décadas, foi o sis-
tema modal de transporte 
mais procurado para 
viagens intermunicipais 
e interestaduais. 

Entretanto, mesmo 
antes da pandemia, este 
mercado já sofria com a 
entrada de novos compe-
tidores, como aplicativos 
de fretamento de ônibus 
e de caronas, além da 
ampliação do transporte 
aéreo e do mercado de 
locações de automóveis.  
Esses são fatores que 
apontam para a neces-
sidade de revisão do 
modelo de negócio. 

Diante deste cenário 
cheio de alternativas, 
pensando na experiência 
do consumidor, e com as 
rodoviárias não receben-
do o mesmo processo de 
digitalização como os ae-
roportos, este nicho aca-
bou sendo desvalorizado. 
Números apontam que, 
nos últimos cinco anos, 
ocorreu um declínio de 
mais de 50% no volume de 
passageiros de transporte 
rodoviário. 

Dessa forma, conse-
quentemente, as receitas 

Mantendo a análise sobre o segmento de transporte de 
passageiros, as transformações dos negócios implicam em 

diversas mudanças.

Comerciantes 
recorrem ao crédito 
para manter suas 
atividades

O Governo do Estado de São 
Paulo anunciou que, até o dia 30 
de abril, passa a vigorar em todo 
o Estado a Fase de Transição do 
Plano SP, com a reabertura es-
calonada de diferentes setores 
sociais e da economia em todo 
o território paulista. Shoppings, 
lojas de rua, restaurantes, 
lanchonetes, salões de beleza, 
cabeleireiros, academias, entre 
outros, foram os segmentos que 
mais sentiram impacto financei-
ro com as restrições em combate 
à COVID-19, que já vêm sendo 
adotadas desde o ano passado. 

Para conseguir sobreviver a 
esse cenário, micro e pequenos 
empresários enxergam o crédito 
como um importante aliado 
neste momento de retomada das 
atividades. “O capital de giro é a 
linha de crédito mais procurada 
nesse momento. Normalmente, 
é utilizada para pagar uma dívida 
mais cara, pagar os empregados, 
fornecedores, impostos e até 
mesmo a matéria-prima do seu 
produto”, afirma Milton Luiz 
de Melo Santos, presidente da 
ACCredito, fintech que oferece 
crédito para MEI, micro e pe-
quenos empresários.

A instituição financeira di-
gital, criada no final de 2020 
pela Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), registrou no 
mês de março um aumento de 
173% no número de contratos 
de crédito celebrados nessa 
modalidade, onde se destacam 
empreendedores do comércio 
varejista e de serviços. Com a 
retomada das atividades econô-
micas, decorrente da flexibiliza-
ção estabelecida pelo Governo 
do Estado, a ACCredito estima 
que a procura se manterá em 
níveis bastante elevados, uma 
vez que a lacuna entre a oferta 
e demanda das micro e peque-
nas empresas ultrapassa a cifra 
dos R$ 200 bilhões, segundo 
cálculos da FGV.

Santos vê com otimismo essa 
retomada e conclui: “Com a 
reabertura das lojas de rua, dos 
shopping centers e de todo o 
comércio em geral, as pessoas 
voltam a consumir, irrigando 
toda a cadeia de fornecedores, 
com impacto muito positivo 
sobre a retomada da economia. 
Portanto, na ACCredito, com 
uma plataforma 100% digital, 
podemos atender com rapidez 
e sem burocracia, a demanda de 
crédito desse público, constituído 
de MEI, micro e pequenas empre-
sas, nesse cenário tão desafiador”. 
Fonte: (www.gbr.com.br).

Oespecialista Walter 
Soares comenta por-
que o investimento 

no tráfego pago dará retorno 
garantido para quem deseja 
bons negócios. A cada dia, 
o marketing digital ganha 
mais força em todo o Brasil. 
Afinal, por meio de ferra-
mentas na web, é possível 
conquistar diversos públi-
cos, segmentos e descobrir 
novos clientes em potencial. 
Além disso, as estratégias 
de venda visam o melhor 
alcance de um produto, e é 
justamente em épocas em 
que o comércio fica aquecido 
que é possível ter um retor-
no melhor, atingindo novos 
consumidores. 

Com a proximidade do Dia 
das Mães, o especialista em 
marketing digital, Walter So-
ares, mostra como o tráfego 
pago é muito mais negócio 
do que o orgânico para 
alcançar mais vendas. “O 
tráfego orgânico nada mais 
é que as visitas conquistadas 
de maneira espontânea, sem 
usar anúncios, utilizando 
apenas sua base própria de 
audiência. Apesar dessa mo-
dalidade ser gratuita, esse 
tipo de tráfego é limitado 
quanto à assertividade de 
alcance a seu público-alvo e 

Por meio de ferramentas na web, é possível conquistar diversos 
públicos, segmentos e descobrir novos clientes em potencial.

Dicas para aumentar as 
vendas no Dia das Mães
“Quem vive de orgânico é vegano!” O marketing digital está transformando as relações comerciais que 
são suficientemente poderosas para a venda de produtos sazonais.

sociais já consolidadas pelo 
uso do público pode trazer 
um retorno positivo para os 
empresários. 

“Vale a pena investir nos 
anúncios digitais em plata-
formas como o Facebook 
e o Instagram. Além das 
pessoas estarem cada mais 
antenadas em seus perfis e 
pesquisando tudo pela web, 
é garantido que o comer-
ciante vá conseguir definir 
melhor o tipo de cliente 
que possui e como ele pode 
embasar suas estratégias 
para os próximos períodos 
sazonais de vendas, já que 
ele terá todo o conhecimento 
de onde poderá investir suas 
ações”, destaca.

Para quem deseja investir 
pela primeira vez nisso, 
Walter lembra que o tráfego 
pago é sempre tentativa e 
erro. “É essencial conhecer 
o público, antes de tudo, 
pois ele será o gerente da 
estratégia digital. Por isso, 
o interessante é come-
çar com um valor baixo, 
mensurar os resultados e, 
progressivamente, elevar 
o investimento até atingir 
os objetivos imaginados no 
início da campanha”, com-
pleta o especialista. Fonte: 
MF Press Global.
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também quanto à conquista 
de um novo público”, obser-
va o especialista. 

Por outro lado, ele acres-
centa que “a principal dife-
rença do tráfego orgânico 
para o pago é o investimento 
financeiro que tem a função 
de alcançar o maior número 
de pessoas qualificadas e 
interessadas no seu produ-
to ou serviço”. Para quem 
não sabe, estes links pagos, 
em suma, são propagandas 
compradas através das pró-
prias redes (Google Ads, 

Instagram Ads, Facebook 
Ads e afins). 

Portanto, sempre que 
aparece um anúncio na ti-
meline, com a identificação 
de “Patrocinado”, é impor-
tante saber que se trata de 
um link pago pelo que se 
chama “Tráfego Pago” no 
marketing digital. “É uma 
importante estratégia que 
visa ser um atalho para a 
empresa encontrar clien-
tes”, reforça o especialista. 
Para o Dia das Mães, investir 
no tráfego pago em redes 

Disponibilidade da 
linha de crédito para o 

setor do Turismo

A transformação dos negócios no 
setor de transporte
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das empresas que operam 
nesse segmento sofreram 
o impacto, que foi poten-
cializado no ano passado 
com a queda do turismo 
devido à pandemia. Pen-
sando nas necessidades do 
consumidor atual, ao fazer 
uma viagem de ônibus, as 
operadoras que atuam no 
transporte de passageiros 
necessitaram fazer uma 
série de melhorias e, com 
a transformação do negó-
cio ocorrendo gradativa-
mente, pode-se perceber 
redução de custos e me-
lhoria na experiência do 
consumidor. 

Além disso, essas empre-
sas conseguiram resolver 
questões como possibili-
dade de comercialização 
de passagens por novos 
canais, digitalização do 
processo de compra de bi-
lhetes e do check-in como 
formas de melhorias no 
processo estrutural que 
vêm acontecendo neste 
momento. Outros fatores 
importantes que estão sen-
do implementados neste 
segmento estão relacio-
nados às integrações com 
parceiros, integração entre 
sistemas, ampliação de no-
vos serviços, precificação 
dinâmica, comparação de 
preços e aproveitamento 
de assentos ociosos entre 
as operadoras. 

Mantendo a análise sobre 
o segmento de transporte 
de passageiros, as trans-

formações dos negócios 
implicam em diversas 
mudanças, principalmen-
te, na questão de infra-
estrutura. Na cidade de 
Curitiba, por exemplo, 
existe uma plataforma 
digital que faz a orques-
tração do ecossistema de 
transporte de passageiros. 
Esse sistema, atrelado ao 
conceito de cidade inte-
ligente que existe por lá, 
traz inúmeros benefícios 
para os passageiros locais 
e visitantes, e também 
para as operadoras de 
transporte. 

Isto posto, identifica-se 
que a transformação do 
negócio se faz necessária 
para que as empresas não 
caminhem em direção ao 
vale da morte. Essa análise 
deve ser aplicada a outros 
segmentos de negócios 
e deve ser realizada por 
todos os líderes e ges-
tores que conduzem os 
negócios. 

Mesmo que ainda não 
esteja perdendo vendas 
e consumidores, deve-
se desafiar a mudança, 
pois existem inúmeros 
exemplos de empresas 
que perderam mercado 
para uma nova entrante 
que entrega um serviço ou 
uma experiência melhor e 
com um custo menor. 

(*) - É sócio-diretor de clientes e 
mercados da região Sul pela KPMG; 

(**) - É sócio de auditoria no Paraná 
pela KPMG 
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Passivo         Nota                   2020                   2019
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8 574.590,42 1.043.195,15
Fornecedores 2.2 (c) 15.946.500,94 20.105.946,30
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 9 12.475.702,57 16.552.310,53
Outras Contas a Pagar 10      6.558.838,13      7.580.917,07

Total do Passivo Circulante    35.555.632,06    45.282.369,05
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8 953.332,11 2.859.317,89
Provisão para Demandas Judiciais 17 4.478.584,74 836.718,04
Subvenções a Realizar 18.1    17.633.247,87    13.426.450,32

Total do Passivo Não Circulante    23.065.164,72    17.122.486,25
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 2.2 (g) 176.614.696,32 170.267.624,97
(Déficit) Superávit do Exercício 2.2 (f) / 20 (39.137.399,32)      5.181.660,82

Total do Patrimônio Líquido  137.477.297,00  175.449.285,79
Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido  196.098.093,78  237.854.141,09

Ativo         Nota                   2020                   2019
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2 (a) / 3 17.644.783,08 37.872.737,55
Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.2 (c) / 4 56.197.511,33 68.647.888,55
Outros Créditos 2.2 (c) / 5 1.861.369,09 3.632.223,21
Estoques 2.2 (b) / 6 9.862.921,05 8.144.677,43
Despesas Antecipadas 2.2 (c)         306.411,11         278.509,18

Total do Ativo Circulante    85.872.995,66  118.576.035,92
Ativo Não Circulante
Depósitos Judiciais 1.724.812,42 5.678.263,10
Imobilizado 2.2 (e) / 7 105.212.265,64 107.454.351,73
Intangível 2.2 (e) / 7 2.895.222,16 3.760.039,52
Direito de uso         392.797,90      2.385.450,82

Total do Ativo Não Circulante  110.225.098,12  119.278.105,17

Total do Ativo  196.098.093,78  237.854.141,09

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCC
CNPJ: 62.932.942/0001-65

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Método Indireto) - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais                   2020                   2019
(Déficit) Superávit do Exercício (39.137.399,32) 5.181.660,82
Ajustes para conciliar o caixa:
Depreciação e amortização 10.303.405,25 9.324.637,64
Perdas de Créditos Esperadas 10.601.458,51 152.641,92
Baixa de imobilizado/Intangível e direito de Uso 2.984.067,39 235.763,92
Complemento (Reversão) de Provisão para Demandas Judiciais      3.641.866,70   (1.017.958,97)

(11.606.601,47)    13.876.745,33
(Aumento) ou redução em Ativos
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de Pacientes e Convênios 1.848.918,71 5.988.124,17
Redução / (Aumento) de Outros Créditos 1.770.854,12 1.510.913,23
Redução / (Aumento) de Depósitos Judiciais 3.953.450,68 (1.081.138,28)
Redução / (Aumento) de Estoques (1.718.243,62) 548.769,08
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas (27.901,93) (75.614,06)
Aumento ou (redução) em Passivos
(Redução) / Aumento de Fornecedores (4.159.445,36) (1.095.118,76)
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas e Tributárias (4.076.607,96) 1.735.248,83
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar (1.022.078,94) 1.235.219,79
(Redução) / Aumento de Subvenções a Realizar      4.206.797,55   (2.922.415,90)
Caixa líquido (Consumido) gerado nas atividades operacionais (10.830.858,22)    19.720.733,43
Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado (7.927.868,66) (22.818.911,02)
Adições em Direito de Uso - (2.385.450,82)
Adições em Ativo Intangível      (260.047,61)      (515.778,44)
Caixa liquido Consumido nas Atividades de Investimentos   (8.187.916,27) (25.720.140,28)
Atividades de Financiamentos
Empréstimos tomados (pagos) - Circulante e não circulante (2.374.590,51) 2.003.074,00
Transferências      1.165.410,53      1.525.306,19
Caixa liquido (Consumido) Gerado
  nas Atividades de Financiamentos   (1.209.179,98)      3.528.380,19
Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa (20.227.954,47)   (2.471.026,66)
Demonstrado Como segue:
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 37.872.737,55 40.343.764,21
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    17.644.783,08    37.872.737,55
Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa (20.227.954,47)   (2.471.026,66)

Receitas         Nota                     2020                     2019
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas com Pacientes Sus 48.771.068,05 51.316.665,00
Receitas com Pacientes Convênios e Particulares 227.048.637,09 241.897.181,18

Gratuidades
Gratuidades Concedidas 13 44.869.720,85 47.826.801,67
(-) Reversão das Gratuidades Concedidas 13   (44.869.720,85)   (47.826.801,67)

(=) Total de Receitas    275.819.705,14    293.213.846,18
Custos com Saúde
Pessoal Serviços Próprios (83.093.911,83) (76.121.411,33)
Pessoal Serviços de Terceiros (95.748.025,60) (90.269.103,24)
Materiais e Medicamentos (121.716.465,24) (122.295.945,27)
Custos Gerais (18.641.103,07) (19.200.413,73)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 14 (17.984.219,58) (16.110.363,39)
Custo das Contribuições Sociais 14 (13.609.436,31) (12.885.697,89)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 14 17.984.219,58 16.110.363,39
(-) Isenção das Contribuições Sociais 14      13.609.436,31      12.885.697,89

(=) Total de Custos (319.199.505,74) (307.886.873,57)
(=) (Déficit) Superávit Bruto   (43.379.800,60)   (14.673.027,39)
(+/-) Despesas Gerais
Impostos Taxas e Contribuições (3.982.323,67) (1.091.208,21)
Perdas de Créditos (10.601.458,51) (152.641,92)
(Provisão) Reversão de Demandas Judiciais (3.641.866,74) 891.200,00
Despesas Gerais com Saúde     (2.777.806,48)     (2.942.772,14)

(=) Total das Despesas Gerais   (21.003.455,40)     (3.295.422,27)
Receita de Serviços Voluntários 19 74.385,28 102.420,58
(-) Despesa de Serviços Voluntários 19 (74.385,28) (102.420,58)

(+/-) Outras Receitas e Despesas com Saúde
Receitas com Doações 15 1.058.125,88 1.252.885,00
Receitas com Subvenções 18.1 17.222.318,18 14.523.983,73
Outras Receitas 6.796.300,29 6.911.848,89
Recuperação de Despesas 2.359.529,90 116.742,80
Despesas com Campanha (245.468,98) (253.060,06)
Despesas com Royalties (CFDA) 16 (84.069,93) (98.992,02)
Outras Despesas     (1.765.018,82)        (571.185,18)

     25.341.716,52      21.882.223,16
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas   (39.041.539,48)        3.913.773,50
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras 1.336.806,95 1.653.805,91
Despesas Financeira     (1.432.666,79)        (385.918,59)

(=) Resultado Financeiro          (95.859,84)        1.267.887,32
(=) (Déficit) Superávit do Exercício 2.2 (f)   (39.137.399,32)        5.181.660,82

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Patrimônio Superávit(Défict) Total Patrimônio
Descrição               Social          do Exercício                 Líquido
Saldos em 31/12/2018 153.558.913,30         15.183.405,48       168.742.318,78
Incorporação de Unidade Formosa GO - Nota 22 1.525.306,19 - 1.525.306,19
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 15.183.405,48 (15.183.405,48) -
Superávit do Exercício                         -           5.181.660,82          5.181.660,82

Saldos em 31/12/2019 170.267.624,97           5.181.660,82      175.449.285,79
Incorporação de Unidade Formosa GO - Nota 22 1.165.410,53 - 1.165.410,53
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 5.181.660,82 (5.181.660,82) -
Déficit do Exercício                         -      (39.137.399,32)     (39.137.399,32)

Saldos em 31/12/2020 176.614.696,32      (39.137.399,32)      137.477.297,00

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, pessoa jurídica de direito
privado é uma entidade sem fins lucrativos, prestadora de serviços na área da saúde, fundada em 04 de maio
de 1968, reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 95.025 de 14.10.1987, com
sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O IBCC tem as seguintes finalidades: I. A união
de esforços na divulgação ampla e coordenada dos conhecimentos no campo da oncologia, visando à obtenção
do diagnóstico precoce do câncer e a ampliação do acervo de dados sobre a doença; II. Atendimento médico-
hospitalar e assistencial permanente a tantos quantos demandarem os seus serviços especializados na área
específica da oncologia, sem distinção de qualquer natureza no que se refere a nacionalidade, raça, credo político
e religioso, dentro ao menos do mínimo de gratuidade exigida por lei; III. Colaboração com autoridades, insti-
tuições e sociedades de finalidades similares, nacionais e estrangeiras, para a obtenção de um melhor controle
do câncer; IV. Ampliação dos conhecimentos científicos e médicos no campo da oncologia, visando colaboração
na formação profissional de especialistas médicos de carreiras afins; V. Concessão de gratuidade total para
aqueles candidatos que desejarem participar dos diversos cursos de ensino especializado que forem oferecidos
pelo IBCC e que, contudo, não tenham condições econômico-financeiras que permitam as suas respectivas
inscrições ou matrículas; VI. Divulgação dos conhecimentos atualizados de oncologia entre os profissionais
médicos e de carreiras afins; VII. Manutenção de biblioteca especializada em assuntos atinentes à área da
oncologia; VIII. Edição de publicação periódica sobre pesquisas, estudos e dados sobre o câncer; IX. Instituição
de concursos de monografias científicas, com a concessão de prêmios para os melhores trabalhos; X. Reali-
zação de simpósios, conferências e palestras de divulgação; XI. Destinação de recursos financeiros e ou
econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou exclusivamente não lucrativas, que
militem nas áreas de saúde, educação e de assistência social em geral. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Na
preparação de suas Demonstrações Financeiras, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas
interpretações técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade,
notadamente a ITG 2002 (R1) - Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades
sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denomi-
nados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas na nota
explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Financeiras para os exercícios encerra-
dos em 31 de dezembro de 2020. A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os
montantes apresentados nas Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a
imprecisões inerentes ao processo de estimativa. A conclusão das demonstrações financeiras foram aprovadas
pela administração em 31/03/2021. 2.2. Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de
liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha. As aplicações financeiras são regis-
tradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado
e são resgatáveis sem perda do valor. b) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio de
aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado. c) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não
Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econô-
micos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-
lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais
incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos doze meses. d) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade
avalia periodicamente o efeito deste procedimento. Nas Demonstrações Financeiras de 2020 não houve tran-
sações de longo prazo ou relevantes de curto prazo que se qualificassem a serem ajustadas. e) Imobilizado
e Intangível: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação/amortização acumulada e ajustes ao
seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação/amortização é calculada pelo método linear
às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. f) Apuração do resultado do exercício:
As receitas, custos e despesas são apropriados de acordo com o regime de competência. g) Patrimônio
Líquido: O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído
pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. Even-
tualmente pode haver transferências de ativos e passivos oriundos ou para outras entidades administradas pelas
Entidades Camilianas.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa         31/12/2020         31/12/2019
Caixa Geral 22.330,03 16.612,63
Contas Correntes - Bancárias 75.528,52 230.699,68
Aplicações Financeiras
Vinculadas (a) 3.140.712,44 5.544.221,54
Não Vinculadas (b)    14.406.212,09    32.081.203,70

17.644.783,08 37.872.737,55
(a) Não Vinculadas         31/12/2020         31/12/2019
Aplicação Banco Santander 130004756 Folha 6.676,71 18.696,36
Banco Santander 13001940-9 C.P Aplicação 3.749.465,75 2.088.156,35
Banco do Brasil S/A - 0400456-1 180.390,28 1.331,94
Banco Bradesco S/A - 22760 193.029,20 193.794,22
Banco Bradesco S/A - 26028 990.621,84 3.050.559,93
Banco Santander S/A - 13.0679-9 7.187.531,03 3.345.924,39
Banco Santander Brasil S/A 827.002,61 330.460,28
Banco Itaú - 29.250 2.275,62 301.250,71
Banco Santander Vila Mariana 71.333,48 782.978,69
Banco Caixa Econômica Federal-18502-Aplic. - 17.660.690,97
Banco Santander Jacanã Ag 656 Aplicação 62.842,26 196.879,81
Banco do Brasil ag. 3333 204.224,19 300.000,00
Banco do Brasil ag. 3333 550.304,02 1.198.415,19
Banco Santander Jacanã - ag. 656 apl. 8602c - 1.435.296,23
Banco Santander Jacanã - ag. 656 apl. 8602b - 893.908,03
Outros         380.515,10         282.860,60

14.406.212,09 32.081.203,70
(b) Vinculadas         31/12/2020         31/12/2019
Banco Brasil Conv. Ag. 3333 - 5570-0 500.160,70 -
Banco Brasil Conv. Ag. 3333 - 851160 51.607,44 -
Banco Brasil Conv. Ag. 3333 - 848622 182.870,72 -
Banco Brasil Pronas PCD 2016 Aplic. 5563-8 - 301.469,00
Banco Brasil Ag. 333-2 Apl 5539-5 Prj. Pronon - 2.509.299,54
Banco Brasil Aplic. Ag. 333-2 Cc 5519-0 136.182,10 133.232,69
Banco Brasil Aplic. Ag. 333-2 Cc 5513-1 817.961,83 883.203,92
Banco do Br S/A -5127-6 Aplic. 221.871,90 83.860,76
Banco do Brasil - 362239 Aplic. 150.012,87 40.566,34
Banco do Brasil 35234 Aplic. 307.058,24 139.392,00
Banco Brasil Conv. 836934/2016 Aplic. 5532-8 118.883,92 226.733,58
Banco do Brasil Ag. 6802 Apl 7347 591.499,30 579.982,15
Banco Brasil Ag. 333-2 - Apl 5506-6 Pronon 6.154,26 155.131,98
Poupança Ouro n. 510.005.640-8 jc 298,91 189.118,78
Banco do Brasil Aplic.-. Ag. 3333-2 Conv. 850899-2017 694,50 164.627,58
Banco do Brasil Aplic.. Ag. 3333-2 Conv. 848619-2017 710,17 113.818,00
Outros           54.745,58           33.785,22

3.140.712,44 5.544.221,54
Os saldos vinculados referem-se a aplicações com finalidade específica: Fundos dos centros de estudos e de
pesquisa e a captações por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica - MS (Pronon) para
aquisição de bens de capital.
4. Créditos com Pacientes E Convênios         31/12/2020         31/12/2019
Créditos com Pacientes Particulares 2.089.654,56 1.251.264,58
Créditos com Pacientes Convênios 65.885.516,70 66.190.343,93
Créditos de Pacientes do SUS 4.804.959,66 7.187.441,12
(-) Perdas Esperadas de Créditos (16.582.619,59)   (5.981.161,08)

56.197.511,33 68.647.888,55
Os créditos com pacientes e convênios não circulantes reúnem valores a receber de operações correntes cuja
realização vem sendo objeto de repactuação perante os clientes e estão ajustados pelo valor provável de
realização, mediante a constituição de perdas esperadas de crédito.
5. Outros Créditos         31/12/2020         31/12/2019
Créditos a Receber Centro de Pesquisa 494.478,66 843.889,39
Créditos de Funcionários 551.471,37 597.515,58
Impostos a Recuperar 65.332,83 54.172,21
Adiantamentos a Fornecedores 349.173,66 1.826.195,80
Empréstimos Materiais e Medicamentos 74.486,31 42.573,74
Cartão - Crédito / Débito 309.076,24 238.471,47
Patrocínios           17.437,52           29.405,02

1.861.456,59 3.632.223,21
6. Estoques - Saúde         31/12/2020         31/12/2019
Drogas e medicamentos 4.904.438,38 6.235.872,55
Materiais de uso paciente 1.887.632,28 1.138.563,33
Gêneros alimentícios 96.262,15 102.153,24
Produtos de limpeza 111.326,99 85.527,92
Materiais de manutenção 71.475,03 82.197,18
Impressos e materiais de expediente 132.951,20 165.076,15
Outros materiais 547,93 6.640,83
Filmes e químicos para Raio X 4.239,29 4.416,50
Dietas enterais 35.376,37 62.133,64
Uniformes 38.544,06 97.772,37
EPI’S 22.834,30 34.000,82
Materiais de informática 5.030,65 11.118,73
Secretaria da Saúde-herceptin 2.526.435,71 119.204,17
OPME           25.826,71                         -

9.862.921,05 8.144.677,43
7. Imobilizado e Intangível

Depreciação/
Amortização

Imobilizado         31/12/2019        Entradas    Acumulada Transferências            Baixa         31/12/2020
Edificações 50.571.161,95 - (1.390.948,69) 4.547.084,58 - 53.727.297,84
Terreno 214.738,57 - - - - 214.738,57
Instalações 904.241,78 292.806,92 (133.238,00) - (33.691,45) 1.030.119,25
Elevadores 596.000,00 - - - - 596.000,00
Poco Artesiano 127.293,80 - - - - 127.293,80
Benfeitorias 5.628.536,09 174.532,82 (419.584,98) 133.566,91 - 5.517.050,84
Instrumentos de
  Medicina
   e Cirurgia 1.611.192,21 552.598,65 (258.127,75) - - 1.905.663,11
Aparelhos de
  Medicina
   e Cirurgia 4.676.422,72 699.379,03 (935.372,58) - (455.000,00) 3.985.429,17
Equipamentos
  Hospitalares 14.578.245,53 654.459,72 (3.486.739,08) 4.572.150,00 - 16.318.116,17
Equipam.
  Processamento
   de Dados 1.502.128,00 988.691,19 (713.863,54) - - 1.776.955,65

Depreciação/
Amortização

Imobilizado        31/12/2019        Entradas    Acumulada Transferências            Baixa        31/12/2020
Móveis e
  Máquinas 7.867.872,50 772.837,43 (1.780.004,68) - - 6.860.705,25
Material Didático
  e Pedagógico 3.420,20 - (840,56) - - 2.579,64
Colchões e
  Similares 180.295,70 41.810,49 (40.637,36) - - 181.468,83
Utensílios
  Diversos 31.679,77 30.358,50 (7.300,99) - - 54.737,28
Veículos          23.760,69                      -      (23.760,69)                          -                    -                        -
Subtotal -
  Imobilizado   88.516.989,51   4.207.474,75 (9.190.418,90)       9.252.801,49 (488.691,45)   92.298.155,40
Imobilizado em Andamento
Importações em
  Andamento 2.440.971,00 2.140.980,00 - (4.572.150,00) - 9.801,00
Obras em
  Andamento   16.496.391,22   1.579.413,91                       -    (4.680.651,49) (490.844,40)   12.904.309,24
Subtotal -
  Imobilizado em
  Andamento   18.937.362,22   3.720.393,91                       -    (9.252.801,49) (490.844,40)   12.914.110,24
Total
  Imobilizado 107.454.351,73   7.927.868,66 (9.190.418,90)                          - (979.535,85) 105.212.265,64
Intangível
Softwares 3.718.885,52 260.047,61 (1.112.986,35) - (1.938,00) 2.864.008,78
Marcas e
  patentes          41.154,00                      -                       -                          -     (9.940,62)          31.213,38
Total
  Intangível     3.760.039,52      260.047,61 (1.112.986,35)                          -   (11.878,62)     2.895.222,16
8. Empréstimos e Financiamentos

Saldo Saldo Não
Valor Circulante Circulante

Descrição            .     Modalidade   Contratado  31/12/2020  31/12/2020                  Total
Hospimetal Ind. Met. FINAME 708.240,00 10.687,50 10.687,13 21.374,63
Banco do Brasil - Siemens FINAME 2.970.000,00 371.250,00 742.500,00 1.113.750,00
Arrendamento de
  imóveis (aluguel) ARRENDAMENTO 2.385.450,82  192.652,92  200.144,98         392.797,90
Total de Empréstimos
  e Financiamentos 574.590,42 953.332,11 1.527.922,53
Garantias: Nos FINAMEs a garantia é o próprio bem financiado.
9. Obrigações Trabalhistas e Tributárias:         31/12/2020         31/12/2019
Ordenados a Pagar 3.551.918,70 3.526.176,30
INSS a Recolher - Folha 483.172,20 441.793,93
PIS a Recolher - 2.319.165,13
IRRF a Recolher 837.836,20 836.387,26
Contr. Sindical ou assistencial 1.391,96 498,93
ISS na Fonte a Recolher 11.654,11 9.907,10
PIS/Cofins/CSLL Retido na Fonte a Recolher 561.605,61 513.994,87
Provisão para Férias 5.935.273,41 5.758.655,41
Encargos sobre provisão para férias 474.209,47 458.253,30
Outros Encargos         618.640,91      2.687.478,29

12.475.702,57 16.552.310,52
10. Outras Contas a Pagar
Saúde         31/12/2020         31/12/2019
Honorários médicos a pagar 4.675.752,11 5.113.848,42
Obrigações com Terceiros - Outros 1.742.416,27 2.174.235,52
Outras contas a pagar         140.669,75         292.833,13

6.558.838,13 7.580.917,07
11. Atendimento à Legislação das Entidades Beneficentes de Assistência Social sem Fins Lucrativos:
A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2020 o cumprimento do percentual acima do
mínimo de 60% de atendimento à pacientes do SUS, cumprindo o determinado pela lei 12.101, de 27 de novembro
de 2009 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área
da Saúde (CEBAS-SAÚDE). 12. Certificado Beneficente de Assistência Social: A instituição é portadora do
Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde – CEBAS/Saúde, concedido pelo Ministério da
Saúde. Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de
maio de 2014, foi deferida em 14/12/2018, através da Portaria Nº 1.895, de 6 de dezembro de 2018 a renovação
da validade do CEBAS/Saúde pelo período 3 anos, com vigência de 21 de setembro de 2018 à 20 de setembro
de 2021. 13. Gratuidades Concedidas: As gratuidades concedidas no exercício de 2020 através de seus
programas e projetos atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09 que dispõe sobre o processo de certificação para
obtenção de isenção das contribuições para a seguridade social e estão dispostos da seguinte forma: Gratuidades
– Saúde: representa o total de recursos aplicado no atendimento à população em geral. A apuração do montante
contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante
o ano de 2020 o montante foi de R$ 44.869.720,85 (em 2019 R$ 47.826.801,67, demonstrado para efeito compa-
rativo). 14. Isenções Previdenciárias, COFINS e CSLL: Demonstramos, conforme a Lei nº 12.101 de 27/11/
2009, o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício e registradas a débito de
em contas de despesa tendo como contrapartida contas retificadoras também no resultado, de modo a não alterar
o resultado do exercício; e que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as entidades
beneficentes de assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída - Saúde         31/12/2020         31/12/2019
INSS - Quota Patronal 17.984.219,58 16.110.363,39
COFINS e CSSL    13.609.436,31    12.885.697,89
Total 31.593.655,89 28.996.061,28
15. Captação de Doações: A Entidade capta doações materiais e em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas,
e tem como objetivo a complementação do pagamento do custeio dos serviços ligados à prevenção do câncer
de mama.
Doações Captadas         31/12/2020         31/12/2019
Doações em Materiais/Espécie 431.018,81 43.584,29
Doações em Bancos 180.416,99 274.929,24
Sub-Licenciadas 446.690,08 475.269,77
Corridas                         -         459.101,70

1.058.125,88 1.252.885,00
16. Campanha Beneficente – “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”: Implementada pelo IBCC em
fevereiro de 1995, a campanha destina-se à arrecadação de fundos para a pesquisa e prevenção do câncer de
mama, através de doações provenientes da venda de camisetas e outros produtos relacionados, e da realização
de eventos patrocinados. O IBCC paga royalties ao “Council of Fashion Designers of America – CFDA Foundation,
INC.” Entidade idealizadora da campanha e responsável por sua internacionalização, detentora dos direitos
sobre a utilização da logomarca da mesma. A campanha beneficente, no que diz respeito aos fundos oriundos
das doações bem como, aos repasses a título de royalties, é auditada por outra empresa de Auditoria Indepen-
dente. 17. Provisão para Demandas Judiciais: Provisões constituídas para fazer frente às ações cíveis e
trabalhistas, que se encontram em instâncias diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de
perdas, estabelecidos pelos consultores jurídicos e por julgamento da administração. O montante acrescido em
2020 foi de R$ 3.641.866,70, totalizando R$ 4.478.584,74. 18. Subvenções e Convênios Governamentais:
Durante os exercícios de 2020 e anteriores, o IBCC celebrou convênios com a Secretaria do Estado da Saúde
do Estado de São Paulo e com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como angariou
recursos por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica – MS (Pronon), cujas contratações,
realizações e diferimentos estão demonstradas a seguir: 18.1. Subvenções – Controle de Realização: A
realização dos valores contratados, bem como os saldos a realizar remanescentes, em 31/12/2020, estão
demonstrados a seguir:

Receitas Diferidas
Recebida Realizada Devolvida sem

Saúde 31/12/2019 em 2020 em 2020 execução 31/12/2020
Convenio Min Saúde 812865 682.930,10 1.491.514,01 1.336.810,12 1.612,06 836.021,93
Secretaria Estadual a Saúde
 - Forn Herceptin 119.177,57 13.220.839,07 10.173.976,64 - 3.166.040,00
Projeto Pronon 6.321.676,46 1.698.276,12 956.561,71 696.302,66 6.367.088,21
Sub. a Realizar Contrato
0010201001781/1 235.266,10 63,16 39.711,00 - 195.618,26
Sub a Realizar-
Conv. 833175-2016 e 176 799.267,68 148.419,33 19.973,64 - 927.713,37
Sub a Realizar
 Conv 834908-2016 193.902,54 28.348,10 4.017,96 - 218.232,68
Sub. a Realizar
Conv. 836931/2016 142.858,75 18.761,63 14.194,94 - 147.425,44
Sub. a Realizar
Convenio 836933/2016 161.813,90 - - - 161.813,90
Subv. a Realizar
Conv. Municipal 0,15 - - - 0,15
Convenio 850899/17 164.420,00 191.475,17 217.141,35 - 138.753,82
Subvenção Investimento
Conv. 841177/2016 463.574,14 - 82.791,48 - 380.782,66
Subvenção Investimento
Conv. 841392/2016 13.807,34 - 1.735,56 - 12.071,78
Subvenção Investimento
Conv. 1031/2014 69.699,40 482,20 8.913,60 - 61.268,00
Sub. a Realizar Conv.90 63.430,18 - 8.023,56 - 55.406,62
Subvenção a Realizar
Conv 580/2019 300.000,00 12.400,71 20.000,16 - 292.400,55
Subvenção a Realizar
Conv 848619/17 - SICONV 113.764,00 10.345,92 19.271,46 - 104.838,46
Subv. a Realizar Conv 210 133.714,31 42.572,31 20.939,61 - 155.347,01
Sub. a Realizar Conv 250 104.661,67 - 51.584,16 - 53.077,51
Sub. a Realizar Conv-150 100.971,56 2.062,20 27.772,20 - 75.261,56
Subvenção Min. Saude
Conv. 836934-2016 348.857,61 33.296,98 140.345,45 - 241.809,14
Convenio 450/2018 -
Investimento- Custeio 830.687,78 329.922,78 882.936,03 - 277.674,53
Subv. Conv. 143/19
Unid. Jaçanã 187.985,00 7.078,02 73.553,94 - 121.509,08
Subv. A Realizar Interv.
Onco-Mama 1.873.984,08 - 715.062,22 - 1.158.921,86
Plano Emergencial Covid19 - 2.077.108,26 1.969.895,38 - 107.212,88
Subvenção a
Realizar Conv-008/2020 - 204.080,70 8.161,40 - 195.919,30
Sub. a Realizar Conv-1183 - 100.020,67 63.614,96 - 36.405,71
Subv. a Realizar Conv-120 - 100.000,00 - - 100.000,00
Sub. a Realizar Conv-217 - 150.000,00 96.541,68 - 53.458,32
Subv. a Realizar Conv-2920 - 200.000,00 69.194,98 - 130.805,02

Receitas Diferidas
Recebida Realizada Devolvida sem

Saúde 31/12/2019 em 2020 em 2020 execução 31/12/2020
Subv. a Realizar Conv-3133 - 100.833,33 1.666,66 - 99.166,67
Sub. a Realizar Conv-3286 - 100.000,00 21.000,00 - 79.000,00
Subv. a Realizar Conv-3339 - 274.898,00 - - 274.898,00
Subvenção a Realizar
Conv-848622 - 525.304,34 31.362,28 - 493.942,06
Subvenção a Realizar
Conv-851160 - 228.927,44 11.440,00 - 217.487,44
Sub. a Realizar Conv-11293 - 50.000,00 48.400,00 - 1.600,00
Sub. a Realizar Conv-11294 - 280.000,00 85.724,05 - 194.275,95
Sub. a Realizar Conv-9506 - 500.000,00 - - 500.000,00
Total 13.426.450,32 22.127.030,45 17.222.318,18 697.914,72 17.633.247,87
18.2. A subvenções contratadas e/ou recebidas demonstrada na segunda coluna acima, são assim
sintetizadas:
Saúde         31/12/2020         31/12/2019
Subvenção Convenio 812865 Min Saude 1.491.514,01 250.000,00
Secretaria da Saude-Herceptin 13.220.839,07 9.774.682,52
Subvenção a Realizar Convênio 836496/2016 - 19.951,51
Convênio 450/2018 - Investimento- Custeio 329.922,78 1.197.985,00
Subvenção a Realizar Convênio 836933/2016 - 175.052,14
Subvenção a Realizar Convênio Municipal - 330.000,00
Convênio 850899/17 191.475,17 164.420,00
Subvenção a Realizar Convênio 580/2019 12.400,71 300.000,00
Subvenção a Realizar Convênio 848619/17 - SICONVÊNIO 10.345,92 113.764,00
Subvenção Convênio 143/19 Unid. Jaçanã 7.078,02 187.985,00
Subvenção a Realizar Interv. Onco-Mama - 1.890.000,00
Projeto Pronon 1.698.276,12 -
Subvenção a Realizar Contrato 0010201001781/1 63,16 -
Subvenção a Realizar- Convênio 833175-2016 E 176 148.419,33 -
Subvenção a Realizar Convênio 834908-2016 28.348,10 -
Subvenção a Realizar Convênio 836931/2016 18.761,63 -
Subvenção Investimento Convênio 1031 482,20 -
Subvenção a Realizar Convênio 210 42.572,31 -
Subvenção a Realizar Convênio-150 2.062,20 -
Subvenção Min. Saude Convênio 836934-2016 33.296,98 -
Plano Emergencial Covid19 2.077.108,26 -
Subvenção a Realizar Convênio-008/2020 204.080,70 -
Subvenção a Realizar Convênio-1183 100.020,67 -
Subvenção a Realizar Convênio-120 100.000,00 -
Subvenção a Realizar Convênio-217 150.000,00 -
Subvenção a Realizar Convênio-2920 200.000,00 -
Subvenção a Realizar Convênio-3133 100.833,33 -
Subvenção a Realizar Convênio-3286 100.000,00 -
Subvenção a Realizar Convênio-3339 274.898,00 -
Subvenção a Realizar Convênio-848622 525.304,34 -
Subvenção a Realizar Convênio-851160 228.927,44 -
Subvenção a Realizar Convênio-11293 50.000,00 -
Subvenção a Realizar Convênio-11294 280.000,00 -
Subvenção a Realizar Convênio-9506         500.000,00                          -
Total 22.127.030,45 14.403.840,17
19. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) - Entidades sem
Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado
do voluntariado, no montante de R$ 74.385,28 para o exercício de 2020 e R$ 102.420,58 para o exercício de 2019,
que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação
em várias ações realizadas pela entidade. 20. Aplicações de Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais. 21. Cobertura de Seguros (Não auditado): Para atender
medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de
eventuais sinistros. Não faz parte do escopo dos auditores independentes auditar a suficiência da cobertura de
seguros. 22. Incorporação de Unidade Formosa - GO: A unidade hospitalar Hospital São Camilo localizada
no Município de Formosa-GO foi incorporada ao IBCC, conforme Escritura de Comodato registrada no 14º
Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo Livro 5230 Páginas 231 a 237. 23. Compromissos: No encerra-
mento do período de 2020 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram
divulgação nas demonstrações financeiras. 24. Pandemia COVID-19: 27.a. Efeitos da Pandemia: Em 2020
houve impacto decorrente da pandemia que assola o mundo e que refletiram diretamente no atendimento clínico,
médico, cirúrgico do IBCC, ocasionando em redução no faturamento, visto as inseguranças que o vírus trouxe
a população. O IBCC se adaptou seguindo os protocolos de prevenção sugeridos como melhores práticas
sanitárias; reduziu custos e despesas possíveis, de forma a não comprometer o atendimento aos pacientes e
redução salarial conforme MP 936/20. As incertezas econômicas e políticas e, também, o aparecimento das
variantes do vírus possam, ainda, gerar impactos econômicos e financeiros em 2021, mas não é possível
mensurar os efeitos com segurança. 27.b. Verbas destinadas para tratamento da Covid-19: Foram desti-
nadas ao IBCC verba oriunda de Emenda Parlamentar para atendimento aos pacientes com Covid-19 no valor
de R$ 2.077.108,26 (vide nota 18). 27.c. Eventos Subsequentes: Em atenção à NBC TG 24 (R2), item 10, que
trata de Eventos Subsequentes que não originam ajustes, pelo fato de a situação pandêmica ter se agravado após
o período a que se refere as Demonstrações Financeiras, o IBCC entende que pode ocorrer impactos econô-
micos e financeiros. A minimização do impacto dependerá do sucesso e aceleração do processo de vacinação
a toda população contra a COVID-19 e consequente imunização e, neste momento, dada a incerteza do cenário,
não é possível mensurá-lo. A Entidade, através de a sua administração, assim como em 2020, estará atenta para
tomadas de decisões necessárias visando o menor impacto negativo possível.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 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 perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: -
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 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

Aos Administradores do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC. São Paulo - SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC em 31 de dezembro de 2020,
o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil à entidades sem fins lucrativos. 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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras ”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: A Administração da
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade da Entidade e do contrato de gestão continuar operando, divulgando, quando aplicável,

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 financeiras 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 Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos com os respon-
sáveis 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declara-
ção de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência,
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente,
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 31 de março de 2021.
Macso Legate Auditores Independentes
CRC 2SP033482/O-3

Antonio Mendes Freitas - Presidente
DIRETORIA

Justino Scatolin - Superintendente Responsável Técnico: Marilan Biasotto - Contadora CRC 1SP236665/O-5

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 27 de abril de 20216

Treze milhões de brasileiros fizeram sua primeira com-
pra online em 2020, excedendo qualquer expectativa 
que o setor tinha. Com isso, a tendência do mercado 

em ampliar o e-commerce vai se consolidando, tanto em 
relação às empresas quanto aos consumidores. A impos-
sibilidade de visitar lojas físicas acelerou este processo, e 
diversos motivos são apontados por especialistas. 

“A pandemia foi o fator principal disso tudo, mas que 
também desencadeou uma série de tendências e novos com-
portamentos que veremos no cenário de vendas digitais por 
muito tempo”, afirma José Antunes, coordenador de vendas 
e novos negócios da fintech Juno. “O primeiro fator que foi 
desmistificado foi a segurança no e-commerce: pessoas evi-
tavam comprar online por receio de não receber o produto 
ou não ser exatamente aquilo que estavam procurando. 

Com a impossibilidade de sair de casa, o consumidor 
foi forçado a dar uma chance e testar essa nova forma de 
consumo. Aliado a isso, vem o segundo fator: a evolução 
logística, que ajudou e-commerces e marketplaces a reduzi-
rem prazos de entrega e deram atenção à logística reversa, 
crucial para o processo de devolução/desistência”.

O ajuste dos negócios em relação à pandemia foi essen-
cial. “Desde março de 2020, sentimos na Juno dois grandes 
efeitos. O primeiro foi a paralisação dos negócios e a ex-
pectativa de que tudo voltaria logo ao normal”, comenta o 
coordenador de vendas. Com a quarentena se estendendo 
e restrições maiores para locais públicos, as empresas se 
viram forçadas a buscar alternativas. 

A restrição do comércio físico acabou elevando o cres-
cimento do e-commerce, como aponta a pesquisa: entre 
abril e junho, o número de pedidos online cresceu 70% em 

Os novos hábitos digitais dos brasileiros, adotados principalmente por causa da pandemia, refletiram em números recordes para o 
e-commerce. O ano passado teve o maior crescimento registrado desde 2007 em compras pela internet, e uma alta de 41% 

em relação ao ano anterior, segundo a 43ª edição do relatório Webshoppers 43 divulgada pela Ebit/Nielsen. 

Freepik

pagamento, uma URL com checkout para venda de qual-
quer produto ou serviço, fácil de usar”, explica Antunes. 

Transformar as dificuldades em vantagens para o empre-
endedor se consolidar no meio digital é um fator relevante 
na consolidação deste meio, como o coordenador da Juno 
aponta: “A maior dificuldade do empresário, eu diria, é o 
controle de forma geral. O e-commerce acaba sendo mais 
complexo do que a venda presencial, pois é preciso cuidar da 
marca, passando pela forma de se comunicar com os clientes 
e divulgar produtos, até controles de estoque e de logística. 

São grandes desafios de adaptação que, quando superados, 
se tornam vantagens, pois o negócio estará pronto para o 
meio digital. Além de manter um volume de vendas saudá-
vel, pode-se expandir os horizontes de forma que a venda 
presencial talvez não conseguiria”, comenta o especialista. 

Antunes avalia positivamente a adaptação para o e-
-commerce também para o cliente, que confia mais neste 
método, seja por experiências prévias ou por ferramentas 
como avaliação das lojas. A pesquisa da Webshoppers apon-
tou que 80% dos novos consumidores digitais repetiria a 
compra online, e 69,5% disseram que promoveriam a loja 
onde fizeram compras. 

E os usuários consomem dos mais variados setores, desde 
as lojas de departamento até artigos esportivos, informática 
e roupas. “Já o empresário consegue manter suas vendas e 
até mesmo alavancá-las, visto que essa migração possibili-
tou não apenas que as vendas locais continuassem, como 
também abriu portas para o e-commerce trabalhar a nível 
nacional”, destaca.

O ano passado foi marcado também por mudanças nas for-
mas de pagamento, como a implementação do Pix e o anúncio 
do Open Banking, iniciado em 2021. Antunes destaca esta 
crescente atenção por outros formatos: “As lojas começam a 
ter interesse nessa nova forma de receber. A meu ver, ainda 
existe um grande passo a ser dado com relação ao Pix, que 
tem relação com o fator ‘oferta X demanda’. 

Hoje, nem todas as lojas oferecem, pois os clientes não 
exigem esta modalidade. Mas nós que lidamos diretamen-
te com pagamentos sabemos do potencial e tentamos 
conscientizar tanto quem vende como quem compra para 
as vantagens da importância de acompanhar a tendência 
desde o início”.

Mesmo após a pandemia, a expectativa é de que o e-
-commerce continue com força entre consumidores e em-
presários. “Acredito que esse movimento veio para ficar”, 
aposta Antunes. “A pandemia de certa forma ajudou o 
e-commerce a se consolidar como interessante tanto para 
quem compra quanto para quem vende. 

O consumidor mudou muito seu comportamento de 
compra e vê vantagens nisso. Conforto, comodidade e 
agilidade são sentimentos que antes, durante ou depois 
da pandemia, o consumidor sempre irá buscar. Então vejo 
sim esse movimento de consolidação, onde todo negócio 
precisa ter seus canais digitais de venda”, completa o es-
pecialista. - Fonte: (www.maisg.com.br).

comparação a 2019. Na outra ponta da equação, o número 
de lojas virtuais aumentou, segundo a Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico, com mais de 150 mil novas lojas 
entre março e julho passados.

“O segundo grande efeito da pandemia que notamos foi a 
busca das empresas por alternativas, e a forma encontrada 
pela maioria delas foi justamente cobrar de forma digital”, ex-
plica Antunes. “Muitas atrelaram suas vendas a e-commerces 
ou ainda formas mais simplificadas, mas ainda assim digitais, 
como uso de redes sociais, do WhatsApp ao Instagram. 

Esse olhar para o digital foi muito positivo e até nos ajudou 
a repensar produtos e features da Juno. Buscamos ajudar 
o vendedor a vender mais e o comprador a consumir com 
segurança. Desenvolvemos, por exemplo, plug-ins ao estilo 
plug and play para plataformas de e-commerce e links de 
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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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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.
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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$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 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. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda 
de validade da Medida Provisória 892, que 
previa mudanças nestes procedimentos. A 

MP caducou no inicio de dezembro passado 
e, portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda 
não se deram conta desta mudança e podem 
incorrer nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Segundo especialistas, 
mais do que fornecer 
um potencial de ino-

vação que alcançará todas 
as indústrias, em todo lugar, 
e uma internet até 20 vezes 
mais rápida, as redes 5G vão 
cooperar para o salto da in-
ternet das coisas - a interco-
nexão de itens do cotidiano à 
rede mundial de computado-
res -, o que possibilita que os 
objetos “dialoguem” uns com 
os outros sem interferência 
humana. 

De acordo com Alexandre 
Resende, diretor de tec-
nologia da informação da 
Sercom, filiada à Associação 
Brasileira de Telesserviços 
(ABT), a maioria dos equipa-
mentos hoje, desde geladeira 
até wearables (a chamada 
tecnologia que “vestimos”, 
como smartwatches), se 
utiliza do 4G, ou seja, o que 
há disponível. Porém, com o 
passar do tempo, novos dis-
positivos estarão conectados 
à rede o tempo inteiro. Será 
o caso de carros, drones e 
até mesmo prédios. 

“Está cada vez mais factí-
vel imaginar que um cidadão 
pode receber uma mensa-

A tendência é que as pessoas passem a ficar cada vez menos 
surpresas ao perceberem que uma geladeira 

se comunicou com o SAC.

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

No final do mês 
passado, a Polícia 
Federal deflagrou a 
“Operação Camarote” 
para investigar o 
caso da empresa de 
transporte de Belo 
Horizonte, cujos 
proprietários, Robson 
e Rômulo Lessa 
teriam, supostamente, 
comprado vacinas 
da Pfizer contra 
a Covid-19 para 
vacinar seus 
familiares e amigos 
(inclusive políticos), 
clandestinamente, 
em uma garagem da 
companhia.

A reportagem intitulada 
“Questões de privilé-
gio - Empresários to-

mam vacinas às escondidas”, 
veiculada pela revista piauí 
ao final do mês passado, 
causou questionamentos 
por parte da sociedade e da 
opinião pública, visto que, a 
compra de vacinas contra o 
Coronavírus pela iniciativa 
privada só está autorizada 
para repasse integral das 
doses, a título de doação, 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) - pelo menos enquan-
to o grupo definido como 
de maior risco, 77 milhões 
de brasileiros, não estiver 
totalmente imunizado.

Tudo isso para não provo-
car uma concorrência entre 
compradores privados e go-
vernos, o que causaria uma 
inequidade na distribuição 
das vacinas (até agora ape-
nas cerca de 30 milhões de 
cidadãos foram vacinados), 
fazendo prevalecer outros 
critérios que não o estabe-
lecido, pelos órgãos compe-
tentes, como sendo o melhor 
para minimizar riscos de 
morte pela doença para o 
maior número de brasileiros.

E por que estamos re-
moendo um episódio no 
qual, um mês depois de 
ocorrido, as investigações 
já apontam para o fato de 
que tudo não passou de um 
golpe, aplicado em mais de 
80 pessoas por uma falsa 
enfermeira, e que não hou-
ve ligação nenhuma com 
a Pfizer ou qualquer outra 
farmacêutica que esteja co-
mercializando imunizantes 
contra a Covid-19?

Principalmente porque, 
após esses fatos, acendeu-se 
um outro debate, desta vez 
no âmbito legal, no qual cri-
minalistas avaliam se houve 
de fato um crime cometido 
pelos cidadãos que teriam 
comprado a vacina da falsa 
enfermeira, visto que, agora, 
são considerados apenas 
vítimas de seu golpe.

Se ficar comprovado que 
esse foi realmente o caso, de 
vacinação com imunizante 
falso, as únicas pessoas 
que poderão ser respon-
sabilizadas criminalmente 
serão a falsa enfermeira e os 
assistentes que a ajudaram 
a aplicar as doses, desde 
que estes últimos também 
soubessem que as vacinas 
eram falsas na ocasião da 
sua aplicação, tornando-os 
cúmplices do esquema. 

Já os indivíduos que com-
praram e tomaram a falsa 
vacina, não tendo sido imu-
nizados de fato, mas sim 
recebido um soro inócuo, 
não poderão ser condenados 

pelo crime de “furar a fila” 
da vacina, muito menos pela 
clara intenção de cometê-lo 
(já que queriam e podiam 
pagar pelo privilégio), prati-
cando um ato antiético con-
tra os mais de 170 milhões 
de brasileiros que aguardam 
ansiosamente sua vez na fila, 
de acordo com a priorização 
estabelecida pelo governo.

Esse caso, ao meu ver, 
apresenta um dilema não 
apenas jurídico, mas prin-
cipalmente moral e ético, o 
qual deveria ter sido mais 
amplamente debatido pela 
imprensa, legisladores e so-
ciedade, já que os supostos 
“fura-filas” da vacina – em-
presários, amigos, políticos 
e cidadãos de classes mais 
altas - não sofrerão nenhuma 
medida punitiva.

Com base na minha ex-
periência profissional e de 
governança, posso afirmar 
que, diariamente, somos 
confrontados com dilemas 
muitas vezes de caráter 
ético e moral, onde a linha 
do “Eu quero” e do “Eu 
posso” precisa ser muito 
bem ponderada pela reflexão 
fundamental que todas as 
pessoas envolvidas nesse 
episódio não fizeram: a do 
“Eu devo?”.

Somos mais de 170 mi-
lhões de cidadãos brasilei-
ros “querendo” a vacina. 
Nem todos “podemos” ter 
acesso a ela no momento, 
seguindo a ordem de prio-
ridade estabelecida pelo 
governo (fila da vacina); po-
rém, se fôssemos agraciados 
com a oportunidade de nos 
vacinar e aos que amamos, 
faríamos essa pergunta es-
sencial a nós mesmos: “Eu 
devo?” E tomaríamos esta 
decisão independente de 
estarmos cientes ou não das 
consequências da lei que 
nos pune ou oferece uma 
lacuna para nos inocentar 
juridicamente, mas não da 
imoralidade e da falta de 
ética?

E assim, esse é mais um 
triste episódio de falta de 
cidadania, moral e ética, que 
tende a ficar sem correção. 
Chego à conclusão de que 
no Brasil, quando não é es-
tabelecida a ilegalidade (ou 
possibilidade do fato vir a 
público), a moral e a ética 
deixam de ser questionadas 
e por sua vez aplicadas nos 
julgamentos, gerando um 
desafio para a grande maio-
ria dos programas de gover-
nança nos setores público e 
privado, que infelizmente 
ainda tendem a funcionar 
de forma teórica, ou seja, 
somente no papel.

Realmente, o Brasil pre-
cisa de muito mais vacinas 
para combater epidemias, 
inclusive no âmbito da inte-
gridade moral e ética, para 
que a sociedade não fique à 
mercê de doenças que vem 
provocando a morte lenta de 
sua cidadania.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

O Brasil precisa de mais 
vacinas, inclusive contra a 

falta de cidadania

Com 5G, centrais passam a 
ser canais de análise de dados
Projeções da consultoria Omdia apontam que a chegada da rede comercial de quinta geração (5G) no 
Brasil pode gerar negócios cujo impacto pode chegar a US$ 1,2 trilhão no PIB do país em 15 anos

também está ficando mais 
próximo da realidade. 

Graças à potência das 
redes 5G, a videochamada 
tende a ser um canal mais 
explorado, e fatores como 
pessoalidade e outras pos-
sibilidades de resolução ins-
tantânea que a comunicação 
por vídeo oferece estreitarão 
a relação das marcas com 
seus consumidores. 

“Será mais fácil e rápido 
resolver um problema por 
vídeo, tendo um analista 
para te auxiliar e acompa-
nhar os procedimentos”, diz. 
Às centrais de atendimento, 
caberá a análise de dados e, 
principalmente, no cuidado 
do relacionamento com o 
consumidor. 

A expectativa do mercado 
é que a oferta do 5G no Brasil 
seja a maior do mundo, e 
não é exagero dizer que a 
vida está prestes a mudar 
por conta disso. “Estamos 
a um passo de uma nova 
era tecnológica que abrirá 
caminho para mudanças sem 
volta, de comportamento 
e de toda uma sociedade”, 
afirma Resende.  Fonte: 
(www.fsb.com.br).

gem por WhatsApp ou uma 
ligação de um agente digital 
informando que sua geladei-
ra está com um problema, 
sugerindo algumas datas 
para agendar o reparo. E 
que, com apenas um clique 
ou confirmação por voz, ele 
pode escolher o dia e hora 
que melhor lhe convém”, diz. 

Segundo o especialista, a 
tendência é que as pessoas 
passem a ficar cada vez 
menos surpresas ao perce-
berem que uma geladeira 
se comunicou com o SAC, 
serviço de atendimento ao 
consumidor do fabricante, 
por uma rede móvel de 

altíssima velocidade. “Essa 
narrativa fará parte de nosso 
cotidiano”, diz. Além disso, 
a comunicação autônoma 
entre equipamentos e fabri-
cantes deverá alterar a rotina 
dos telesserviços. 

“Esperar na fila de aten-
dimento e gastar tempo 
informando ao atendente 
o modelo, número de série, 
defeito e seguir inúmeras 
orientações na esperança 
de resolver o problema será 
coisa do passado. Sua gela-
deira fará todo esse trabalho 
por você”. E a resolução de 
um problema a distância, 
com a ajuda do consumidor, 
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Miguel Torres Leite (*)

É cada vez maior o investimento de 
empresas estrangeiras no Brasil, especial-
mente  no setor de saúde. 

O movimento de fusão e aquisição de 
grandes empresas - como Hapvida, Rede 
D’or, Grupo NotreDame Intermédica, 
entre outros - criam ambientes nos quais 
se ofertam serviços de alta qualidade em 
instalações físicas de alto luxo. No entanto, 
essa estratégia se destina a uma parcela 
mínima da população capaz de arcar com 
os custos deste atendimento.

Esse movimento também provoca a 
migração de médicos para os hospitais 
particulares de luxo, que oferecem a eles 
benefícios muito atrativos, deixando po-
tencialmente deficitários o atendimento de 
menor custo destinado à população mais 
carente, especialmente em áreas remotas. 
Para evitar um colapso, os planos de saúde 
precisam agir rápido, a fim de manter seus 
médicos cooperados e clientes. 

Após essa movimentação do mercado, 
que teve início em 2015, com a abertura 
para entrada de capital estrangeiro, im-
portantes grupos de saúde suplementar 

vêm trabalhando para melhorar cada vez 
mais sua cartela de serviços. Ou seja, a 
concorrência tem forçado a mudança de 
estratégia.

Tradicionais operadoras brasileiras já 
estão se abrindo para a negociação e ajus-
tando o “modus operandi” para garantir a 
permanência de clientes e prestadores de 
serviços, como as clínicas de saúde. 

E o grande desafio dessas clínicas é 
oferecer atendimento de alta qualidade ao 
paciente, a um custo atrativo às operadoras 
de planos de saúde. 

Quando abertas à negociação e ao com-
partilhamento de risco, as clínicas têm 
destaque dentro desse universo. E é o que 
temos feito no Instituto de Radioterapia 
São Francisco, em Belo Horizonte. Atuando 
junto às operadoras, a diretoria do IRSF visa 
dividir o risco, oferecendo a essas empresas 
a possibilidade de custos mais atrativos 
pelos procedimentos, ao mesmo tempo em 
que entrega alta qualidade técnica.

Trata-se de um acordo vantajoso para 
todos: a operadora negocia com a clínica 
um plano que cubra todos procedimentos 
necessários a um custo menor  e o paciente 
passa a ter acesso sem dificuldade aos 

tratamentos necessários. E é importante 
destacar que ter plano de saúde está entre 
as prioridades do brasileiro, sendo seu 
terceiro maior desejo, segundo o Ibope. 

Esse fato, somado à preocupação com 
a saúde, motivada principalmente pela 
pandemia, pode ter sido o responsável pelo 
expressivo aumento nas adesões. Após 
cinco anos em queda, com perda de mais 
de 3 milhões de usuários, as operadoras 
viram, em 2020, o ano fechar com mais de 
500 mil novas adesões em relação a 2019, 
segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS. 

Quem busca um plano de saúde é regido 
pela visão de que o setor privado pode 
oferecer mais qualidade em relação ao 
SUS. O usuário quer pagar preço justo e ser 
bem atendido sem restrições em qualquer 
ocasião. Os atores desse processo são as 
clínicas, os hospitais e as operadoras, cujo 
papel, como visto aqui, vai muito além do 
bom atendimento!

(*) - Graduado pela UFMG, é especialista em 
Radioterapia e presidente do Instituto de 

Radioterapia São Francisco e membro do Corpo 
Clínico do Centro de Radioterapia do Hospital 

Felício Rocho.

Compartilhamento de risco na saúde
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O custo 
do conforto

Inspirado no 
movimento “Do 
not call”, ligações 
telefônicas, sms 
ou aplicativo de 
mensagem não 
podem ser mais 
usados como meio 
de cobrança para 
consumidores 
residentes no Estado 
de São Paulo

O cliente que inscre-
ver seu telefone 
no cadastro para 

bloqueio de telemarketing 
junto ao Procon, não pode-
rá ser contatado, seja para 
divulgação do produto ou 
cobrança, sob pena de 
multas às empresas de 
telesserviço.

Dados do Procon de São 
Paulo apontam que desde 
2009 o órgão registrou 
mais de 2,8 milhões de 
linhas telefônicas cadas-
tradas para não receber 
ligações de telemarketing.  
O website “Não me Per-
turbe”, promovido pelas 
principais operadoras de 
telefonia do Brasil, já re-
cebeu mais de 2 milhões 
de solicitações de bloqueio 
dessa espécie de telefo-
nema. 

Nos EUA, desde 2003, 
o poder público solicita 
que as empresas de tele-
fonia do país instalem em 
seus produtos tecnologias 
para que os consumidores 
possam bloquear auto-
maticamente ligações de 
telemarketing. O assunto 
é tão sensível que o pró-
prio setor de telesservi-
ços produziu um Código 
de Conduta que trata da 
limitação de dias e ho-
rários para ligação e até 

quantidade de vezes que 
o consumidor poderá ser 
contatado por dia.  

Mas esse conforto, não 
nos enganemos, tem refle-
xo direto no aumento de 
juros e custo do dinheiro. 
Isto acontece, pois, o mer-
cado em geral possui taxas 
de inadimplência e taxas 
de risco que são instituídas 
no setor, ou particular-
mente, e a precificação 
do produto ou serviço 
contém, além das taxas 
adequadas de estoque de 
inadimplência, a previsão 
do custo para reverter o 
passivo em recebíveis. 

Em uma régua de co-
brança, quanto mais cedo 
houver a notificação do 
débito maior a chance de 
receber a dívida e, com o 
impedimento legal do uso 
do telemarketing ativo, 
aumentamos o risco de 
inadimplência, diminuí-
mos o percentual das taxas 
de estoque de dívidas e o 
mercado regulará seu ris-
co das seguintes formas: 
melhorando a análise de 
crédito para diminuir o 
risco de calote, diminuin-
do o início da régua de 
cobrança com o modelo 
cartao postal, aumentan-
do o preço do produto ou 
serviço, frente ao custo do 
risco e da multa.

Para o consumidor o 
alívio inicial reflete em 
aumento de juros nos em-
préstimos e dificuldade 
de crédito privado; para 
as empresas a legislação 
é interferência na livre 
iniciativa e risco de liqui-
dez do seu estoque de 
dívidas e para o setor de 
telesserviço é prejuízo e 
demissão.

 
(*) - É presidente da CDL São Caetano 

do Sul e advogado.

Alexandre Damasio Coelho (*)

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: RICARDO DOS SANTOS LIMA, profissão: educador físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cotia - SP, data-nascimento: 27/04/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Manoel Silva Lima e de Marly Alves dos Santos Lima. A 
pretendente: FLAVIANA FERNANDES DE SOUZA, profissão: técnica em enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 13/01/1984, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Severino Fernandes de Souza e de 
Lizabete Rita de Souza. R$ 14,55

 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: JOSÉ GRACIEL DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cajueiro, AL, data-nascimento: 22/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Cezário da Silva e de Maria das Dores 
Severo da Silva. A pretendente: RENATA COSTA RODRIGUES, profissão: pedagoga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 12/10/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Rodrigues e de 
Claudete Costa Rodrigues.

O pretendente: NÍCOLAS IVAN DE MELO ROCHA, profissão: comprador de alimentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
31/08/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Rocha 
Sobrinho e de Nazailde Quirino de Melo Rocha. A pretendente: ANA CAROLINA MA-
CHADO, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 13/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sergio Tadeu Machado e de Rosimeire Consales Machado.

O pretendente: ESTÊVÃO DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Paramirim, BA, data-nascimento: 15/04/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gonçalo Antônio dos Santos e de Ana Rosa de 
Oliveira Santos. A pretendente: ELENICE DE JESUS GONÇALVES, profissão: lavradora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Wanderley, BA, data-nascimento: 19/11/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Bispo da Rocha e 
de Eduarda Maria de Jesus da Rocha.

O pretendente: JÔNATAS CHEQUE SANTOS, profissão: operador de centro de distri-
buição, estado civil: solteiro, naturalidade: em Seabra, BA, data-nascimento: 16/04/1999, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Adão Batista Santos e de 
Elaine Cheque Soares. A pretendente: KARYNE DE MENEZES PINTO, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Pinto e de Ester 
de Menezes Pinto.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUZA SILVA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/04/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Rosa da Silva e 
de Marineiva Pereira de Souza. A pretendente: MARIA ALESSANDRA SOBRAL DOS 
SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São José do 
Egito, PE, data-nascimento: 22/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel José dos Santos e de Terezinha Sobral dos Santos.

O pretendente: KAYRE JORGE DA SILVA CORRÊA DOS ANJOS, profissão: pizzaiolo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Picos, PI, data-nascimento: 27/04/2001, residente e 
domiciliado em Cotia, SP, filho de Erisvaldo dos Anjos Silva e de Cristiane Gomes Correa 
da Silva. A pretendente: KARINE BUNHARO LOPES, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 11/05/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Fabiano Lopes e de Regina 
Bunharo de Oliveira Lopes.

O pretendente: DAVID PROCÓPIO SANTOS, profissão: cordeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/12/2001, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Pedro Cardoso dos Santos e de Andréia Aparecida 
Procópio. A pretendente: STEPHANY THEODORO FERREIRA, profissão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/11/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enison Ferreira e de Vanderli Theodoro.

O pretendente: MARCELO OSORIO MANARIN, profissão: metalúrgico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/01/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manarin Filho e de Maria José Osorio da 
Silva. A pretendente: CRISTINA ANACLETO DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 01/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Valdemiro da Silva 
e de Valéria Anacleto da Silva.

O pretendente: LAUN MARCEL MOREIRA SANTANA, profissão: limpador de piscina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
20/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rita de Cassia 
Moreira Santana. A pretendente: VERA APARECIDA SEIJO, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 11/10/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Seijo Sanmartin 
e de Terezinha Aparecida Ozoria Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL TEIXEIRA DE SANTANA, profissão: técnico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/10/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Miguel de Santana e de 
Adelma Teixeira de Oliveira. A pretendente: DAIANE LENICE DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Francisco do 
Santos e de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: CLEBERSON BELMIRO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/05/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ferreira da Silva e de Silvana 
Belmiro. A pretendente: ANDRÉA SOUZA E SILVA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 22/02/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aloisio Souza E Silva e de Maria 
Geronimo Gomes Silva.

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: HENRIQUE CALHEIRO DA PAIXÃO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/03/1983, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edson Lucas da Paixão e de Conceição Calheiro da Paixão; A 
pretendente: TAMIRES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 15/09/1987, 
do lar, natural de Porto Velho - RO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Noé dos Santos e de Domares Neves dos Santos.

O pretendente: ANTONIO EVALDO MOREIRA SIMPLICIO, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 12/10/1971, gerente geral comercial, natural de Acopiara - CE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Mitônio Simplicio Campos e de Espedita 
Moreira Simplicio; A pretendente: PATRICIA SANTOS LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/09/1977, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Avelino Diogo de Lima e de Sebastiana Santos Lima.

O pretendente: FRANCISCO DOUGLAS SILVA DE SOUSA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 30/07/1996, controlador de acesso, natural de Camocim - CE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nelson Nédio de Souza e de Helena Carvalho da 
Silva; A pretendente: ROMILDA MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
22/11/1981, promotora de vendas, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Amaro José da Silva e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: ALLAN DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/07/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Jackson Nogueira de Souza e de Tatiana dos Santos de Oliveira; A pretendente: 
HELIANA DE JESUS CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 10/07/1992, auxiliar 
de serviços gerais, natural de Cajapió - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Catarina de Sena Carvalho.

O pretendente: DIEGO SOUZA PONTES, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/05/1994, 
auxiliar de depósito, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ednon de Pontes e de Fatima dos Santos Souza; A pretendente: 
ALINE BATISTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 06/08/1989, babá, natural 
de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edson Batista da 
Silva e de Maria Madalena Batista da Silva.

O pretendente: IURI MENEZES MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/06/1993, 
garçom, natural de Antas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Juarez 
de Jesus Matos e de Sonia Menezes de Carvalho; A pretendente: JESSICA SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 22/04/1997, padeira, natural de Ubaíra - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria do Carmo Santos Gonçalves.

O pretendente: MAXIMILIANO OLIDIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/05/1993, maquinista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jeova Olidio da Silva Filho e de Rosangela Jesus Silva; A preten-
dente: MICAELE VIEIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 19/01/1998, do 
lar, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria 
Hozana Vieira de Sousa.

O pretendente: JOSUE NASCIMENTO BEZERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/08/1999, montador de movéis, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de João Miguel Bezerra e de Solange Eni do Nascimento; 
A pretendente: ANNE CATHERINE DA FONSECA GONÇALVES, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/10/2002, operadora de telemarketing, natural de Teófilo Otoni - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Nilton Teixeira Gonçalves Filho 
e de Regina Farias da Fonseca Gonçalves.

O pretendente: PAULO LUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/01/1967, 
bombeiro civil, natural de Conceição da Barra de Minas - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sebastião Oscar da Silva e de Margarida de Jesus Silva; A 
pretendente: MARIA DO CARMO ALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 05/05/1962, 
babá, natural de Areado - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose 
Pedro Alves e de Julia Justina Alves.

O pretendente: TIAGO BELTRÃO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/01/1993, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de João Leandro dos Santos e de Ester Tertolina Beltrão; A pretendente: 
NATANY BIANCA DOS REIS, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/1992, auxiliar de 
logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Patricia Roberta dos Reis.

O pretendente: RAPHAEL GONÇALVES AVELINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/06/1997, bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Carlos Roberto da Costa Avelino e de Inês Emilia Gonçalves Avelino; A 
pretendente: THAIS SANTOS DA CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 29/07/1996, 
assistente contábil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco Edson da Cruz e de Rita de Cassia Santos da Cruz.

O pretendente: PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/09/1986, ajudante de obras, natural de Camaçari - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Joaquim José Pereira da Silva e de Leonor da Conceição Silva; 
A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 11/09/1982, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: FELIPE RUIZ DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/12/1994, 
comerciante, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jose Francisco de Lima e de Nair Ruiz de Lima; A pretendente: BRUNA 
GONÇALVES CARLOS DE MENDONÇA, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1999, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Sergio Ricardo Carlos de Mendonça e de Edinilza dos Santos Gonçalves.

O pretendente: ANTONIO ROSA DE SOUZA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/04/1970, porteiro, natural de Itapicuru - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Antonio Rosa de Souza e de Maria Ana dos Santos; A pretendente: MARIA 
JOSÉ ALVES DO MONTE, brasileira, solteira, nascida aos 02/03/1974, servente escolar, 
natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ermito 
Alves do Monte e de Josefa Moreira Neves.

O pretendente: CAIO HENRIQUE ORLEANS E BRAGANÇA DUMONT DA PAZ RIBEIRO, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (18/04/1974), profissão autônomo, 
estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Henrique da Paz Ribeiro e de Nanci Aparecida Rigueiras Ribeiro. A pretendente: IDA 
FELDMAN, nascida em Santo André - SP, no dia (03/03/1967), profissão autônoma, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Aron Feldman e de Fani Berger Feldman.

O pretendente: PEDRO AUGUSTO SANTOS ORONA SILVA, nascido em Campo Gran-
de - MS, no dia (21/10/1993), profissão engenheiro da computação, estado civil solteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Ayres da Silva e 
de Kátia Celene dos Santos Orona Silva. A pretendente: GEISSELI LEITE PINHEIRO, 
nascida em Miranda - MS, no dia (27/06/1991), profissão bióloga, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Moraes 
Pinheiro e de Marilene de Oliveira Leite.

O pretendente: SERGIO ROSENHEK, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
(19/02/1977), profissão gestor esportivo, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Kalman Jacob Rosenhek e de lenta Liba Rosenhek. 
A pretendente: LUIZA DOBNER DOS SANTOS, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 
(20/04/1984), profissão advogada, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Gentil dos Santos e de Maria Margane Dobner dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

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

Essa explosão no nú-
mero de pequenos 
comerciantes fez as 

instituições bancárias diver-
sificarem sua atuação para 
atender a um novo público. 
Nesse cenário, bancos digi-
tais ganham força e despon-
tam como uma boa opção 
para quem quer montar ou 
incrementar um pequeno 
negócio.

Com vantagens que re-
presentam custo menor, 
esses bancos estão de olho 
no poderoso filão: vender 
maquininhas para pequenos 
empreendedores como os 
vendedores de bolos, de ovos, 
de artesanato, um público 
que tem um faturamento 
pequeno demais para con-
seguir vantagens dos bancos 
tradicionais e que encontra 
nas fintechs as melhores con-
dições para oferecer aos seus 
clientes formas diversificadas 
de pagamento.

“Os novos bancos têm taxas 
bem menores dos serviços, 
sem a burocracia e a exi-
gência de um faturamento 
mínimo. A abertura da conta 

Bancos digitais são “a melhor 
opção” para empreendedores
O desemprego e a crise econômica levaram 25% da população brasileira para o empreendedorismo

gasto, maior controle das 
vendas e maior mobilidade, 
diminuição dos riscos de 
calotes e ganho de competi-
tividade são apontados pelo 
consultor como as principais 
vantagens para quem entra 
para o mundo dos cartões. 

“Aceitar pagamentos via 
cartões de crédito e débito é 
uma ação inteligente e indis-
pensável no mercado atual”, 
afirma. O aumento no número 
do uso de cartões de crédito e 
débito foi de cerca de 9%, no 
primeiro semestre de 2020, 
segundo a Abecs. A moda-
lidade crédito movimentou 
R$ 360 bilhões e débito, R$ 
230 bilhões. 

“Tudo isso nos mostra que 
quem não aceita cartões em 
seu estabelecimento está 
perdendo uma importante 
fatia do mercado e a chance 
de aumentar o faturamento de 
seu negócio. E as maquininhas 
facilitam as transações. Por 
terem chip, podem ser usadas 
em todos os lugares e isso 
descomplica a vida de quem 
precisa ir até onde o compra-
dor está”, afirma Pereira.

é rápida e ainda não tem taxa 
de manutenção”, explica Mar-
celo Pereira, administrador 
com foco em economia, banco 
digital e fintechs. Além disso, 
diz o consultor, os bancos di-
gitais vendem as maquininhas 
de cartão a preços bem mais 
competitivos. E esses equi-
pamentos são hoje o grande 
aliado dos empreendedores. 

No fim do ano, os cartões 
transacionaram 46% do con-
sumo das famílias, segundo 
a Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs). 

“Se um empreendedor quiser 
incrementar as vendas, tem 
que oferecer essa opção aos 
clientes”, afirma Pereira. O 
valor da maquininha no mer-
cado gira em torno de R$ 1,5 
mil, mas é possível encontrar 
o produto por até R$ 400,00 
nos bancos digitais.

Pereira elenca oito moti-
vos para o empreendedor 
incorporar na sua rotina de 
negócios o uso das maqui-
ninhas. Comodidade para o 
consumidor, mais segurança 
na transação, aumento nas 
vendas e no valor médio 

Os novos bancos têm taxas bem menores dos serviços, sem a 
burocracia e a exigência de um faturamento mínimo.
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BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

Ativo Notas                   2020                   2019
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes 6 369.446,53 307.192,87
Aplicações Financeiras 7 52.363.135,17 55.357.231,25
Clientes - Mensalidades Educacionais 8 14.612.672,05 14.854.901,02
Adiantamentos 10 1.914.190,84 1.715.805,56
Despesas antecipadas 110.294,72 93.243,15
Outros Créditos 11 19.615.511,30 31.333.026,51
Total do Ativo Circulante 88.985.250,61 103.661.400,36
Ativo Não Circulante
Depósitos judiciais para recursos 12 77.291,92 77.291,92
Investimento 13 8.699.232,55 8.942.681,47
Imobilizado (-) depreciação acumulada 14 260.877.387,27 241.852.851,98
Intangível (-) amortização acumulada 15 2.379,69 7.138,89
Total do Ativo Não Circulante 269.656.291,43 250.879.964,26

Total do Ativo 358.641.542,04 354.541.364,62

Passivo e Patrimônio Líquido Notas                   2020                   2019
Passivo Circulante
Fornecedores 5L 2.623.265,16 4.290.302,67
Obrigações trabalhistas e sociais 16 5.842.031,12 7.689.506,91
Obrigações fiscais e tributárias 1.252.308,09 1.107.804,58
Anuidades antecipadas 17 2.020.381,48 2.321.467,05
Recursos de projetos - privados 25 144.067,81 118.862,01
Contratos e financiamentos 19 2.557.354,12 4.075.134,45
Adiantamentos de clientes 10.400,00 21.516,12
Total do Passivo Circulante 14.449.807,78 19.624.593,79
Passivo Não Circulante
Provisão para contingências 18 25.123.466,42 24.092.466,42
Contratos e financiamentos 19 33.440.540,40 35.997.894,52
Total do Passivo Não Circulante 58.564.006,82 60.090.360,94
Patrimônio Líquido
Patrimônio social 20a 206.544.591,47 195.337.847,11
Reserva de reavaliação 20b 68.281.818,42 70.901.826,66
Superávit do período 20c 10.801.317,55 8.586.736,12
Total do Patrimônio Líquido 285.627.727,44 274.826.409,89
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 358.641.542,04 354.541.364,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

Operações Continuadas Notas                   2020                   2019
Receitas de Ensino
Receitas de ensino sem gratuidades 183.786.882,91 168.627.033,07
Receita de ensino com gratuidades 26.431.114,84 27.602.816,59
(-) Gratuidades - Bolsas
  de Estudos Sociais e Prouni 25 (26.431.114,84) (27.602.816,59)
(-) Bolsas Funcionais (7.823.457,95) (7.220.732,63)
(-) Devoluções e Descontos 30 (35.496.958,72) (20.317.834,06)
Sub-total das
  Receitas de Ensino 140.466.466,24 141.088.466,38
Outras Receitas
Receitas de alugueis 2.546.507,85 4.905.379,33
Receita com taxas e serviços administrativos 383.890,26 1.845.918,15
Receita com repasse de materiais escolares - 288.044,83
Receitas de doações 121.987,06 92.191,40
Receitas com Trabalho Voluntário 21 3.403.034,44 3.498.056,25
Outras 448.374,53 1.840.860,86
Total das Receitas 147.370.260,38 153.558.917,20
Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores 23 (88.051.100,84) (92.394.163,28)
Despesas c/ serviços prestados (6.841.610,21) (9.822.369,69)
Despesas impostos e contribuições (846.554,86) (874.016,93)
Despesas administrativas e gerais 24 (25.798.692,28) (32.051.611,61)
Despesas de depreciação / amortização (8.424.013,26) (7.488.768,35)
Resultado na venda de imobilizado (1.828,86) 16.176,92
Despesas Gratuidades
  Educ. - Apoio Aluno Bolsista 25 (496.164,56) (292.968,34)
Despesas com Trabalho Voluntário 21 (3.403.034,44) (3.498.056,25)
Despesas com
  Contribuições previdenciárias 27 (22.691.640,38) (23.733.352,77)
Isenção de Contribuições
  previdenciárias 27 22.691.640,38 23.733.352,77
Outras despesas (1.247.061,79) (939.948,74)
Total dos Custos e Despesas (135.110.061,10)(147.345.726,27)
(Déficit) / Superávit Antes das
  Receitas/Despesas Financeiras 12.260.199,28 6.213.190,93
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras 3.337.714,96 5.282.843,32
Despesas financeiras (4.796.596,69) (2.909.298,13)
Total Líquido das Receitas/
  Despesas Financeiras (1.458.881,73) 2.373.545,19
Superávit do Período 10.801.317,55 8.586.736,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERIODOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

Atividades Operacionais                   2020                   2019
Resultado Líquido Ajustado 23.959.135,91 21.463.625,19
Superávit do período 10.801.317,55 8.586.736,12
Ajustes por Despesas /
  Receitas que não afetam o caixa
Depreciação e amortização 7.855.829,99 7.351.550,90
Estimativa de créditos de difícil liquidação 4.270.988,37 4.270.988,37
Provisão para contingências 1.031.000,00 1.254.349,80
(Aumento) / Diminuição nos Ativos 7.473.318,96 (33.289.480,35)
Clientes (4.028.759,40) (3.761.630,08)
Despesas antecipadas (17.051,57) 659.933,24
Adiantamentos (198.385,28) 555.390,01
Outros Créditos 11.717.515,21 (30.743.173,52)
Aumento / (Diminuição) nos Passivos (3.657.005,68) 1.199.373,34
Fornecedores (1.667.037,51) 1.577.513,89
Obrigações trabalhistas e sociais (1.847.475,79) (527.199,48)
Obrigações fiscais e tributárias 144.503,51 98.103,62
Anuidades antecipadas (301.085,57) 460.997,11
Recursos de projetos - convênios 25.205,80 (413.641,80)
Adiantamentos de clientes (11.116,12) 3.600,00
Caixa Líquido Gerado (Aplicado)
  nas Atividades Operacionais 27.775.449,19 (10.626.481,82)
Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (27.219.759,29) (24.299.794,80)
Vendas de imobilizado 44.236,34 77.742,96
Baixas de Imobilizado 543.365,79 71.297,57
Caixa Líquido Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Investimentos (26.632.157,16) (24.150.754,27)
Atividades de Financiamento
Contratos e financiamentos (4.075.134,45) 25.167.274,52
Caixa Líquido Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Financiamento (4.075.134,45) 25.167.274,52
Fluxo de Caixa Gerado
  (Aplicado) no Período (2.931.842,42) (9.609.961,57)
Caixa e equivalentes no início do período 55.664.424,12 65.274.385,69
Caixa e equivalentes no final do período 52.732.581,70 55.664.424,12
Aumento (Diminuição)
  de Caixa e Equivalentes (2.931.842,42) (9.609.961,57)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

continua...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

                  2020                   2019
Superávit do período 10.801.317,55 8.586.736,12
Reserva de Reavaliação 68.281.818,42 70.901.826,66
Total do resultado abrangente 79.083.135,97 79.488.562,78
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTASASASASAS
CNPJ 60.916.731/0001-03

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Patrimônio Ajustes de Reserva de Superávit/(Déficit)
             Social Exerc. Anteriores   Reavaliação            Acumulado                  Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 184.438.054,32 254.651,81 73.303.500,88 8.243.466,76 266.239.673,77
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido 8.243.466,76 - - (8.243.466,76) -
Realização da reserva de reavaliação 2.401.674,22 - (2.401.674,22) - -
Ajustes Exercícios Anteriores 254.651,81 (254.651,81) - - -
Superávit do período - - - 8.586.736,12 8.586.736,12
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 195.337.847,11 - 70.901.826,66 8.586.736,12 274.826.409,89
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido 8.586.736,12 - - (8.586.736,12) -
Realização da reserva de reavaliação 2.401.674,22 - (2.401.674,22) - -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - - -
Superávit do período - - - 10.801.317,55 10.801.317,55
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 206.326.257,45 - 68.500.152,44 10.801.317,55 285.627.727,44

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS PERÍODOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

                 2020                  2019
Descrição      (Em Reais)   %      (Em Reais)   %
1 - Receitas 174.295.710,92 181.470.879,05
1.1) Receitas de Educação 140.466.466,24 141.088.466,38
1.2) Receitas de alugueis 2.546.507,85 4.905.379,33
1.3) Receitas com doações 121.987,06 92.191,40
1.4) Receitas com taxas e
  serviços administrativos 383.890,26 1.845.918,15
1.5) Receitas com repasse
  de materiais escolares - 288.044,83
1.6) Gratuidades Educação 26.927.279,40 27.895.784,93
1.8) Receitas com
  Trabalho Voluntário 3.403.034,44 3.498.056,25
1.9) Outras Receitas 446.545,67 1.857.037,78
2 - Insumos Adquiridos
  de Terceiros 31.691.664,80 42.977.969,18
2.1) Custos, Materiais, Energia,
  Serviços de Terceiros e Outros 31.691.664,80 42.977.969,18
3 - Valor Adicionado Bruto(1-2) 142.604.046,12 138.492.909,87
4 - Retenções (14.518.911,74) ( 11.115.753,80)
4.1) Depreciação, amortização
  e exaustão (8.424.013,26) (7.488.768,35)
4.2) Devedores e Duvidosos (6.094.898,48) (3.626.985,45)
5 - VA Líquido Produzido
  pela Entidade (3-4) 128.085.134,38 127.377.156,07
6 - VA Recebido em Transferência 3.337.714,96 5.282.843,32
6.1) Receitas financeiras 3.337.714,96 5.282.843,32
7 - VA Total a Distribuir (5+6) 131.422.849,34 100% 132.659.999,39 100%
8 - Distribuição do Valor Adicionado
8.1) Pessoal e encargos 88.051.100,84 67% 92.394.163,28 70%
8.2) Impostos, taxas e contribuições 846.554,86 1% 874.016,93 1%
8.3) Juros, demais
  despesas financeiras 4.796.596,69 4% 2.909.298,13 2%
8.4) Gratuidades Educação 26.927.279,40 20% 27.895.784,93 21%
8.6) Superávit / (déficit) do exercício 10.801.317,55 8% 8.586.736,12 6%
9 - Total VA Distribuído
  (igual ao item 7) 131.422.849,34 100% 132.659.999,39 100%

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

1. Contexto operacional: ABEL - Associação Brasileira de Educadores
Lassalistas, CNPJ 60.916.731/0001-03, personalidade jurídica, identificada, tam-
bém, pela sigla “ABEL”, é uma associação civil, religiosa, filantrópica, educacio-
nal e de assistência social, sem fins econômicos que, sob os requisitos da lei man-
tém-se enquadrada no Artigo 150, “c” e no Artigo 195, parágrafo 7° ambos da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1.988. Com sede e foro jurídico
na Rua Santo Alexandre, 93 - São Paulo - SP, fundada em 18 de outubro de 1949. A
entidade tem a finalidade de criar, congregar, dirigir e manter estabelecimentos,
obras e atividades que visem à evangelização, à educação, à cultura, ao ensino, à
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à assistência social, à benefi-
cência, à promoção humana e a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Como Entidade Religiosa de ensino e de assistência social, aplica recursos em
Gratuidade nas Atividades Educacionais com bolsas de estudos e projetos de
apoio ao aluno bolsista direcionados as pessoas em situação de risco e
vulnerabilidade social. As receitas auferidas pela Entidade, bem como o superávit
de suas operações, não estão sujeitas à tributação, conforme legislação em vigor
aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os
Resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais. Para manter-se como uma entidade sem finalidade de lu-
cro, as seguintes condições devem ser seguidas pela entidade, as quais estão sen-
do rigorosamente cumpridas: a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus diri-
gentes pelos serviços prestados. b) Aplicar integralmente seus recursos na manu-
tenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais. c) Manter escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão. d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez
anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de
suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quais-
quer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
e) Conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estu-
do integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. (Nota Explicativa 24.2). 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e consi-
derando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de
lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lu-
cros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade. As
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legisla-
ção societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. As demonstrações contábeis fo-
ram preparadas com base no custo histórico. A moeda funcional e de apresenta-
ção das demonstrações contábeis é o real, mesma moeda de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras. 3. Formalidade da Escrituração
Contábil Resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000): A entidade mantém um sistema
de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de pro-
cesso eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lança-
mentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na
sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos. A documentação contábil da entidade é composta por todos os do-
cumentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a es-
crituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil
ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a docu-
mentação contábil. 4. Uso de julgamentos e estimativas contábeis: Uso de es-
timativa: A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração
efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento possível, que po-
dem afetar os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valo-
res de receitas, custos e despesas. Os valores efetivos podem ser diferentes da-
queles estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua deter-
minação. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmen-
te. 5. Principais práticas contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme
determina a resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Flu-
xo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das
Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam
moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos
que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade
imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mu-
dança de valor. b) Aplicações financeiras: registradas ao custo de aquisição,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício so-
cial, equivalentes ao seu valor de recuperabilidade. c) Contas de resultado: o regi-
me contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência. d) Ativo
circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos ren-
dimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável. e) Clientes: referem-
se a direitos a receber de alunos, pela contra prestação de serviços educacionais,
registrados pelo custo da transação, reduzido pela estimativa de perdas por crédi-
tos incobráveis, sem necessidade de ajuste a valor presente. f) Depósitos judiciais:
registrados ao custo histórico. g) Ativo imobilizado: são avaliados pelo custo atri-
buído, deduzidos de depreciações acumuladas e perda por redução ao valor recu-
perável, quando aplicável. h) Investimentos em propriedades e Imobilizado: regis-
trado ao custo histórico, acrescido de reavaliação espontânea e deduzido da depre-
ciação, a qual é calculada pelo método linear considerando a vida útil do bem, re-
duzido ao valor recuperável se necessário. i) Intangível: registrado ao custo históri-
co, deduzido da amortização, a qual é calculada pelo método linear considerando a
vida útil do bem, reduzido ao valor recuperável se necessário. j) Passivo circulante
e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. k) Prazos: Os
ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte
são classificados como circulantes. l) Fornecedores: demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando aplicáveis.
O giro é de curto prazo. m) Obrigações trabalhistas e sociais: foram registrados os
valores efetivamente devidos e inclui a licença remunerada (férias) com os res-
pectivos encargos já incorridos até a data do balanço. n) Anuidades antecipadas:
registradas pelo custo da transação firmado contratualmente, correspondente à
parcela recebida antecipadamente por conta de serviço a ser prestado no exercício
seguinte, momento em que será reconhecida a receita de ensino. o) Contratos e
financiamentos: registrados pelo valor total a pagar, deduzido dos respectivos en-
cargos a incorrer, resultando no saldo líquido devido na data do balanço. Os encar-
gos incorridos são registrados nas despesas financeiras. p) Provisões para contin-
gências cíveis, trabalhistas e tributárias: constituídas pelo montante considerado
suficiente para cobrir as eventuais perdas, sendo revisada periodicamente com
base na opinião de nossos assessores jurídicos. q) Apuração de resultado: as des-
pesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência. As recei-
tas provenientes de doações e contribuições de terceiros são registradas por oca-
sião de seu recebimento, tendo em vista não haver razoável segurança de sua rea-
lização. r) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa
foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou
a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de acordo com a
Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13. s) Prestação de serviços edu-
cacionais: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos futuros serão gerados para a associação e quando possa ser
mensurada de forma confiável. As receitas com contribuições dos alunos (mensa-
lidades) são apuradas em conformidade com o regime de competência dos exer-
cícios levando-se em consideração os períodos de referência. Além de outras

prestações de serviço de ensino. t) Gratuidades: são contabilizados em contas de
resultado ao longo de todo o exercício. As gratuidades são demonstradas no grupo
de contas devedoras de despesas, intituladas “Despesas Econômicas Obras Soci-
ais - Gratuidades”, porém, para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos
dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título
de “Reversão Valores Econômicos - Gratuidades” e, seu efeito no resultado do
exercício é nulo. u) Isenção usufruída: a entidade é isenta da contribuição empresa-
rial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autô-
nomos, a COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. As
respectivas contribuições dos valores que seriam devidos são registradas em
conta de despesa, tendo como contrapartida o reconhecimento de um passivo. De-
pois de atendidos os requisitos da Lei 12.101/2009 o reconhecimento da isenção
usufruída é registrado baixando-se o passivo em contrapartida à conta redutora da
despesa denominada “Benefícios Obtidos - Isenções”. 6. Caixa e equivalentes:
Os valores de Caixa e Equivalentes estão representados conforme abaixo:

                2020                 2019
Caixa 190.543,77 141.738,92
Bancos conta movimento 178.902,76 165.453,95
Total 369.446,53 307.192,87
Aplicações Financeiras 52.363.135,17 55.357.231,25
Total 52.732.581,70 55.664.424,12
7. Aplicações financeiras: A ABEL não distribui seus recursos, resultados ou
patrimônio aplicando-os e utilizando-os unicamente em território nacional, e
suas aplicações financeiras são representadas por valores investidos em títulos
privados e estão assim distribuídos:

Liquidez
                2020                 2019             Rendimento  / Vencto.

Fundos de
  investimento 51.168.729,42 35.889.324,65 3,52% imediata
CDB 1.194.405,75 19.467.906,60 99,5% a 102,5% CDI -
Total 52.363.135,17 55.357.231,25
A rentabilidade anual dos fundos de investimentos foi em média 3,52%,
lastreados principalmente em Fundos de Investimentos e CDBs além de outras
modalidades conservadoras de aplicações. 8. Clientes: Os saldos a receber es-
tão substancialmente representados por mensalidades escolares:

                2020                 2019
Mensalidades Educacionais 11.893.865,73 11.154.472,37
Devedores contingentes (mensalidades) 31.055.750,25 26.232.943,35
(-) Créditos de difícil liquidação (28.336.943,93) (22.532.514,70)
Total 14.612.672,05 14.854.901,02
9. Perda por redução ao valor recuperável de recebíveis (Estimativa de Cré-
ditos de Liquidação Duvidosa): Constituída em montante considerado sufici-
ente para cobrir perdas prováveis na realização dos créditos a receber, conside-
rando dados históricos e a posição das mensalidades escolares vencidas (Nota
nº 8). Os critérios utilizados para o cálculo dessa estimativa levam em conside-
ração o percentual de recebimentos ocorridos no período, onde é calculada uma
média da inadimplência com base em experiências de períodos anteriores. A
Administração revisa anualmente essa estimativa com base na recuperabilidade
de seus créditos.                 2020                 2019
Saldo anterior (22.532.514,70) (18.261.526,33)
Novas constituições (5.804.429,23) (4.270.988,37)
Saldo final (28.336.943,93) (22.532.514,70)
10. Adiantamentos: Os saldos de Adiantamento estão representados conforme
abaixo:                 2020                 2019
Adiantamentos a fornecedores 1.623.803,79 1.431.753,36
Adiantamentos a funcionários 281.923,92 280.322,00
Adiantamentos para viagens 6.840,00 500,00
Outros 1.623,13 3.230,20
Total 1.914.190,84 1.715.805,56
11. Outros Créditos: Os saldos de Outros Créditos estão representados con-
forme abaixo:                 2020                 2019
Convênios e Parcerias Privadas a Receber 19.456,68 55.338,65
Títulos a Receber Dev. Pessoa Física 9.028,88 9.630,80
Títulos a Receber Dev. Pessoa Jurídica (a) 19.491.946,84 31.108.540,40
Aluguéis e Cessões de Espaço a Receber 95.078,90 159.516,66
Total 19.615.511,30 31.333.026,51
a) Contrato de Financiamento, reconhecido em Ativo, pois as parcelas são rece-
bidas gradativamente, de acordo com as prestações de contas realizadas, medi-
ante andamento de obra do Colégio La Salle Ananindeua. Do montante de R$
31.108.540,40, já foram recebidos durante a obra R$ 11.616.593,56. 12. Depósi-
tos Judiciais: O saldo apresentado de ações judiciais refere-se exclusivamente
a recurso em ações de embargos à execução fiscal contra lançamentos de IPTU
pela PMSP.                 2020                 2019
a) Depósito judicial em espécie 77.291,92 77.291,92

13. Investimento                                                                                Movimento no Exercício de 2020
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2019         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2020
Terrenos 6.409.779,51 - - - - 6.409.779,51
Edificações e construções 3% 8.778.106,90 - - - - 8.778.106,90
Total 15.187.886,41 - - - - 15.187.886,41
Deprec.de Edif.e construções (6.245.204,94) - (243.448,92) - - (6.488.653,86)
Prop. para Inves. Líquido 8.942.681,47 - (243.448,92) - - 8.699.232,55

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Terrenos 6.409.779,51 - - - - 6.409.779,51
Edificações e construções 3% 8.778.106,90 - - - - 8.778.106,90
Total 15.187.886,41 - - - - 15.187.886,41
Deprec.de Edif.e construções (6.001.217,71) - (243.987,23) - - (6.245.204,94)
Prop. para Inves. Líquido 9.186.668,70 - (243.987,23) - - 8.942.681,47
14. Imobilizado: A entidade realizou o teste de recuperabilidade (Impairment Test) de modo a analisar evidências de perdas no ativo imobilizado, através de Laudo
Pericial emitido por empresa especializada. O método de avaliação foi a geração estimada de caixa e chegou-se a conclusão que a geração de caixa futura é sufici-
ente para remunerar os ativos da entidade. Neste sentido, podemos concluir que não foram encontradas evidências da necessidade de reconhecimento de provisão
de perdas por desvalorização de ativos operacionais.

                                                                               Movimento no Exercício de 2020
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2019         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2020
Terrenos - 88.948.872,01 - - - - 88.948.872,01
Edificações e construções 3% 179.808.351,12 15.372.303,82 - - - 195.180.654,94
Benfeitorias em andamento - 8.448.526,53 7.989.310,94 (16.437.837,47) - - (0,00)
Benfeitorias bens de terceiros 4% 19.860.985,38 15.147.072,35 - - - 35.008.057,73
Veículos 7% 1.584.793,63 - (44.000,00) - - 1.540.793,63
Máquinas e equiptos. 11% 15.494.250,62 2.404.345,56 (77.541,69) 24.207,70 (24.207,70) 17.821.054,49
Móveis e utensílios 4% 17.722.548,60 1.866.920,47 (391.616,86) 102.701,66 (102.701,66) 19.197.852,21
Ferramentas e utensílios 16% 70.289,86 - - - - 70.289,86
Computadores e periféricos 31% 9.069.073,78 803.588,56 (74.443,58) 3.110,00 (3.110,00) 9.798.218,76
Instalações 8% 3.999.872,13 69.055,06 - - - 4.068.927,19
Bibliotecas (livros) 9% 935.084,50 - - - - 935.084,50
Semoventes 20% 10.000,00 5.000,00 - - - 15.000,00
Obras de arte e monumentos - 33.961,07 - - - - 33.961,07
Total 345.986.609,23 43.657.596,76 (17.025.439,60) 130.019,36 (130.019,36) 372.618.766,39
Depreciação
Edificações e construções (70.259.970,18) - (4.769.816,10) - - (75.029.786,28)
Veículos (446.843,44) 44.000,00 (79.596,24) - - (482.439,68)
Máquinas e equiptos. (8.772.334,66) 70.198,52 (1.133.537,09) 3.698,10 (3.698,10) (9.835.673,23)
Móveis e utensílios (11.742.308,27) 380.213,56 (430.913,38) - - (11.793.008,09)
Ferramentas e utensílios (34.741,19) - (2.865,72) - - (37.606,91)
Computadores e periféricos (7.656.476,22) 73.771,19 (698.267,36) - - (8.280.972,39)
Instalações (3.643.730,28) - (34.127,98) - - (3.677.858,26)
Semoventes - - (2.916,55) - - (2.916,55)
Bibliotecas (livros) (935.084,50) - - - - (935.084,50)
Benfeitorias bens de terceiros (642.268,51) 4.911,84 (1.028.676,56) - - (1.666.033,23)
Total da Depreciação (104.133.757,25) 573.095,11 (8.180.716,98) 3.698,10 (3.698,10) (111.741.379,12)
Imobilizado Líquido 241.852.851,98 44.230.691,87 (25.206.156,58) 133.717,46 (133.717,46) 260.877.387,27

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições          Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Terrenos - 88.948.872,01 - - - - 88.948.872,01
Edificações e construções 3% 179.808.351,12 - - - - 179.808.351,12
Benfeitorias em andamento - 4.172.231,17 4.276.295,36 - - - 8.448.526,53
Benfeitorias bens de terceiros 4% 6.094.989,36 13.765.996,02 - - - 19.860.985,38
Veículos 7% 1.575.837,69 69.795,00 (60.839,06) - - 1.584.793,63
Máquinas e equiptos. 11% 12.680.851,36 2.870.133,86 (56.734,60) - - 15.494.250,62
Móveis e utensílios 4% 15.803.721,59 1.933.970,05 (15.143,04) - - 17.722.548,60
Ferramentas e utensílios 16% 35.289,86 35.000,00 - - - 70.289,86
Computadores e periféricos 31% 8.069.662,78 1.015.734,83 (16.323,83) - - 9.069.073,78
Instalações 8% 3.677.002,45 322.869,68 - - - 3.999.872,13
Bibliotecas (livros) 9% 935.084,50 - - - - 935.084,50
Semoventes 20% - 10.000,00 - - - 10.000,00
Obras de arte e monumentos - 33.961,07 - - - - 33.961,07
Total 321.835.854,96 24.299.794,80 (149.040,53) - - 345.986.609,23

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições          Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Depreciação
Edificações e construções (65.489.898,78) - (4.770.071,40) - - (70.259.970,18)
Veículos (429.093,06) 60.839,06 (78.589,44) - - (446.843,44)
Máquinas e equiptos. (7.981.415,15) 50.338,20 (841.257,71) - - (8.772.334,66)
Móveis e utensílios (11.405.576,21) 10.034,43 (346.766,49) - - (11.742.308,27)
Ferramentas e utensílios (32.084,24) - (2.656,95) - - (34.741,19)
Computadores e periféricos (6.905.287,52) 16.005,76 (767.194,46) - - (7.656.476,22)
Instalações (3.623.541,80) - (20.188,48) - - (3.643.730,28)
Benfeitorias bens de terceiros (234.948,18) - (407.320,33) - - (642.268,51)
Bibliotecas (livros) (933.791,37) - (1.293,13) - - (935.084,50)
Semoventes - - - - - -
Total da Depreciação (97.035.636,31) 137.217,45 (7.235.338,39) - - (104.133.757,25)
Imobilizado Líquido 224.800.218,65 24.437.012,25 (7.384.378,92) - - 241.852.851,98
15. Intangível                                                                                Movimento no Exercício de 2020

                         Transferências
Descrição   Taxa                  2019         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2020
Direito de uso software 21% 1.336.115,49 - - - - 1.336.115,49
Amortização (1.328.976,60) - (4.759,20) - - (1.333.735,80)
Intangível Líquido 7.138,89 - (4.759,20) - - 2.379,69

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições          Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Direito de uso software 21% 1.336.115,49 - - - - 1.336.115,49
Amortização (1.319.533,87) - (9.442,73) - - (1.328.976,60)
Intangível Líquido 16.581,62 - (9.442,73) - - 7.138,89

16. Obrigações trabalhistas e sociais                 2020                 2019
Salários e ordenados 239.350,87 225.776,79
Férias a pagar 4.203.397,59 6.029.220,42
Obrigações sociais 1.395.589,83 1.431.142,56
Outras 3.692,83 3.367,14
Total 5.842.031,12 7.689.506,91
17. Anuidades antecipadas: As mensalidades para o ano letivo subsequente
são recebidas de maneira antecipada ou no encerramento do exercício. Em de-
corrência desse tratamento, esses valores são reconhecidos como anuidades
antecipadas no passivo circulante e serão reconhecidos no resultado do exercí-
cio de acordo com o regime de competência, nos meses em que ocorrer a pres-
tação dos serviços. Nesta rubrica, são registrados os valores dos planos de pa-
gamento do curso em prazo inferior à sua duração, somados às antecipações de
mensalidades para cursos que se iniciam no ano seguinte, daqueles alunos que
escolheram pagar o curso em tempo inferior ao de sua duração.
18. Provisão para contingências                 2020                 2019
Contingências:
Trabalhista 120.466,42 92.466,42
Tributária/Cível 25.003.000,00 24.000.000,00
Total Contingências 25.123.466,42 24.092.466,42

a. Demonstração do risco:
                                               2020                                               2019
        Existente Provisionado         Existente Provisionado

Prováveis 83.466,42 83.466,42 52.466,42 52.466,42
Possíveis 149.929.642,90 25.040.000,00 145.950.710,64 24.040.000,00
Totais 150.013.109,32 25.123.466,42 146.003.177,06 24.092.466,42
b. A variação no saldo provisionado foi a seguinte:                2020                 2019
Saldo Anterior 24.092.466,42 22.838.116,62
Adições 1.031.000,00 1.449.807,07
Baixas - (195.457,27)
Saldo Final 25.123.466,42 24.092.466,42
c. Eventuais processos trabalhistas e cíveis são objeto de provisionamento e re-
visões periódicas com base na opinião de nossos assessores jurídicos, sendo a
provisão considerada suficiente para suportar eventuais riscos das demandas
existentes. d. A entidade foi objeto de fiscalização no ano de 2008, tendo sofrido
uma autuação em 19/12/2008 no montante de R$ 57.140.365,45. Tal autuação é
objeto de recurso em âmbito administrativo desde 19/01/2009. Apesar do julga-
mento apenas como possível pelos consultores jurídicos, a direção da entidade
entendeu ser prudente provisionar parte do montante autuado, perfazendo R$
25.000.000,00 (R$ 24.000.000,00 em 2019).

19. Contratos e Financiamentos: Referem-se a contratos de financiamento para compra de imobilizados, com taxa de encargos entre 6% e 17,66% ao ano,
assim demonstrados:
Banco Objeto                                               .          Nº do Contrato 1º Prestação Última Prestação Prazo (meses)
CEF Computadores e Periféricos 01572515 20/02/2016 20/01/2021 60
Santander Reposição de Caixa-Obras 270489717 19/01/2018 23/11/2022 60
Basa Obras Colégio La Salle Ananindeua 007-18/0111-1 28/12/2018 15/01/2031 156

Saldos:                                                                             2020
Contrato (R$) Encargo (R$) Líquido (R$)

Circulante 2.632.242,17 74.888,05 2.557.354,12
Não Circulante 33.463.807,09 23.266,69 33.440.540,40
Total 36.096.049,23 98.154,74 35.997.894,52
Saldos:                                                                             2019

Contrato (R$) Encargo (R$) Líquido (R$)
Circulante 4.317.575,65 242.441,20 4.075.134,45
Não Circulante 36.096.049,26 98.154,74 35.997.894,52
Total 40.413.624,91 340.595,94 40.073.028,97
a) Contrato de Financiamento, junto ao Banco da Amazônia (BASA), possui
carência em relação ao inicio de sua quitação, o pagamento somente será
iniciado após as conclusões da obra do Colégio La Salle Ananindeua. 20.
Patrimônio Líquido: a. Patrimônio Social: Representa o patrimônio ini-
cial da Associação, acrescido ou reduzido de ajustes e dos superávits
(déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição. Os
superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais
descritos na nota explicativa 1. b. Reservas de reavaliação: Em 31/08/
2005 e 31/10/2006 foram efetuadas reavaliações de bens do ativo imobili-
zado. O respectivo saldo de reserva tem sido realizado a crédito no
Patrimônio Social no mesmo montante da depreciação dos bens que a ori-
ginaram. c. Resultado do período (superávit): O Superávit do período,
apurado conforme mencionado na nota explicativa 3 a, será incorporado ao
Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do
Conselho Federal de Contabilidade. 21. Voluntários: Atendendo à norma
contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada
pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a Entida-
de valoriza as receitas com trabalhos voluntários, realizado pelos Irmãos
Lassalistas, inclusive de membros integrantes de órgãos da administra-
ção, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os
montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes servi-
ços em mercado similar. Registrou os valores correspondentes ao
voluntariado ofertado pelos Irmãos Lassalistas, no montante de R$
3.403.034,44 (R$ 3.498.056,25 para 2019). Esses valores são contabiliza-
dos no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram lan-
çados em conta de despesa em contrapartida a uma conta compensatória,
não produzindo efeitos finais. 22. Receita de Anuidades Escolares: As
receitas (fontes de recursos) da Entidade, oriundas das atividades de pres-
tação de serviços educacionais, são mensuradas pelo valor da vaga da
contraprestação recebida ou a receber, baseada na Planilha de Custo Edu-
cacional (Lei Nº. 9.870/99) e formalizada pelo contrato de prestação de
serviços educacionais.
23. Despesa com Colaboradores                 2020                 2019
Salários e Ordenados 60.166.033,16 62.591.694,34
Férias e 13º Salário 13.799.142,91 13.996.281,82
FGTS 8.188.103,73 9.439.745,41
Outras Despesas C/ Pessoal 5.897.821,04 6.366.441,71
Total 88.051.100,84 92.394.163,28

24. Despesas Administrativas e Gerais                 2020                 2019
Comunicação Utilidade e Serviço 5.864.852,63 8.329.150,07
Conservação e Reparo 6.428.696,42 7.545.142,75
Materiais de Consumo 1.583.134,58 1.701.713,25
Expediente e Gerais 1.333.980,52 1.602.476,79
Outras Despesas Gerais e Administrativas 10.588.028,13 12.873.128,75
Total 25.798.692,28 32.051.611,61
25. Gratuidades: 25.1. Demonstrativo de Gratuidades Concedidas: As
Gratuidades concedidas estão quantificadas na Demonstração do Superávit/Défi-
cit do Período sob a denominação de “Despesas com Assistência Social -
Gratuidades”, e está assim distribuída:
Programas Educacionais                 2020                 2019
Bolsas Sociais - Educação Básica 19.470.248,23 19.104.964,35
Bolsas Sociais - Educação Superior 2.594.448,72 3.791.375,09
Bolsas Sociais - Educação Superior-PROUNI 4.366.417,89 4.706.477,15
Programa de Apoio ao Aluno Bolsista 496.164,56 292.968,34
Total 26.927.279,40 27.895.784,93
25.2. Demonstrativo do cumprimento do mínimo de bolsas integrais: Para
atendimento das exigências legais para a certificação de entidades beneficentes
de assistência social, a entidade, demonstra no exercício de 2020 o cumprimento
à exigência na oferta de Bolsas Integrais a cada 5 (cinco) alunos pagantes, con-
forme Lei 12.101/09 - Artigo 13º - inciso III (alterada pela Lei 12.868/13):

                                      2020
Ensino Ensino

A) Básico Superior    Total
Alunos Matriculados 10.398 2.775 13.173
(-) Bolsas Convenção Coletiva (408) (57) (465)
(-) Bolsa de Estudos Integrais 100% - Concedidos (1.657) (323) (1.980)
(-) Inadimplentes por período superior a 90 dias - (132) (132)
(=) Alunos Pagantes 8.333 2.263 10.596
B)
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 9 926 251 1.177
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 1.667 453 2.119
C)
Total Bolsas Parciais - 50% Concedidas 348 301 649
*Conversão de Bolsas Parciais em Integrais 174 151 325
Total Bolsa de Estudos 100% - Necessidades Especiais - - -
*Conversão Bolsas 100% - Necessidades Especiais - - -
Total Bolsa de Estudos 100% - Alunos de Período Integral 231 - 231
*Conversão Bolsas 100%
  - Alunos de Período Integral 323 - 323
Total Bolsa de Estudos Integrais 100% 1.426 28 1.454
Total Bolsa de Estudos Integrais 100% - PROUNI - 295 295
Total Bolsas Integrais - Concedidas 1.923 474 2.397
D)
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 1.667 453 2.119
Quantidade de Bolsas Concedidas Integrais 1.923 474 2.397
Saldo de Bolsas Integrais Positivo - 1/5 257 21 278

25.3. Descrição dos Projetos Realizados - Gratuidade
Projetos - Educação

Recurso
Projeto Descrição do Objetivo do Projeto Atendidos Aplicado
Bolsa Social A concessão da Bolsa de Estudos Social destina-se ás pessoas em Bolsa Integral Ed. Básica 100% 1.657

situação de vulnerabilidade social e/ou hipossuficiência econômica, Bolsa Parcial Ed. Básica 50% 348
considerando o perfil socioeconômico do grupo familiar determinado Bolsa Integral Ed. Superior 100% 323
pela Lei 12.101/09 suas alterações, regulamentada (Decreto 8242/14) Bolsa Integral Ed. Sup. Pro Uni 100% 295 26.431.114,84
e Normatizada pela Portaria 15 MEC/2017. Proporciona o acesso e Bolsa Ed. Superior 50% 301
inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos à Educação Básica Total Bolsa Integral 100% 1.980
e Educação Superior, na modalidade presencial, por meio das mantidas Total Bolsa Parcial 50% 649
de Educação da ABEL; a qual demonstra, por meio dessa concessão, Total Geral 2.924
seu caráter beneficente filantrópico e lhe é conferida a Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.

Apoio ao O Projeto Incluir vem ao encontro da missão institucional: “promover o Concessão Material Escolar Didático 739
Aluno desenvolvimento integral da pessoa e a transformação da sociedade Concessão de Uniforme Escolar 98 496.164,56
Bolsista - tendo como eixo prioritário a educação humana, cristã, solidária e Total Geral 837
Projeto participativa”. Tem como objetivo o fornecimento de material didático
Incluir e/ou uniforme escolar aos alunos contemplados com bolsa de estudo

social integral, cuja renda per capita familiar mensal não exceda um
salário mínimo e meio nacional, levando em consideração a situação
de Vulnerabilidade Social, evidenciada por meio da avaliação do perfil
socioeconômico para a concessão de bolsa de estudos e considerando
a real necessidade de cada educando

Total Aplicado em Projetos de Educação 26.927.279,40

26. Recursos de Projetos Privados: 26.1. Fundação Gás Natural Fenosa:
Projeto Jovem na Cozinha, Fundação Gás Natural Fenosa, Companhia Distri-
buidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG: O projeto visa promover o curso de
qualificação profissional avançado e de longa duração de técnicas e práticas culi-
nárias, para formação de jovens de famílias de baixa renda como Chefs Interna-
cionais. O objetivo do curso é atender a necessidade de capacitação profissional
de jovens com idades entre 17 e 25 anos e criar oportunidades reais de coloca-
ção no mercado de trabalho, já que a formação de chefs internacionais atende a
demanda de mão de obra qualificada no setor gastronômico. 26.2. CEB Distri-
buição S.A.: Programa de Eficiência Energética - PEE, CEB Distribuição S.A.
(Brasília - Distrito Federal): O objeto do presente termo de cooperação técnica a
aplicação, pela CEB-DIS, de recursos financeiros oriundos do Programa de Efi-
ciência Energética - PEE, para a implementação de ações de eficiência
energética em usos finais de energia elétrica (iluminação e fontes incentivadas -
sistema fotovoltaico conectado à rede) nas dependências do consumidor, de
acordo com o Projeto, tendo como objetivos promover a disseminação dos con-
ceitos e procedimentos referentes à conservação de energia, eficiência
energética e otimização energética de equipamentos. 27. Isenção usufruída:
Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização
está descrita na nota 3-n:                 2020                 2019
INSS - Cota Patronal 14.447.880,29 15.115.395,53
INSS - Cota de Terceiros 3.250.773,42 3.400.966,24
INSS - SAT Seguro de Acidente de Trabalho 525.431,41 534.833,08
INSS - Cota Empresarial 55.894,56 75.819,25
Total - Isenções do INSS 18.279.979,68 19.127.014,10
COFINS - Contrib. Financ. Seguridade Social 4.411.660,70 4.606.338,67
Total Geral de Isenções 22.691.640,38 23.733.352,77
28. Imunidade Tributária: A Associação Brasileira de Educadores Lassalistas é
imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu
parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de Outubro de
1988. A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, pre-
visto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características:

• A Instituição é regida pela Constituição Federal; • A Imunidade não pode ser
revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há fato gerador (nasci-
mento da obrigação tributária); • Não há o direito (Governo) de instituir, nem co-
brar tributo. 29. Cobertura de Seguros: Como medida preventiva adotada per-
manentemente, a entidade efetua a contratação de seguros em valor considerado
suficiente para cobertura de eventuais sinistros, sendo administrada sua neces-
sidade em casos relevantes. 30. Devoluções e Descontos: Como medida ado-
tada para fidelização de clientes devido ao impacto financeiro decorrente da
COVID-19, a entidade criou um comitê para definir a concessão de descontos li-
neares nas mensalidades educacionais durante o ano de 2020, desta forma tendo
grande impacto e variação em comparação ao ano anterior. 31. Evento
Subsequente - Incorporação: A Entidade possui negociações avançadas, para
incorporação de outra entidade, no ramo da educação, denominada: Associacao
Tangaraense de Ensino e Cultura - ATEC CNPJ: 03.954.203/0001-05. Até o
momento do encerramento das demonstrações contábeis não houve conclusão
definitiva para esta negociação. 32. Evento Subsequente - Covid-19: A Covid-
19, que é uma doença respiratória causada por um novo vírus, foi declarada uma
pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020. A
Covid-19, assim como as medidas para retardar a propagação do vírus, tiveram
um impacto significativo nas economias e mercados globais. Buscando observar
todos os procedimentos recomendados pela OMS e autoridades governamen-
tais, a Entidade buscando a proteção de seus colaboradores e assistidos adotou
medidas de prevenção e respeitou as orientações das autoridades governamen-
tais em paralisar suas atividades presenciais, porém mantendo suas atividades
a distância e reforçando assim sua responsabilidade sobre os projetos e obriga-
ções envolvidas. Como principais impactos podemos citar; aumento nos des-
contos comercias em mensalidades e atividades complementares, suspensão
de atividades complementares, queda nos rendimentos de aplicações financeiras
e nos alugueis de espaços e imóveis realizados. A Administração permanece
atenta às orientações das autoridades competentes, agindo de modo a contribuir
para a segurança de seus públicos interno e externo, bem como buscando per-
manentemente soluções que assegurem sua sustentabilidade econômica.

Olavo José Dalvit - Presidente

DIRETORIA

Paulo Henrique P. Canosa - Contador - CRC 1SP 264.091

PARECER DO CONSELHO FISCAL - Exercício 2020

O Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, CNPJ 60.916.731/0001-03, cumprindo o disposto no Art.43, Inciso II do Estatuto Social,
examinou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Período (Superávit ou Déficit), e demais Relatórios Contábeis, bem como do Relatório Anual
Circunstanciado de Atividades, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e considerando os trabalhos dos Auditores Independentes recomendam
que os referidos documentos sejam aprovados pelo Conselho Administrativo. Porto Alegre-RS, 14 de abril de 2021.

Clóvis Trezzi            José Egon Kunrath            José Ivo Ullerich
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Campanhas de influência 
cibernética têm um 
aliado: a Dark Web

O jogo da influência 
no mercado global, 
obviamente, 
não é algo novo. 
Países, empresas e 
autoridades sempre 
influenciaram outros 
players fazendo uso 
do poder econômico 
e, muitas vezes, 
militar

Mas a era ciberné-
tica acrescentou 
um novo “campo 

de batalha” a essa guerra 
de influências. Agora, 
vivemos em uma época 
em que é possível roubar 
mais de um terabyte de 
dados em uma fração de 
segundo, por meio de um 
dispositivo de armazena-
mento móvel, vazando 
informações de governos, 
grandes corporações, 
sistemas de segurança 
e reuniões de negócios. 
Tudo anonimamente e 
em tempo real.

Com isso, assistimos nos 
últimos anos um aumento 
significativo no escopo e 
intensidade das guerras 
de informação entre as 
grandes potências e outras 
forças na arena interna-
cional, e campanhas de 
influência têm se tornado 
uma ferramenta legítima 
nas mãos de políticos, pro-
pagandistas e potências 
globais.

Esses processos vêm 
sendo constantemente 
abordados na literatura 
profissional e no noticiário, 
com foco principalmen-
te em redes sociais no 
contexto das campanhas 
políticas. 

Porém, um outro olhar 
que não tem recebido 
a mesma atenção está 
relacionado ao mesmo 
processo de influência, 
mas em um ambiente 
capaz de causar impactos 
bem maiores não apenas 
no cenário político inter-
no, mas em diferentes 
mercados e numa escala 
internacional: a Dark 
Web. A camada profunda, 
escondida da rede, que 
abriga páginas protegidas 
por várias camadas de 
criptografia, foi inicial-
mente desenvolvida pela 
Marinha norte-americana 
para fins de inteligência 
e, então, promovida pelo 
Ocidente como uma fer-
ramenta pública para 
proteger a privacidade e 
o anonimato. 

Hoje, é utilizada para 
diferentes fins, desde 
contornar as restrições à 
liberdade de expressão 
em regimes totalitários até 
vazamentos deliberados, 
muitas vezes falsos, a fim 

de exercer influência so-
cial, comercial e política. 
E muitos atores no ce-
nário internacional estão 
usando a Dark Web para 
distribuir propaganda e 
desinformação sobre seus 
rivais, em campanhas de 
amplo alcance de influ-
ência. 

Como um ambiente que 
santifica a privacidade e 
o anonimato, é frequen-
temente utilizado por 
criminosos, terroristas e 
outros elementos hostis, 
para a troca de informa-
ções, em uma espécie de 
mercado para atividades 
ilegais, com o comércio 
de ferramentas ciberné-
ticas. 

Por exemplo, se uma 
empresa deseja causar da-
nos a um concorrente, ele 
pode entrar na Dark Web, 
comprar um ataque com 
ransomware, malware ou 
spyware, ativar uma rede 
de bot ou qualquer outra 
ferramenta. Na maioria 
dos casos, o comprador 
e o vendedor conduzem 
a transação com bitcoins, 
para manter esse anoni-
mato.

Algumas das plataformas 
que podem ser usadas para 
influenciar campanhas 
incluem plataformas de va-
zamento; plataformas de 
armazenamento de dados 
passivos; e plataformas de 
negociação, por meio da 
venda de informações, fer-
ramentas de ciberataque 
e bots. Vários sites anôni-
mos oferecem a compra 
ou venda de informações 
classificadas.

E não apenas as informa-
ções são negociadas nes-
sas plataformas. Pesquisas 
indicam que a Dark Web 
está se tornando a princi-
pal fonte para o venda e 
distribuição de malware 
projetado para se infiltrar 
em organizações específi-
cas e setores industriais. 
Malware, spyware, redes 
de bots e ferramentas de 
criptografia cibernética e 
de mídia, todos podem ser 
adquiridos na Dark Web 
para uso em campanhas de 
influência, de forma fácil e 
anônima. 

Essas ferramentas já 
estão sendo usadas por 
países e organizações para 
exercer influência no cibe-
respaço. Com a dificuldade 
de rastrear a origem dos 
vazamentos, podemos 
esperar um crescimento 
da oferta e demanda por 
essas ferramentas, o que 
pode elevar a capacidade 
de causar o caos em siste-
mas políticos e no cenário 
empresarial. 

(*) - É especialista em defesa 
cibernética corporativa, militar, 

aeroespacial e CEO da Citadel Brasil.

Augusto Schmoisman (*)
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Terminal Químico de Aratú S.A. - TEQUIMAR
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 – NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de abril de
2021, às 14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da admi-
nistração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhados do parecer dos auditores
independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020; 3) Aprovar a
eleição dos membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração
dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração da razão social da
Companhia; 2) Aumento do capital social da Companhia; e 3) Ratificar o estatuto social da Companhia. Par-
ticipação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declara-
ção emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com
a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da As-
sembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos for-
mais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na sede social da
Companhia, até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos
de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias
autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebi-
mento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia refor-
ça que observará as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que
também deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes
da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 23 de abril de 2021.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que
se realizará no dia 3 de maio de 2021 às 09hs na sede social, sita na Calçada dos Cravos, 98, 1º piso,
Alphaville Comercial, Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06453-053, com a seguinte Ordem do Dia:
a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2020; b) tomar as contas da
Administração referente ao exercício social de 2020; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; d) Aumento de Capital - AFAC; e, e) Outros assuntos de
interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos
pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Marcos Mameri Peano - Diretor-Presidente.                      (24, 27 e 28)

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em: 12/01/2021. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 110.896/21-0 
em 25/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2 - Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em: 12/01/2021. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 110.897/21-3 
em 25/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME:38.199.406/0001-18 - NIRE: 35300558502

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de dezembro de 2020
1. Data, hora e local: No dia 23 de dezembro de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., situada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004 (“Companhia”). 
2. Convocação e presença: Convocação dispensada nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença dos 
acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia: Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de 
separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.866.869-1 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010 (“Edmond”); e Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime 
de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob 
o nº 298.388.818-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 
67, apartamento 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120 (“Rafael” e, em conjunto com Edmond, os “Acionistas”) - de acordo com 
as assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: 
Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do dia: (a) aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º 
de seu Estatuto Social; (b) Consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os Acionistas 
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar: 5.1. O aumento de capital social da Companhia, atualmente 
de R$15.467.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil reais), para R$23.561.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos 
e sessenta e um mil reais), um aumento, portanto, de R$8.104.000,00 (oito milhões, cento e quatro mil reais), mediante a emissão de 
8.104.000 (oito milhões cento e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 (um 
real) cada. 5.2. As novas ações são subscritas e totalmente integralizadas, em moeda corrente, pelos sócios Edmond Chaker Farhat 
Junior e Rafael Sanchez Brandão, ambos já qualificados, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente ata como Anexo I. 5.3. Em 
decorrência dos itens acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital 
social é de R$23.561.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e um mil reais), totalmente subscrito e integralizado, sendo 
dividido em 23.561.000 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e um mil) ações ordinárias, sem valor nominal. Parágrafo Único 
- Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas na forma da 
legislação aplicável. 5.4. Por fim, procede-se com a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo II. Encerramento, 
lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a ser discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada 
por todos os acionistas presentes. São Paulo, 23 de dezembro de 2020. Mesa: Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker 
Farhat Junior - Secretário. Acionistas: Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 23 de dezembro de 2020. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp 
nº 25.982/21-7 em 13/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio 
de videoconferência, conforme faculta o Artigo 21, Parágrafo Segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. 
(“Companhia”). 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiverem presentes os 
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga 
Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Ricardo Annes Guimarães. 
03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela 
Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Aydes 
Batista Marques Junior, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 10.076.677-3 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 006.650.847-90, com 
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, ao cargo de diretor sem designação específi ca da Companhia. 05 - 
DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade e sem restrições, conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Aydes Batista Marques Junior, acima 
qualifi cado, ao cargo de diretor sem designação específi ca da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à 
Companhia em 23 de novembro de 2020 e arquivada na sede social. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em 
forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães,  Ângela Annes Guimarães, Antônio 
Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga 
Stankevicius Colpo e Regina Annes Guimarães. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente, DEISE PEIXOTO 
DOMINGUES - Secretária. JUCESP nº 155.269/21-5 em 12.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio 
de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. 
(“Companhia”). 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os 
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius 
Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. 03 - 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. 
Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcio 
Alaor de Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-1.168.085 
SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 299.046.336-49, ao cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia. 05 
- DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade e sem restrições: (i) Conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo, acima 
qualifi cado, ao cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à 
Companhia 14 de dezembro de 2020 e arquivada na sede social; e (ii) Ratifi car a composição da Diretoria da Companhia, 
nos seguintes termos: (a) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, 
portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (b) Diretor 
de Relações com Investidores e Diretor Executivo Vice-Presidente: Marco Antonio Antunes, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 
002.975.098-96; (c) Diretores Executivos: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, 
portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00 e Flávio 
Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 
MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (d) Diretores sem Designação Específi ca: 
Amanda Ituassu Araújo, brasileira, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/
MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências 
contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, 
Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/
SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, 
inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob 
o nº 149.211.868-04 e Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 
nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP e com 
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de 
Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2021. 
06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho 
de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. 
Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, 
Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. 
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da mesa, DEISE PEIXOTO DOMINGUES - Secretária da mesa. 
JUCESP nº 155.270/21-7 em 12.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 
horas e dez minutos e realizada por videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto 
Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação 
realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão 
Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Regina Annes Guimarães. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Olga 
Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Atualização da Política 
de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários. 05 – DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a 
matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições, aprovaram a atualização da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários, 
com vigência até 25/02/2022, cujo documento faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado na Secretaria de 
Governança do Conselho. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência 
da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada 
por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival 
Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia 
Dominicale. OLGA STANKEVICIUS COLPO - Presidente da Mesa, DEISE PEIXOTO DOMINGUES -  Secretária da 
mesa. JUCESP nº 154.282/21-2 em 08.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Examinamos as Demonstra-
ções Contábeis da ABEL - Associação Brasileira de Educadores Lassalistas
que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as res-
pectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio lí-
quido, dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa, para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo 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 entidade, em 31 de dezembro
de 2020, 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. Base para Opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Nossa audi-
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à Entida-
de, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral 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 pelas Demonstrações Contábeis: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de De-
monstrações Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a ad-
ministração 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 De-
monstrações Contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Enti-
dade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das Demonstrações Contábeis. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, es-
tejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas De-
monstrações Contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissi-
onal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações
Contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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 inten-
cionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstânci-
as, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis uti-
lizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe uma 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 re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura 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 administração a respeito, entre ou-
tros 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, 01 de abril de 2021.
Audisa Auditores Associados

CRC/SP 2SP 024298/O-3
Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador - CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI - SP - 1620

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - Exercício 2020

O Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Educadores
Lassalistas, CNPJ 60.916.731/0001-03, cumprindo o disposto no Art.33, Inciso II
do Estatuto Social, procedeu à verificação do Balanço Patrimonial e da Demons-

tração do Resultado (Superávit ou Déficit), e demais Relatórios Contábeis, bem
como do Relatório Anual Circunstanciado de Atividades, todos relativo ao exercí-
cio de 2020, e considerando os trabalhos dos Auditores Independentes e do Con-

selho Fiscal, resolveu, por unanimidade, aprovar as referidas Demonstrações
Contábeis 2020 e o Relatório Anual Circunstanciado de Atividades 2020.

Porto Alegre-RS, 19 de abril de 2021.

Olavo José Dalvit - Presidente
Associação Brasileira de Educadores Lassalistas

CNPJ 60.916.731/0001-03

Além Mar Comercial e Industrial S/A
CNPJ nº 60.833.092/0001-12 - NIRE 35.300.010.299

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 31/03/2021
Data e Hora: 31/03/2021, 10h. Local: Avenida Senador Queirós, 96, 5º andar, salas 501 a 515, SP/SP. 
Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Cristina Paula Marky Sobral; 
Secretário - Luiz Alberto Whitaker Sobral. Deliberações: a) O Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020, publicado no “DOESP” e “Jornal Em-
presas e Negócios”, ambos em 26/03/2021. b) A destinação do resultado do exercício, no valor de R$ 
263.942,16, sendo destinados: R$ 13.197,11 para a conta Reserva Legal, R$ 30.000,00 para a distri-
buição de Lucros aos acionistas, já distribuídos no exercício de 2020 e, R$ 220.745,05 para a conta de 
Reserva de Lucros. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Cristina Paula Marky Sobral - Presiden-
te; Luiz Alberto Whitaker Sobral - Secretário; Acionistas: Luiz Alberto Whitaker Sobral e Cristina Paula 
Marky Sobral. JUCESP n°171.255/21-5 em 16/04/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cada vez mais a facilidade de se ter de tudo na porta de casa 
será atrativa.

Home office e delivery 
são duas expressões 
que, apesar de ame-

ricanas, já fazem parte do di-
cionário da língua portugue-
sa. E para que funcionassem 
na prática, foi necessário 
uma revolução logística que 
apenas a tecnologia poderia 
promover. 

As chamadas logtechs 
surgiram bem antes de 
imaginarmos uma pandemia 
global como a da Covid-19 e 
já tinham certa visibilidade 
ao surfar na onda dos apps 
facilitadores. Porém, com 
o aumento da demanda 
por serviços de entrega 
em absolutamente todos 
os setores e acontecendo 
ao mesmo tempo, deu-se o 
boom da categoria. Hoje, é 
difícil encontrar alguém que 
não tenha utilizado esses 
serviços. 

A Lalamove, plataforma 
online de soluções em en-
tregas que conecta usuários 

A importância das logtechs para 
pequenas e médias empresas

Mais de um ano após o início dos decretos de quarentena e uma série de restrições nos estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, a situação ainda é delicada e a vida como estávamos acostumados definitivamente não 
existe mais

restrição no funcionamento 
de comércio e serviços, es-
tabelecimentos que nunca 
pensaram em trabalhar 
com entregas, tiveram de se 
adaptar em tempo recorde 
por uma questão de sobre-
vivência. 

“A logística encontra de-
safios gigantescos em um 
país continental como o 
Brasil, por isso é gratificante 
poder ajudar essas pessoas 
que não faziam ideia de 
como começar seu fluxo de 
entregas”, conta Giordani. 
“Sabemos que, como em 
muitos outros âmbitos da 
vida e da sociedade, a rela-
ção do cliente brasileiro com 
o delivery não voltará a ser 
como antes. Cada vez mais a 
facilidade de se ter de tudo 
na porta de casa será atrati-
va, e nós estaremos lá para 
realizar essa conexão de 
maneira eficiente”, finaliza. 
Fonte e outras informações: 
(www.lalamove.com). 
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e empresas a motoristas 
parceiros, é uma dessas 
empresas. O gerente geral 
da startup, Luiz Giordani, 
explica que “mesmo sem 
saber, o consumidor está 
em contato com as logtechs. 
Seja por meio de um pedido 
de mercado, da sua loja favo-
rita de roupas e acessórios 
ou até mesmo pela entrega 

de materiais de construção”. 
Além das motos, a empresa 
realiza entregas com carros, 
vans e carretos. 

Foi essa versatilidade de 
serviços, em conjunto à ex-
pertise de quem desenvol-
veu os apps, que salvaram 
uma série de pequenas e 
médias empresas no último 
ano. Com os decretos de 
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