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Para veiculação de seus 

Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência 

de confiança, ou ligue para

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1119266-62.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ivan Yutaka Ito, Brasileiro, CPF 396.743.809-06, que lhe foi proposta 
uma ação de cobrança, de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, no valor de R$ 5.578,23, referente à taxa de conservação do lote 28, da Quadra 
IR, do Loteamento Ninho Verde – Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial, bem como serão tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais.  

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A. - CNPJ: 62.277.041/0001-87
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

São convocados os acionistas da DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Margi-
nal Direita do Tietê, 800, a se reunirem em assembleia geral ordinária,  nesta Capital, às 10:00 horas do dia 28 de abril 
de 2021. Por conta da pandemia do COVID-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fim de tratarem da se-
guinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas 
em 10/04/2021 relativas ao exercício findo em 31/12/2020. São Paulo, 15 de abril de 2021.

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 12 horas, na 
sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condo-
mínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores In-
dependentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; 1.2. destinação dos resultados 
apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 1.3. fi xação da remuneração 
anual e global dos administradores da Companhia; 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. extinção do 
Conselho de Administração da Companhia, com a consequente destituição de todos os seus membros; 2.2. reforma 
dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social da Companhia, em razão da extinção do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, caso aprovada; 2.3. eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de diretora sem 
designação especial e ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, caso aprovada a extinção do Conse-
lho de Administração da Companhia; e 2.4. consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relati-
vos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo, 15 de abril de 2021.
Angela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

A DIRETORIA Marcio Aparecido Utrila - Contador - CRC 1SP235229/O-2
“As demonstrações fi nanceiras e as notas explicativas em sua íntegra, juntamente com o parecer, encontram-se à disposição na sede da companhia e no website: www.loga.com.br.”

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 
de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

 Notas explicativas 2020 2019
Receita Operacional Líquida .................................. 20 528.147 507.757
 Custo dos serviços prestados ..................................... 21 (416.002) (397.263)
Lucro Bruto ..................................................................  112.145 110.494
Receitas e Despesas Operacionais
 Despesas comerciais .................................................. 22 (2.799) (2.836)
 Despesas administrativas ........................................... 23 (25.148) (21.386)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas .... 24 164 (1.905)
Receitas e Despesas Operacionais Líquidas .....  (27.783) (26.127)
Lucro antes das Receitas
 e Despesas Financeiras.........................................  84.362 84.367
Receitas e Despesas Financeiras
 Receitas fi nanceiras .................................................... 25 3.519 4.806
 Despesas fi nanceiras .................................................. 25 (7.709) (7.635)
Resultado Financeiro Líquido .................................  (4.190) (2.829)
Lucro antes do Imposto de
 Renda e Contribuição Social ................................  80.172 81.538
Imposto de Renda e Contribuição Social
 Corrente ........................................................................ 9 (27.569) (30.729)
 Diferido ......................................................................... 9 785 3.419
Lucro Líquido do Exercício......................................  53.388 54.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

ATIVO Notas explicativas 2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ....................  5 39.414 44.253
 Contas a receber .........................................  6 59.419 53.806
 Ativo fi nanceiro de concessão ....................   5.824 5.824
 Estoques......................................................   4.818 4.257
 Impostos a recuperar ..................................  7 19.183 19.902
 Outras contas a receber..............................   2.008 1.691
 Adiantamento a fornecedores ....................   698 706
Total do ativo circulante ..........................   131.364 130.439
Não Circulante
 Realizável a longo prazo:
  Títulos e valores imobiliários ...................   300 292
  Contas a receber.......................................  6 10.489 10.489
  Ativo fi nanceiro de concessão..................   21.928 26.290
  Ativo fi scal diferido...................................  9 2.169 1.383
  Outras contas a receber ...........................   14 29
  Depósitos judiciais ...................................  8 15.321 14.979
  50.221 53.462
  Imobilizado................................................  10 82.278 65.758
  Direito de uso - Arrendamento .................  11 8.967 11.270
  Intangível ..................................................   338 428
  91.583 77.456
Total do ativo não circulante ...................   141.804 130.918

Total do Ativo ..............................................   273.168 261.357

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas
 explicativas 2020 2019
Circulante
 Fornecedores .................................................  12 43.851 48.923
 Empréstimos e fi nanciamentos ....................  13 16.107 13.297
 Passivo de arrendamento .............................  15 3.837 3.580
 Debêntures ....................................................  14 12.526 12.580
 Salários, benefícios e encargos sociais .......  16 23.042 20.985
 Imposto de renda e contribuição social .......   2.637 6.153
 Impostos, taxas e contribuições ...................  17 20.538 18.959
 Dividendos a pagar .......................................   21.613 15.825
 Adiantamentos de clientes ...........................   70 70
 Outras contas a pagar ...................................   3.528 6.316
Total do passivo circulante .......................   147.749 146.688
Não Circulante
 Fornecedores .................................................  12 2 -
 Empréstimos e fi nanciamentos ....................  13 35.960 17.643
 Passivo de arrendamento .............................  15 5.798 8.117
 Debêntures ....................................................  14 - 12.500
 Provisões .......................................................  18 10.147 6.694
Total do passivo não circulante ...............   51.907 44.954
Patrimônio Líquido ......................................  19
 Capital social .................................................   34.257 34.257
 Reservas de lucros ........................................   39.255 35.458
Total do patrimônio líquido........................   73.512 69.715
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ....   273.168 261.357

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA - CNPJ nº 07.032.886/0001-02
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 Capital social Reserva de lucros
    Reserva de Lucros Patrimônio
 Subscrito A integralizar Reserva legal retenção de lucros acumulados líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ................ 60.650 (28.751) 2.358 2.154 - 36.411

Integralização de capital com reserva legal........ - 2.358 (2.358) - - -
Lucro líquido do exercício .................................... - - - - 54.228 54.228
Reserva de lucros ................................................. - - - 39.094 (39.094) -
Reserva legal ........................................................ - - 2.743 - (2.743) -
Dividendos propostos ........................................... - - - (2.154) (13.031) (15.185)
Outros ................................................................... - - - (6.379) 641 (5.738)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ................ 60.650 (26.393) 2.743 32.715 - 69.715
Lucro líquido do exercício .................................... - - - - 53.388 53.388
Reserva de lucros ................................................. - - - 38.039 (38.039) -
Reserva legal ........................................................ - - 2.669 - (2.669) -
Dividendos propostos ........................................... - - - (36.911) (12.680) (49.591)

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ................ 60.650 (26.393) 5.412 33.843 - 73.512
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança signifi cativa de valor. 
6. Contas a receber: As contas a receber são compostos como seguem:
Prefeitura Municipal de São Paulo: 2020 2019
Valores faturados .................................................................... 13.432 11.742
Medição dos serviços prestados ............................................ 56.093 52.519
 69.525 64.261
Clientes privados:
Valores faturados - venda de sucata ...................................... 99 6
 99 6
Partes relacionadas ................................................................. 284 28
Total ........................................................................................ 69.908 64.295
Circulante ................................................................................. 59.419 53.806
Não circulante ......................................................................... 10.489 10.489
Total ........................................................................................ 69.908 64.295
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitado ao valor das contas 
a receber mencionadas acima. O aging list das contas a receber é composto como 
segue: 2020 2019
Valores a vencer ...................................................................... 54.994 32
Vencidos:
Até 30 dias ............................................................................... 252 53.774
Entre 31 e 60 dias .................................................................... 47 -
Entre 91 e 180 dias .................................................................. 4.127 -
Acima de 360 dias (a) .............................................................. 10.488 10.489
 69.908 64.295
(a) O saldo acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais realizados à 
Prefeitura de São Paulo, que ocorreram nos períodos de 2007, 2009 e 2013, a 
Companhia não constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa para es-
ses títulos devido ao estágio de negociação junto a contraparte. O valor originou-
-se do atendimento da solicitação feita pelo poder concedente em outubro de 
2004 para a realização da coleta de indivisíveis (resíduos de varrição de vias pú-
blicas), quando o objeto do contrato de concessão fi rmado abrangia os serviços 
divisíveis. Conforme as cláusulas 11.8, 11.9 e 11.10 a Concessionária deveria ser 
remunerada pela prestação de tal serviço, o que não ocorreu de forma integral, 
resultando no processo administrativo aberto pela LOGA no ano de 2013 e que 
segue em andamento. 7. Imposto a recuperar: São compostos com segue:
 2020 2019
IRPJ .......................................................................................... 398 398
Cofi ns ....................................................................................... 11.903 12.706
Pis ............................................................................................. 5.365 5.413
INSS ......................................................................................... 1.510 1.385
Outros ....................................................................................... 7 -
 19.183 19.902
8. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais são compostos como seguem:
 2020 2019
Penhora de crédito .................................................................. 7 -
Depósito recursal..................................................................... 527 558
Depósito em garantia .............................................................. 9.631 9.941
Correção monetária de depósitos judiciais ............................ 10.250 9.812
Compensação de depósitos com 
 provisões contingenciais correlatas ..................................... (5.094) (5.332)
 15.321 14.979
9. Imposto de renda e contribuição social 2020 2019
Diferenças temporárias:
Lucros não realizados sobre contas 
 a receber de clientes públicos .............................................. (12.953) (11.372)
Provisões contingenciais ......................................................... 15.126 11.472
Provisão para perda de estoque ............................................. 42 42
Provisão conscientização da população ................................. 116 543
Provisão para participação nos resultados............................. 2.594 1.997
Outros ....................................................................................... 1.453 1.385
Total ........................................................................................ 6.378 4.067
Alíquotas - 34% ....................................................................... 34 34
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos, líquidos ................................................. 2.169 1.383
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos ....... 6.573 5.250
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos ... (4.404) (3.867)
Reconciliação da taxa efetiva: A reconciliação da provisão para Imposto de 
Renda e contribuição social, tendo como base as alíquotas vigentes e o débito 
efetivo reconhecido no resultado, é como segue:
 2020 2019
Lucro antes dos impostos ............................................................ 80.172 81.538
Alíquota nominal do imposto de renda 
 e da contribuição social - % ..................................................... 34 34
Despesa esperada com imposto 
 de renda e contribuição social.................................................. (27.258) (27.723)
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre:
Brindes / multas indedutíveis ..................................................... (2) (37)
Provisão para gratifi cação, bônus e doações ............................ (552) (702)
Outras diferenças temporárias ................................................... 1.028 1.152
Provisão para imposto de renda e contribuição social  (26.784) (27.310)
Corrente ........................................................................................ (27.569) (30.729)
Diferido ......................................................................................... 785 3.419
Alíquota efetiva ........................................................................ 33,41% 33,49%
10. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
   2020  2019
 Taxa média  
 Anual % Custo Depreciação Líquido Líquido
Terrenos ................. - 24.266 - 24.266 24.266
Benfeitorias em 
 bens de terceiros . 10% 3.482 - 3.482 3.568
Máquinas 
 e equipamentos ... 10% 13.949 (7.145) 6.804 7.664
Veículos .................. 20% 90.183 (44.897) 45.286 28.086
Móveis, utensílios 
 e outros ................ 10% 1.226 (598) 628 665
Equipamentos 
 de informática ..... 20% 4.151 (2.654) 1.497 1.451
Imobilizado 
 em andamento .... - 315 - 315 58
  137.572 (55.294) 82.278 65.758
11. Direito de uso – arrendamento: O saldo é composto como segue:
 Saldo    Saldo
 em 31 de    em 31 de
 dezembro    dezembro
Ativo subjacente de 2019 Adição Depreciação de 2020 
Edifi cação ...........................  6.800 711 (1.824) 5.687
Veiculos e equipamentos ..  4.470 292 (1.482) 3.280
 11.270 1.003 (3.306) 8.967
12. Fornecedores: O saldo é composto como segue: 2020 2019
Fornecedores ........................................................................... 20.785 23.971
Partes relacionadas ................................................................. 23.068 24.952
 43.853 48.923
Circulante ................................................................................. 43.851 48.923
Não circulante ......................................................................... 2 -

1. Contexto operacional: A Logística Ambiental de São Paulo S.A - Loga (“Com-
panhia” ou “Loga”), situada à Avenida Marechal Mario Guedes, 221- Jaguaré - 
Município de São Paulo - SP, é concessionária pública dos serviços divisíveis de 
limpeza urbana do setor denominado noroeste na cidade de São Paulo, em con-
formidade com o contrato nº 027/SSO/2004, fi rmado em 6 de outubro de 2004, 
com duração de 20 anos prorrogáveis por até 20 anos adicionais à critério do Po-
der Concedente, o qual foi iniciado em 13 de outubro de 2004. 2. Base de pre-
paração: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. 3. Principais políticas contábeis: A Com-
panhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras. a. Instru-
mentos fi nanceiros: No reconhecimento inicial de um investimento em um ins-
trumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode 
optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo 
do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. To-
dos os ativos fi nanceiros não classifi cados como mensurados ao custo amortiza-
do ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classifi cados como ao VJR. Isso 
inclui todos os ativos fi nanceiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Com-
panhia pode designar de forma irrevogável um ativo fi nanceiro que de outra for-
ma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA 
como ao VJR se isso eliminar ou reduzir signifi cativamente um descasamento 
contábil que de outra forma surgiria. A Companhia realiza uma avaliação do ob-
jetivo do modelo de negócios em que um ativo fi nanceiro é mantido em carteira 
porque isso refl ete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informa-
ções são fornecidas à Administração. b. Receita de contrato com cliente: A 
receita é mensurada com base na contraprestação especifi cada no contrato com 
o cliente. A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o 
produto ou serviço ao cliente. Abaixo são demonstradas as informações sobre a 
natureza e a época do cumprimento de obrigações de desempenho em contratos 
com clientes e as políticas de reconhecimento de receitas relacionadas. Recei-
ta de serviços prestados - Resíduos: • Coleta e detinação de resíduos: 
As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta e destinação são 
decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, Coleta de Resíduos de 
Saúde e Coleta Hospitalar, e a sua devida destinação fi nal em aterro. Tais servi-
ços compõem um pacote único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços 
não são prestados separadamente à outros clientes, e desta forma compõem uma 
única obrigação de desempenho “Coleta, destinação e Tratamento de Resíduos”. 
Conforme os contratos de prestação dos serviços de coleta e destinação, a obri-
gação de desempenho é cumprida, e a receita é reconhecida por tarifa fi xa inde-
pendente do quantitativo de resíduos coletados e destinados. c. Receitas fi nan-
ceiras e despesas fi nanceiras: As receitas fi nanceiras compreendem recei-
tas de juros sobre aplicações fi nanceiras, descontos obtidos e receita de juros 
sobre ativos fi nanceiros. As despesas fi nanceiras compreendem despesas de ju-
ros sobre empréstimos e fi nanciamentos, dêbentures e descontos concedidos. A 
receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado, por meio do 
método dos juros efetivos. d. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensura-
ção: Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição 
ou custo de construção, menos a depreciação acumulada e provisão de perda 
pelo valor recuperável (impairment). Quando partes signifi cativas de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separa-
dos (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alie-
nação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos sub-
sequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável 
que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos 
pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar 
o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, 
utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, ou de forma 
sistemática ao longo do contrato de concessão, dos dois o menor. A depreciação 
é geralmente reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso 
seja apropriado. (iv) Custos de empréstimos: Custos de empréstimos são ca-
pitalizados quando são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou pro-
dução de um ativo qualifi cável, ao qual juros e outros encargos são contabiliza-
dos como custo do ativo em consonância com o CPC 20 (R1) – Custos de emprés-
timos. A Companhia deve cessar a capitalização quando substancialmente todas 
as atividades necessárias ao preparo do ativo estiverem concluídas. e. Contra-
tos de concessão: (i) Caracteristicas do contrato de concessão: Os bens 
vinculados à concessão serão reversíveis ao poder Concedente no encerramen-
to do contrato de concessão. Quando o Poder Concedente tiver uma obrigação 
de pagamento para somente parte do investimento, é reconhecido o valor de ati-
vo fi nanceiro pela quantia garantida pelo Concedente e o excesso que não é ga-
rantido pelo Concedente é reconhecido como ativo intangível (“modelo bifurca-
do”). O valor amortizável dos bens vinculados à concessão é apropriado de for-
ma sistemática ao longo do contrato de concessão ou de sua vida útil estimada, 
dos dois o menor. f. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço patri-
monial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como re-
sultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja re-
querido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. g. Imposto de renda e contribui-
ção social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e 
diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% 
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e conside-
ram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição so-
cial compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o im-
posto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados 
à combinação de negócios, ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido ou em outros resultados abrangentes. h. Arrendamento: No início de um 
contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um 
contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de con-
trolar o uso de um ativo identifi cado por um período de tempo em troca de con-
traprestação. 4. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma 
série de novas normas são efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro 
de 2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demons-
trações fi nanceiras. As referidas normas não tem efeito nas demonstrações fi -
nanceiras da Companhia. - Contratos onerosos – custos para cumprir um contra-
to (alterações ao CPC 25); - Reforma da taxa de juros de referência – Fase 2 (al-
terações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06). As seguintes normas al-
teradas e interpretações não deverão ter um impacto signifi cativo nas demons-
trações fi nanceiras da Companhia para o exercício de 2021: - Concessões de alu-
guel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); - Imobilizado: receitas an-
tes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); - Referência à Estrutura Conceitual 
(alterações ao CPC 15); - Classifi cação do Passivo em Circulante ou Não Circulan-
te (alterações ao CPC 26). 
5. Caixa e equivalentes de caixa: São compostos com segue:
 2020 2019
Caixa ........................................................................................ 13 13
Bancos...................................................................................... 396 1.363
Aplicações fi nanceiras ............................................................ 39.005 42.877
 39.414 44.253
As aplicações fi nanceiras referem-se, principalmente, a certifi cados de depósito 
bancário, de liquidez imediata e remuneração atrelada à variação média de 56,6% 
em 2020 (98% em 2019) do CDI, não excedendo os seus respectivos valores de 

13. Empréstimos e fi nanciamentos: Esta nota explicativa fornece informações 
sobre os termos contratuais dos empréstimos e fi nanciamentos com juros, que 
são mensurados pelo custo amortizado. As obrigações por empréstimos e fi nan-
ciamentos são representadas como seguem:
Modalidade Encargos fi nanceiros - % Vencimento 2020 2019
Finame Pré-fi xado de 9,40% a.a. 
 a 12% a.a. Janeiro/2020 - 19
BNDES Pré-fi xado de 3,50% a.a. 
 a 8,40% a.a.  Janeiro/2020 a
  Dezembro/2023 4.965 7.891
Capital de giro CDI + 2,81% a.a. Janeiro/2020 a 
  Jullho/2023 5.870 15.391
Crédito direto  Pré-fi xado de Janeiro/2020 a
 ao consumidor 9,51% a.a. Novembro/2024 41.232 7.639
   52.067 30.940
Circulante   16.107 13.297
Não circulante   35.960 17.643
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
Vencimento 2020 2019
2021 ......................................................................................... - 6.744
2022 ......................................................................................... 12.919 4.363
2023 ......................................................................................... 13.301 4.162
2024 ......................................................................................... 7.342 2.331
2025 ......................................................................................... 2.398 43
 35.960 17.643
Garantias: Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade FI-
NAME, estão garantidos por veículos no valor contábil de R$19 em 2020. Os em-
préstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade BNDES (também CEF 
– FINISA), estão garantidos por fi ança bancária no valor de R$8.816 em 2020 
(R$7.891 em 2019). Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia não pos-
suem cláusulas restritivas de contrato (covenants).
Conciliação da movimentação dos empréstimos e fi nanciamentos
 Saldo     Saldo
 em 31 de   Paga- Paga- em 31 de
 dezembro Capta-  mento mento dezembro
Modalidade de 2019 ção Juros Juros Principal de 2020
Finame/Finep ....  19 - 5 - (24) -
BNDES ..............  7.891 - 691 (386) (3.231) 4.965
Capital de giro ..  15.391 - 132 (575) (9.078) 5.870
Crédito direto 
 ao consumidor  7.639 35.110 3.142 (2.950) (1.709) 41.232
 30.940 35.110 3.970 (3.911) (14.042) 52.067
14. Debêntures   Pagamento Pagamento 
 2019 Juros de juros do principal 2020
Debêntures ........ 25.080 1.151 (1.205) (12.500) 12.526
Circulante ...........     12.526
Em 15 de maio de 2015, a Companhia emitiu em série única 50 debêntures sim-
ples nominativas, no valor unitário de R$1.000, totalizando uma captação de 
R$50.000. Tais debêntures são de espécie quirografária, não conversíveis em 
ações, com garantia adicional real fi dejussória, sem emissão de cautelas ou cer-
tifi cados. As debêntures foram colocadas com esforços restritos pela Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, coordenador líder da emissão. 
As debêntures serão remuneradas a taxa de 100% das taxas médias diárias dos 
depósitos Interfi naceiros – DI, divulgado pela CETIP, acrescidas de uma sobreta-
xa equivalente de 3% ao ano. A amortização será trimestral a partir de 15 de maio 
de 2017 do valor nominal unitário e consecutivas. O vencimento fi nal da opera-
ção ocorrerá em 15 de dezembro de 2021. Garantias e cláusulas restritivas 
(covenants): As Debêntures são garantidas por fi ança da Solví Participações 
S.A. em 62,347% e Estre Ambiental S.A. em 37,653%. Cada uma fi adora é res-
ponsável proporcionalmente ao montante da obrigação. O instrumento de emis-
são de debêntures estabelece cláusulas restritivas (covenants) que podem carac-
terizar evento de inadimplemento e, portanto, o vencimento antecipado das de-
bêntures. Exige-se a observação do cumprimento do índice: IAC - Índice de Ala-
vancagem Consolidada, que é apresentado através do cálculo de empréstimos e 
fi nanciamento menos disponibilidade dividido pelo EBITDA, e o resultado deve 
ser inferior a 2,85. As cláusulas restritivas foram integralmente cumpridas em 31 
de dezembro de 2020 e 2019. 15. Passivo de arrendamento: O passivo de ar-
rendamento é representada como segue:
 Taxa de desconto Vencimento 2020 2019
Arrendamento  ....   Setembro/2020 a
 mercantil ...........  8,48% a.a. Junho/2024 9.635 11.697
   9.635 11.697
Circulante ............    3.837 3.580
Não circulante ....    5.798 8.117
Movimentação do passivo de arrendamento:
 Saldo     Saldo
 em 31 de    Apro- em 31 de
 dezembro Capta-  Paga- priação dezembro
 de 2019 ção Juros mentos de juros de 2020
Arrendamento 
 mercantil .........  11.697 1.003 901 (3.065) (901) 9.635
16. Salários, benefícios e encargos sociais: São compostos como segue:
 2020 2019
Salários .................................................................................... 4.543 4.839
Encargos trabalhistas .............................................................. 3.954 3.357
Férias ........................................................................................ 11.950 10.782
Participação nos resultados .................................................... 2.595 2.007
 23.042 20.985
Benefício de previdência privada: Durante o exercício fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2020, os custos incorridos com a manutenção do plano somaram R$288 
(R$237 em 2019), os quais foram reconhecidos diretamente no resultado. 
17. Impostos, taxas e contribuições: São compostos como seguem:
 2020 2019
ISS sobre serviço ..................................................................... 2.737 3.092
Pis sobre serviço ...................................................................... 2.996 2.623
Cofi ns sobre serviço ................................................................ 14.144 12.105
Pis/Cofi ns/CSLL retidos ........................................................... 48 62
IR fonte ..................................................................................... 362 393
Outros ....................................................................................... 251 684
 20.538 18.959
18. Provisões: São compostas como seguem: 2020 2019
Contingências .......................................................................... 10.031 6.151
Obrigações contratuais ........................................................... 116 543
 10.147 6.694
19. Patrimônio líquido: (i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lu-
cro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. (ii) Dividendos: O estatuto da Companhia 
estabelece a distribuição de dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido do 
exercício, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, efetuada”ad referendum” 
da Assembleia Geral. Em 2020, foi aprovado em assembleia à título de dividen-
dos o montante de R$49.475 (R$15.185 em 2019). 
20. Receita operacional líquida: São compostas como seguem:
 2020 2019
Clientes públicos ..................................................................... 623.291 599.143
Clientes privados ..................................................................... 76 153
Total receita de serviço (a) ................................................ 623.367 599.296
Receita de construção ............................................................. - 276
Realização do ativo fi nanceiro ................................................ (6.395) (6.395)
Total receita bruta ............................................................... 616.972 593.177
Deduções sobre as vendas
ISS ............................................................................................ (31.165) (29.963)
PIS ............................................................................................ (10.285) (9.892)
COFINS ..................................................................................... (47.375) (45.562)
ICMS ........................................................................................ - (3)
Total de deduções sobre serviços prestados ................ (88.825) (85.420)
Receita operacional líquida .............................................. 528.147 507.757
(a) As receitas de prestação de serviços são provenientes basicamente de uma 
obrigação de desempenho. • Coleta, destinação e tratamento de resíduos – 
100%. Houve a realização do ativo fi nanceiro reconhecido em relação aos inves-
timentos realizados em infraestrutura defi nida no contrato de concessão, quan-
do de sua conclusão. Essa realização ocorreu mediante à compensação de valo-
res recebidos mensalmente na composição da tarifa de prestação de serviço.

21. Custos dos serviços prestados: São compostas como seguem:
 2020 2019
Salários e encargos ................................................................. (156.893) (142.856)
Mão de obra ............................................................................ (672) (64)
Aluguel ..................................................................................... (12.684) (7.073)
Depreciações e amortizações ................................................. (17.790) (16.561)
Materiais aplicados nos serviços ........................................... (46.769) (46.170)
Serviços de terceiros (a) .......................................................... (157.357) (171.541)
Provisão de outorga de ônus de concessão ........................... (31.467) (30.063)
Outros custos de produção ..................................................... (20.571) (17.393)
Custos de bens reversíveis ..................................................... - (276)
Créditos fi scais (b) ................................................................... 28.201 34.734
 (416.002) (397.263)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros é referente a manutenção 
de veículos, transportes de resíduos, destinação de aterro e serviços de 
incineração. (b) As principais naturezas relativas aos créditos fi scais são de PIS 
e COFINS. 
22. Despesas comerciais: São compostas como seguem:
 2020 2019
Patrocínio, brindes e doações ................................................. - (18)
Propaganda e publicidade ....................................................... (2.760) (2.723)
Outros ....................................................................................... (39) (95)
 (2.799) (2.836)
23. Despesas e administrativas: São compostas como seguem:
 2020 2019
Remuneração direta mão de obra .......................................... (7.902) (6.255)
INSS ......................................................................................... (1.348) (1.158)
FGTS ......................................................................................... (340) (286)
Benefícios ................................................................................ (1.444) (1.229)
Depreciação e amortização ..................................................... (523) (488)
Serviços de terceiros (a) .......................................................... (11.343) (10.096)
Viagens e estadias .................................................................. (34) (115)
Tributos, seguros e contribuições ........................................... (1.317) (1.017)
Outros ....................................................................................... (897) (742)
 (25.148) (21.386)
(a) Refere-se principalmente a despesas compartilhadas no valor de R$4.041 
(R$4.617 em 2019), consultoria administrativa-fi nanceira no valor de R$ 1.785 
(R$1.021 em 2019), honorários advocatícios R$ 3.249 (R$2.354 em 2019). 
24. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas: São compostas como 
seguem:
 2020 2019
Receitas eventuais .................................................................. 1.886 973
Despesas e provisões contingenciais ..................................... (5.723) (2.177)
Resultado vendas de imobilizado ........................................... 6.656 228
Patrocínio ................................................................................. (487) (576)
Multa contratual ...................................................................... (1.832) -
Outras ....................................................................................... (336) (353)
Total ........................................................................................ 164 (1.905)
25. Receitas e despesas fi nanceiras: São compostas como seguem:
 2020 2019
Rendimentos sobre aplicações fi nanceiras ............................ 372 1.073
Juros recebidos e descontos obtidos ..................................... 524 2.942
Correção dos depósitos judiciais ............................................ 590 791
Ajuste a valor presente ........................................................... 2.033 -
Total receitas fi nanceiras .................................................. 3.519 4.806
Variação monetária ................................................................. (3) (23)
Despesas bancárias ................................................................ (646) (575)
Despesas com juros e descontos concedidos ........................ (1.056) (33)
Despesas com juros sobre arrendamento mercantil ............. (876) (1.037)
Despesas com multas e moras fi nanceiras ............................ (29) (27)
Tributos sobre movimentações fi nanceiras ............................ (6) (205)
Juros sobre empréstimos, fi nanciamentos e debêntures ...... (5.093) (5.735)
Total despesas fi nanceiras ................................................ (7.709) (7.635)
Total ........................................................................................ (4.190) (2.829)
26. Contrato de concessão: Através do Contrato de Concessão a Companhia 
presta serviços divisíveis de limpeza urbana na região noroeste da cidade de São 
Paulo/SP, sendo o período de concessão de 20 anos a partir de outubro de 2004, 
renovável por mais de 20 anos e tem reajuste anual da tarifa com base em fór-
mula paramétrica estipulada em contrato e composta de diversos índices do se-
tor. A cada 5 anos o contrato prevê a realização de revisão ordinária das tarifas 
praticadas de modo a manter sua fi delização à equação econômico-fi nanceira ini-
cial do Contrato. Terrenos, estruturas e construções bem como todos os contêi-
neres utilizados para a execução do objeto da concessão são bens reversíveis e 
os demais ativos poderão ser revertidos conforme repactuação contratual. As 
principais obrigações contratuais são modernização do transbordo Ponte Peque-
na; construção de novo transbordo; implantação de aterro sanitário e estação de 
tratamento de efl uentes; construção de usina de compostagem; construção de 
centrais de triagem; construção de central de tratamento de resíduos de serviços 
de saúde; implantação de coleta mecanizada; encerramento do aterro sanitário 
Bandeirantes; revegetação do aterro sanitário Vila Albertina e renovação de fro-
ta de veículos a cada 5 anos. a. Ativo fi nanceiro: A Companhia reconhece um 
ativo fi nanceiro à medida que tem o direito contratual incondicional de receber 
caixa ou outro ativo fi nanceiro do concedente pelo serviço de construção. O con-
cedente tem pouca ou nenhuma opção para evitar o pagamento. A receita reco-
nhecida com relação à construção em 2020 e 2019 representa o valor justo do 
serviço prestado na construção da infraestrutura para prestação dos serviços. A 
Companhia registrou ativos fi nanceiros conforme detalhamento abaixo:
 2020 2019
Transbordo ............................................................................... 8.849 11.266
Edifi cações ............................................................................... 324 324
Benfeitorias ............................................................................. 1.520 1.520
Conteineres .............................................................................. 5.507 6.206
Centros de triagem .................................................................. 4.438 5.607
RSSS Unid. Treinamento ......................................................... 7.726 9.837
Tr. Anhanguera ......................................................................... 3.662 3.662
Col. Mecanizada ...................................................................... 71 71
Ajuste a Valor Presente ........................................................... (4.345) (6.379)
 27.752 32.114
Circulante ................................................................................. 5.824 5.824
Não circulante ......................................................................... 21.928 26.290
O ativo fi nanceiro no montante de R$27.752 em 2020 (R$32.114 em 2019) refere-
se à infraestrutura que vem sendo construída ou adquirida pela Companhia e que 
será reversível ao Poder Concedente, ao término do contrato de concessão. 
Conforme contrato, a Companhia vem sendo remunerada por esses investimentos.

 2020 2019
Lucro líquido do exercício ..................................................... 53.388 54.228

Total Resultado abrangente da Companhia ................... 53.388 54.228
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

 2020 2019
Lucro líquido do exercício ..................................................... 53.388 54.228

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização .................................................. 20.194 17.795
Baixa de imobilizado e intangível ......................................... 314 583
Ajuste de períodos anteriores .............................................. - 641
Encargos fi nanceiros sobre empréstimos, 
 debêntures e arrendamento ............................................... 6.022 3.140
( Reversão ) / Provisão para concientização da população . (427) (345)
Reversão de ativo fi nanceiro ................................................ 6.396 6.396
Correção de depósitos judiciais ............................................ - (791)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... 1 -
Reconhecimento de crédito de PIS e de COFINS ................. - (13.515)
Provisão para contingências ................................................. 5.707 2.163
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes e diferidos ................................................ 26.784 27.310

Aumento / Redução nos ativos operacionais:
Títulos e valores mobiliários ................................................. (8) (292)
Contas a receber ................................................................... (5.358) 44.221
Partes relacionadas ............................................................... (256) -
Impostos a recuperar ............................................................ 719 (2.265)
Estoques ................................................................................ (561) (1.155)
Outras contas a receber ........................................................ (302) (557)
Depósitos judiciais ................................................................ (113) 46
Adiantamento a fornecedores .............................................. 8 (8)
Ativo fi nanceiro de concessão .............................................. (2.034) -

Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores ......................................................................... (3.186) 5.524
Partes relacionadas ............................................................... (1.884) -
Salários, benefícios e encargos sociais ............................... 2.057 1.248
Impostos, taxas e contribuições ........................................... 1.579 1.704
Pagamento de contingências ................................................ (2.056) (1.075)
Outras contas a pagar ........................................................... (2.788) -

Caixa gerado pelas atividades operacionais ............... 104.196 144.996
Impostos pagos sobre o lucro ............................................... (31.086) (24.577)
Arrendamento mercantil - juros pagos ................................. (901) (950)
Debêntures - juros pagos ...................................................... (1.205) (2.352)
Empréstimos e fi nanciamentos - juros pagos ...................... (3.911) (2.992)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais . 67.093 114.125
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de imobilizado .................................................... (33.632) (15.165)
Adição de intangível ............................................................. - (83)

Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento ............................................. (33.632) (15.248)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Debêntures - pagamento principal ....................................... (12.500) (9.375)
Arrendamento mercantil - pagamento principal .................. (3.065) (2.606)
Empréstimos e fi nanciamentos - captação .......................... 35.110 22.114
Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento principal ....... (14.042) (25.760)
Dividendos pagos .................................................................. (43.803) (42.000)

Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de fi nanciamento........................................... (38.300) (57.627)
Aumento / Redução do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa .................................................. (4.839) 41.250

Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício......... 44.253 3.003
Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício ............ 39.414 44.253

Variação líquida do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa ................................................... (4.839) 41.250

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. 
as Demonstrações Financeiras da Logística Ambiental de São 

Paulo S.A. - LOGA referentes a 31 de Dezembro de 2020 e 2019. 
I) A Companhia: O contrato de concessão fi rmado em 2004 entre a LOGA e a 
Prefeitura do Município de São Paulo completou seu décimo-sexto ano de desa-
fi os, realizações e inovações. A concessionária é a responsável pela coleta, trans-
porte, tratamento e destinação fi nal dos resíduos domiciliares e de serviços de 
saúde gerados nas regiões Norte e Oeste da cidade, por 20 anos. Atualmente, as 
regiões Norte e Oeste contam com 4,5 milhões de habitantes, além de uma po-
pulação fl utuante estimada em mais 2 milhões de pessoas que trabalham, estu-
dam, passam por atendimento de saúde e fazem negócios nessas regiões. 
II) Desempenho Operacional: Para atender esta demanda a LOGA conta com 
mais de 2.400 colaboradores e cerca de 300 veículos especializados na coleta 
de resíduos porta-a-porta. São 1,6 milhão de domicílios e 21 mil estabeleci-
mentos de saúde coletados dia e noite em 876 bairros e 13 subprefeituras. Em 
2020 foram 1,7 milhão de toneladas coletadas, com 14 milhões de quilômetros 
percorridos pelas ruas e consumo de 8,2 milhões de litros de combustível. Na 
Estação de Transbordo Ponte Pequena foram transferidas 1,5 milhões de tone-
ladas de resíduos de caminhões de coleta para veículos com grande capacida-
de de carga, otimizando o fl uxo de resíduos até o aterro sanitário. Foram cole-
tadas e tratadas cerca de 29 mil toneladas de Resíduos de Saúde, seguindo os 
mais rígidos controles e padrões técnicos. A destinação fi nal de 1,7 milhão de 
tonelada ocorreu em um dos maiores e mais seguros aterros sanitários do mun-
do, alinhado ao compromisso da LOGA com o Meio Ambiente e a Qualidade 
dos serviços. Os indicadores de produtividade da Companhia continuam apre-
sentando melhorias constantes, em razão dos esforços contínuos em treina-
mento, produtividade e segurança, além de inovações nos equipamentos e des-
tacada gestão no controle operacional. 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

III) Gestão de Pessoas: A LOGA busca continuamente a capacitação de seus 
colaboradores, desenvolvendo programas que visam o aprimoramento especí-
fi co no desempenho das suas atividades. O programa de estágio vem sendo re-
novado e continua promovendo oportunidades para estudantes no nível de gra-
duação a ingressarem no mercado de trabalho e adquirirem experiência. Outro 
programa de destaque é o Programa de Trainee que visa desenvolver e quali-
fi car jovens para ocupar posições estratégicas e assumir desafi os propostos 
pela Organização. Além dos programas destacados, a LOGA investe em ações 
que proporcionam reconhecimento aos colaboradores, como Você Tem Mais 
Valor, voltado à valorização dos colaboradores através do cumprimento dos pro-
cedimentos internos, segurança do trabalho e qualidade dos serviços. 
IV) Segurança, e Meio Ambiente: Com base nos preceitos da gestão inte-
grada, a LOGA adota práticas e procedimentos para proporcionar aos seus co-
laboradores um ambiente seguro e saudável, investindo em ações e equipa-
mentos que minimizem riscos à segurança e saúde do trabalho, implementan-
do medidas de proteção em suas atividades e operações no combate ao CO-
VID19. Comprometida com a preservação do meio ambiente, a LOGA cumpre 
com rigor a legislação aplicável a sua atividade, atuando com práticas preven-
tivas para mitigar seus aspectos e impactos ambientais. 
V) Qualidade, Auditoria Interna e Gestão da Informação: Com a missão 
de assegurar o cumprimento do desdobramento dos objetivos estratégicos e 
políticas da Loga mediante o processo de auditoria, gestão de metas, políticas 
e procedimentos e planos de ação a LOGA mantém esses processos em apoio 
a Alta Direção via Governança Corporativa. De forma consistente são realiza-
dos defi nições de processos, padrões e procedimentos críticos para sustenta-
ção do negócio sendo certifi cada por organismo acreditado pelo Inmetro nas 
ISOs 9001 - Sistemas de Gestão de Qualidade e 37001 - Sistemas de Gestão 
Antissuborno, selos internacionalmente reconhecidos. 

VI) Responsabilidade Social: Em 2020, a Loga, devido ao momento de pan-
demia vivenciado pelo mundo todo, iniciou o ano com ações presenciais, mas, 
aos poucos, foi substituindo grande parte de suas ações por produções efetua-
das em home at work, panfl etagens sem contato com público e conscientização 
de forma on-line. O atendimento personalizado porta a porta foi substituído pela 
panfl etagem com folhetos informativos. Foi um ano de adaptação ao novo nor-
mal e de traçar estratégias. Independente disso, a empresa atendeu cerca de 
113,5 mil participantes. A Companhia manteve o Projeto IAJA (Incubadora Am-
biental Jovem & Ação) - realizado em parceria com a Sociedade Benfeitora do 
Jaguaré, que manteve atividades a distância que impactaram 1.700 pessoas via 
web, entre crianças e adultos. Além disso, em 2020, a Loga realizou projetos 
via Lei de Incentivo à Cultura, sem deixar de honrar com seus compromissos so-
ciais e culturais, que aguardam o retorno de normalidade para dar andamento 
às atividades presenciais. A peça “Por um Futuro Sustentável”, projeto que leva 
conscientização para as crianças do Agrupamento Noroeste da cidade de São 
Paulo possui 14 apresentações pendentes, aportadas no fi nal de 2019, e que 
voltarão a ser realizadas tão logo as instituições de ensino retornem totalmen-
te com suas atividades presenciais. Já o projeto incentivado da obra Espaços 
Indivisíveis  foi também a grande contribuição da empresa nessas questões e 
pode ser realizado em sua totalidade com a impressão de 3.000 exemplares. O 
grande destaque do ano em conscientização foi a continuidade do Movimento 
Recicla Sampa, que possui todas as ferramentas on-line e que possibilita ativi-
dades para sensibilizar o público a partir de comunicação integrada e utilizan-
do personagem de destaque e plataformas digitais. Esse projeto abrangeu um 
público estimado de 11 milhões de pessoas. Todas essas ações contribuíram 
para a formação, nessa pandemia, de forma on-line dos munícipes que apren-
deram sobre o manejo responsável dos resíduos, visando uma sociedade mais 
sustentável e ciente da importância da gestão compartilhada por todos. 

VII) Investimentos: Apesar do desequilíbrio econômico-fi nanceiro, a empre-
sa vem honrando os compromissos contratuais. Em 2020 foram adquiridos 68 
veículos operacionais, afi m de garantir a excelência operacional, totalizando 
aproximadamente R$ 32.000.000,00 investidos. Além disso, a LOGA também 
investiu cerca de R$350.000,00 na compra de contêineres visando atender o 
aumento da demanda de resíduos hospitalares causada pela Covid-19. 
VIII) Compliance: A Loga - Logística Ambiental de São Paulo S.A. atua com 
ética, respeito ao meio ambiente e à sociedade. Nossas práticas estão alinha-
das ao Código de Conduta e Política Anticorrupção do Programa de Integrida-
de da companhia e isso signifi ca que todos os públicos com os quais nos rela-
cionamos devem seguir valores éticos e de transparência. Em 2020 a LOGA as-
sociou-se ao  Instituto Brasileiro de Autorregulamentação no Setor de Infraes-
trutura - IBRIC e permanece como signatária do Pacto de Integridade do Setor 
de Limpeza Urbana, Resíduos e Efl uentes, que reforça a atuação no tema a par-
tir de uma visão setorial. As 7ª e 8ª Semanas de Integridade foram realizadas 
com atividades e treinamentos voltados para todos os públicos, para dissemi-
nação da cultura ética e promoção de bases sustentáveis nos negócios. Em no-
vembro a Loga passou pela segunda auditoria de manutenção do seu Sistema 
de Gestão Antissuborno ISO 37001:17, com zero não conformidades. 
Agradecimentos: A Administração da Logística Ambiental de São Paulo 
S.A. - LOGA agradece a seus acionistas, clientes, parceiros comerciais, for-
necedores e instituições fi nanceiras pela confi ança depositada. De forma es-
pecial expressa seu reconhecimento e agradecimento a seus colaboradores 
pelo comprometimento e contribuição na busca constante da qualidade de 
nossos serviços. Todas as conquistas de 2020 só foram possíveis pelo incan-
sável trabalho dos mais de 2.400 colaboradores da Companhia.  

A Administração

Como usar 
a crise para 
se proteger 
financeiramente

Não é segredo para nin-
guém que a pandemia im-
pôs tempos difíceis para 
toda a sociedade global. 
Diversas atividades da 
economia fecharam suas 
portas, colocando na rua 
diversos trabalhadores 
de várias faixas etárias 
e sociais. Porém, muitas 
pessoas acabam sofrendo 
com a falta de condições 
para pagar as dívidas, 
o que pode trazer mais 
transtornos e dores de 
cabeça aos consumidores. 

Uma dica do advogado 
Anselmo Ferreira Melo 
Costa é tentar um acordo: 
a chamada conciliação de 
dívidas. Para isso, conte 
com a ajuda de um pro-
fissional preparado para 
ajudar a limpar o nome 
com alguns caminhos que 
podem ajudar o consumi-
dor. “Neste momento de 
crise, essa situação é algo 
buscado frequentemente 
por pessoas que não con-
seguem pagar uma conta. 
Essa procura costuma ser 
mais comum em períodos 
em que o desemprego do 
país está maior”, detalha. 

Além disso, ele lembra 
que tanto no Brasil quanto 
em Portugal existem ór-
gãos que desejam ajudar 
o consumidor a encontrar 
as melhores soluções para 
quitarem seus débitos. 
“Esse acordo feito entre 
devedor e credor normal-
mente são feitos em reuni-
ões para que as partes se 
entendam dentro do que 
a lei permite, as chamadas 
audiências de conciliação. 
Este processo é mediado 
pelo Poder Judiciário. 

No Brasil, por exemplo, 
desde 2016, com a implan-
tação do novo Código de 
Processo Civil, quem en-
tra com alguma ação civil 
na Justiça precisa partici-
par de uma audiência de 
conciliação. Se as partes 
não comparecerem na au-
diência por dívida, podem 
receber multa de até 2% 
do valor total da causa. 
Por isso, esses encontros 
têm se tornado cada vez 
mais comuns nos últimos 
anos”, reforça o advogado.

Anselmo lembra que 
esse recurso pode ser 
interessante para quem 
tem interesse em quitar a 
dívida e limpar seu nome. 
“Inclusive, a audiência 
de conciliação pode ser 
solicitada por qualquer 
pessoa, não apenas pelo 
Judiciário. Basta enviar 
um e-mail para o Tribunal 
de Justiça do seu Estado. 
Nesse caso, não é preciso 
ter um processo em aber-
to”, acrescenta.

Além do Judiciário, 
quem está precisando pa-
gar as contas pode recorrer 
à audiência de renegocia-
ção de dívidas nas Câmaras 
de conciliação privada. 
Porém, Costa salienta 
que estas, na maioria das 
vezes, são realizadas por 
escritórios de advocacia. 
“Com isso, elas contam 
com a ação de advogados 
já previamente credencia-
dos como mediadores ou 
conciliadores no Conselho 
Nacional de Justiça ou no 
Tribunal de Justiça”.

Feito o acordo, o advo-
gado lembra que ele tem 
validade jurídica, e por 
isso precisa ser cumprido. 
“Caso contrário, a parte 
prejudicada poderá acio-
nar a Justiça, pulando a 
etapa do processo de co-
nhecimento, indo direto 
para a execução. Dessa 
forma, todo o processo se 
torna muito mais rápido 
do que uma ação comum”, 
finaliza Anselmo. Fonte: 
MF Press Global.
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