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SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
C.N.P.J. 60.975.737/0001-51

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
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 de continuar operando, divulgando, quando aplicável, 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 operações,
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 Financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. 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;

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 09.516.458/0001-72 - CAPITAL FECHADO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores expressos em reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Ativo
31/12/2020
31/12/2019
Reserva de lucros
Capital social
Legal
Estatutária
Especial
Lucros acumulados
Total
Ativo circulante
40.021.160
46.069.147
24.503.832
1.895.169
5.303.463
9.787.375
1.004.989
42.494.829
Caixa e equivalentes de caixa
39.847.992
45.850.397 Saldos em 01 de janeiro de 2019
2.443.167
2.443.167
Tributos a recuperar
173.168
218.750 Lucro líquido do exercício
217.170
217.170
Ativo não circulante
6.056.193
1.851.193 Reserva legal
651.511
651.511
Partes relacionadas
6.055.000
1.850.000 Reserva estatutária
(1.004.989)
(1.004.989)
Investimento
1.193
1.193 Dividendos obrigatórios
(3.985.619)
(2.443.167)
(6.428.786)
Total do ativo
46.077.353
47.920.340 Dividendos adicionais
Passivo e Patrimônio Líquido
31/12/2020
31/12/2019 Resultado a disposição de assembleia
24.503.832
2.112.340
5.954.974
5.801.757
38.372.902
Passivo circulante
858.506
1.502.807 Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro
líquido
do
exercício
2.042.177
2.042.177
Obrigações fiscais
373.489
471.247
102.109
(102.109)
Dividendos
485.017
1.031.560 Reserva legal
306.327
(306.327)
Passivo não circulante
5.288.786
5.601.464 Reserva estatutária
(485.017)
(485.017)
Obrigações fiscais diferidas
5.288.786
5.601.464 Dividendos obrigatórios
Patrimônio líquido
39.930.062
40.816.069 Dividendos adicionais
Capital social
24.503.832
24.503.832 Resultado a disposição de assembleia
24.503.832
2.214.449
6.261.301
5.801.757
1.148.724
39.930.062
Reserva legal
2.214.449
2.112.340 Saldos em 31 de dezembro de 2020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Reservas de lucros
13.211.782
14.199.897
Demonstrações dos fluxos de Caixa
Demonstrações dos Resultados
Total do passivo e patrimônio líquido
46.077.353
47.920.340
31/12/2020 31/12/2019
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
31/12/2020 31/12/2019 Fluxos de caixa das
atividades operacionais
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Despesas e receitas operacionais
Lucro
antes
das
provisões
tributárias
2.042.177
4.343.409
1.Contexto Operacional: A RCB Mellão Participações S/A é uma Sociedade empresária, tribu- Gerais e administrativas
(1.622.932)
(1.196.319) Ajustes para conciliar o resultado às
tada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º andar,
Despesas
tributarias
(3.397)
(1.502)
disponibilidades
geradas
Estado de São Paulo, tendo como objeto a administração em geral de bens móveis e imóveis
pelas atividades operacionais
405
201.484
próprios e a participação em empreendimentos financeiros, imobiliários, comerciais ou agrícolas. Outros receitas operacionais
2.Apresentação das Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demonstrações Prejuízo (lucro) antes do resultado financeiro
(1.625.924)
(996.337) Variações nos ativos e passivos
Tributos
a recuperar
45.583
(77.854)
contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros Resultado financeiro líquido
4.648.931
8.472.365 Obrigações fiscais
(97.759)
150.710
ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as Lucro antes das provisões tributárias
3.023.007
7.476.028 Imposto de renda e contribuição social pagos
–
(3.132.619)
práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronuncia(312.678)
1.540.946
(717.530)
(2.272.949) Obrigações fiscais diferidas
mento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Imposto de renda corrente
(263.300)
(859.670) Caixa líquido gerado (consumido) nas
Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução Contribuição social corrente
atividades operacionais
1.677.323
5.957.211
750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações con- Lucro líquido do exercício
2.042.177
4.343.409 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
tábeis para as PME, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente,
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Pagamento de dividendos
(3.474.727)
(5.414.936)
apresentado em substituição a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, uma
Partes relacionadas
(4.205.000)
(1.850.000)
Demonstrações do resultado abrangente
vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do ExerCaixa liquido consumido pelas
31/12/2020 31/12/2019
cício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros
atividades de financiamento
(7.679.727) (7.264.936)
propostos. 3.Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas estão Lucro líquido do exercício
2.042.177
4.343.409 Aumento (redução) líquida de caixa e
apresentadas a seguir: a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência Outros resultados abrangentes
equivalentes de caixa
(6.002.404) (1.307.725)
ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e
45.850.397
47.158.122
2.042.177
4.343.409 No início do exercício
equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. Total do resultado abrangente
No final do exercício
39.847.992
45.850.397
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
c) Ativos Não circulantes: Está registrado operação financeira de longo prazo.
Redução (aumento) de caixa e equivalente de caixa (6.002.404) (1.307.725)
Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho
Paulo Roberto Pereira Junior - Contador - CRC 1SP 294778/O-1
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S/A - CAPITAL FECHADO - CNPJ 17.456.871/0001-17

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ativo
2020 2019
Reserva de Lucros
Circulante
Capital Social
Reservas Capital
Legal
Estatutária
Prejuízo acumulado
Total
Não Circulante
2.082 2.611 Em 31 de Dezembro de 2018
6.702
(4.384)
6.702
Investimentos
2.082 2.611 Prejuízos acumulados
293
293
Total do Ativo
2.082 2.611 Em 31 de Dezembro de 2019
6.702
(4.091)
2.611
(528)
(528)
Passivo e Patrimônio Líquido
2020 2019 Prejuízos acumulados
6.702
(4.619)
2.082
Circulante
- Em 31 de Dezembro de 2020
Demonstração do Resultado
Demonstração
dos
Fluxos
de
Caixa
Patrimônio líquido
2.082 2.611
(Despesas) receitas operacionais
2020 2019 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
2020 2019
Capital Social
6.702 6.702
Resultado de equivalência patrimonial
(528)
293 Resultado do Exercício
(528)
293
Prejuízo acumulado
(4.619) (4.091) Resultado do Exercício
(528)
293 Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
(528) 293
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
2.082 2.611
528
(293)
práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Investimentos em Participações societária
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos
1.Contexto Operacional: A Empresa Dez Asas Empresa e Participações S/A, é emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Atividades Financeiras
uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na Avenida Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração do Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento
Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º Andar, estado de São Paulo, tendo como objeto conjunto completo das demonstrações contábeis para as PME, a empresa deixou de Aumento Líquido nas Disponibilidades
“a participação em outras sociedades”. 2.Apresentação das Demonstrações apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais
Contábeis: A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço esta a demonstração das Mutações do patrimônio Líquido, uma vez que não ocorreram Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais
Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos alterações Econômicas ou financeiras. A empresa manteve-se inativa em relação às
Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente do Conselho
Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as suas demonstrações contábeis no decorrer do exercício de 2020.
Paulo Roberto Pereira Junior - Contador - CRC 1SP 294778/O-1

Balanço Patrimonial

Lançada loja virtual para facilitar
a aquisição de máquinas virtuais

P

or isso, chegou a
hora de repensarmos
como será a sociedade do futuro e mudarmos a
maneira como consumimos
e nos relacionamos com os
nossos clientes.
Pensando nisso, a Solo
Network, empresa de tecnologia com foco em serviços e soluções de TI, lançou
a loja virtual Microsoft
Azure, permitindo comprar
e personalizar, em poucos minutos, as máquinas
virtuais que as empresas
precisam para desenvolver aplicações e produtos.
Com este serviço é possível
obter uma economia de até
72% com instâncias de VM
reservadas do Azure, funcionalidades e formas de
contratação que reduzem
em até 80% os investimentos em nuvem.
Na plataforma, as empresas poderão optar por máquinas com configurações
prontas ou montá-las de
acordo com sua necessidade. O cliente pode também
solicitar apoio dos consultores da Solo Network, que
irão garantir um processo
de transição mais seguro.
Dentre as soluções, estão
os serviços de análise que
reúnem integração e dados,
data warehouse empresarial e análise de Big Data,
possibilitando a criação de
modelos digitais que aju-
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Nós vivemos em um mundo com o ritmo acelerado pela transformação digital, e mesmo em tempos de
crise, a nuvem se tornou a melhor oportunidade para responder rapidamente às novas necessidades
que surgiram neste momento.

As empresas poderão optar por máquinas com configurações
prontas ou montá-las de acordo com sua necessidade.

dam a gerar insights, criar
experiências inovadoras e
otimizar operações.
Além disso, o serviço permite implantar e executar
com segurança as máquinas
virtuais Windows e Linux
no datacenter ou extremidade. A aplicação adequase para empresas de todos
os tamanhos, proporcionando um gerenciamento
simplificado dos negócios,
já que as informações ficarão disponíveis na nuvem, e
com a proteção necessária
das cargas de trabalho.
Um parâmetro que pode
ser observado é que o Azure
é um serviço de provedor
que inclui infraestrutura,
manutenção e recursos periféricos, exigindo menos
esforço das equipes de TI.
Já as estruturas On-premisses são hardwares físi-

cos que requerem recursos
periféricos e manutenção
de alto custo, exigindo
maior esforço da TI. Através deste conjunto de serviços de nuvem do Azure,
as organizações poderão
enfrentar os desafios de
negócios que surgiram no
último ano, e dessa forma,
terão mais liberdade para
criar, gerenciar e implantar
ferramentas eficientes e
seguras.
As ferramentas do Azure possibilitam ainda, a
criação de aplicativos modernos com um serviço de
banco de dados; serviços
Kubernets gerenciados;
possibilidade de entregar
eventos confiáveis em
grande escala; proporcionar um ambiente de
desenvolvimento e testes
rápidos para minimizar

desperdícios, entre outros
benefícios. Além de gerar economia e ganho de
tempo, o serviço é prático
e descomplicado, com a
possibilidade de utilização
no ato da ativação, sem
burocracias.
Outro benefício que pode
ser notado, é o total controle de sua aplicação, possibilitando para a empresa
pagar somente pelo que
for usar. “Ano passado, nós
tivemos a honra de ganhar
o Prêmio Microsoft Partner
of the Year Brazil, fruto
de um trabalho de dois
anos em estreita colaboração com a Microsoft. O
objetivo sempre foi levar
transformação digital para
os negócios dos clientes,
oferecendo o apoio necessário em todas as etapas do
processo.
A loja virtual do Azure
surge com este objetivo
– democratizar e desburocratizar o acesso à nuvem
Microsoft, facilitando o
processo para os clientes,
e unindo a expertise da
Microsoft, com o serviço
altamente especializado
da Solo Network”, explica
Audreyn Justus, Diretor de
Marketing da Solo Network.
O serviço está disponível
gratuitamente durante o
primeiro mês.Saiba mais
em: (https://azure-solonetwork.com.br/).

- 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 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, inclusive 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 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 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, 05 de abril de 2021.
Vagner Alves de Lira
Macso Legate Auditores Independentes
CT CRC Nº SP222941/O-8
CRC 2SP033482/O-3

Digitalização como
alavanca na retomada do
setor de turismo
Luisa Rigitano (*)

A pandemia trouxe
uma crise sanitária,
humanitária e
econômica sem
precedentes

D

epois de um ano
da primeira morte
registrada por Covid-19 no Brasil, a população e consequentemente o
setor de turismo, ainda têm
sofrido com os impactos do
vírus. Segundo a Fecomercio SP, em janeiro a região
registrou queda de quase
um terço (30,2%) do faturamento em comparação
ao mesmo período do ano
passado e o turismo nacional perdeu 110 mil postos
de trabalho em 2020.
Com esse cenário, a necessidade de se reinventar
ficou ainda mais evidente
e instituições com investimento em soluções tecnológicas estarão um passo
à frente para acelerar a
retomada tão esperada.
Contextualizando o ramo
turístico, o principal desafio é oferecer, mais do que
cultura e entretenimento,
segurança e confiança aos
visitantes. Em busca de
solucionar essas adversidades, a transformação digital
aparece como principal aliada das empresas que atuam
nesse ramo.
É fundamental a implantação de soluções que permitam compartilhar informação entre todos os agentes
da cadeia de valor, conhecer
as demandas dos clientes e
melhorar a gestão dos espaços. Além disso, inovar nos
negócios e estar preparado
para rápidas mudanças são
temas essenciais para ter
em mente durante esse
período instável e inédito.
Trazendo essa abordagem
para o ponto de vista prático, é necessário ter o olhar
digital direcionado a quatro
pontos essenciais: estratégia de negócios, comunicação, canais e clientes.
O primeiro ponto pode
ter como alavancas o
acesso fácil a políticas de
cancelamento flexíveis e
oferecer novas soluções
de serviços e pagamento,
junto a estímulos como
cupons de desconto e novas formas de se relacionar
com as empresas, como
por meio de assinatura. No
âmbito da comunicação,
é imprescindível fortalecer o posicionamento da
marca como responsável
e acolhedora e acessar
os clientes com ofertas o
máximo personalizadas e
flexíveis, visto que todos
estão recebendo uma enxurrada de conteúdo.
Com o alerta para esses
elementos e num modelo
de negócio digitalizado, os
canais devem estar integrados e tornou-se importante
simplificar a jornada do
hóspede ou passageiro, no

processo de busca, reserva
e contato com a empresa
para dúvidas e ajustes a
qualquer momento. Além
disso, o negócio, comunicação e canais devem ter
estratégias centralizadas no
consumidor, com análise e
conhecimento do público
-alvo e constante avaliação
para aprimorar essa relação.
Não à toa áreas chamadas
de Customer Success ou
Customer Experience (CX)
estão se tornando cada vez
mais presentes e com projetos que permeiam todas as
demais. E então, finalmente,
temos como tópicos-chave
no setor para implantar
de fato a digitalização nas
camadas citadas: ecossistema de dados até chegar
na inteligência artificial,
automações e ecossistema
de soluções de CX.
Quanto a dados, só com
a captura do comportamento de compra, dúvidas,
reclamações, sugestões
e construção de modelos
que o negócio possa ter
facilmente em mãos, é que
são construídos aplicativos,
realidade aumentada, chat
bots e pontos de contato
nas redes sociais ou outros
canais que realmente proporcionem uma experiência
que incentive as pessoas a
viajar.
E é claro que esses dados
também são de grande valor
para o planejamento, simulação de situações futuras
e decisões para adequar
constantemente o quadro
de funcionários, os serviços
e produtos oferecidos e a
gestão dos espaços com os
parâmetros de segurança
adequados de distanciamento para cada fase que
passamos.
As automações permeiam
principalmente o backoffice, reduzindo a ineficiência
de atividades repetitivas e
ainda manuais, para ter os
colaboradores focados no
que gera valor. Toda a parte
de CX entra em com quem,
como, quando e onde seu
cliente, hóspede ou passageiro vai te acessar antes,
durante e depois da viagem.
As soluções tecnológicas
estão conversando entre si
e trazem ao time de atendimento uma visão atualizada
das informações?
O time está treinado,
preparado e possui uma
liderança que adapta ações
nos cenários críticos? Os
processos são ágeis e resolvem as questões trazidas? Temos a população
na expectativa e com uma
vontade latente de realizar
viagens de forma segura,
portanto, as empresas que
tiverem essas iniciativas
ajustadas e em constante
atualização sairão na frente
na retomada que todos nós
esperamos e visualizamos
com a vacinação evoluindo.
(*) - É Especialista em Travel, Airlines
& Hospitality da Minsait no Brasil.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 91DF-B9AC-85DF-9768.

Aos Administradores da Sociedade Beneficente São Camilo. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as
demonstrações financeiras da Sociedade Beneficente São Camilo, 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 demonstrações financeiras
acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Sociedade Beneficente São Camilo 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, aplicáveis a 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. Ênfase sobre as Demonstrações Financeiras: Conforme mencionado na nota explicativa nº 13, a Sociedade Beneficente São Camilo possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde – CEBAS, concedido pelo Ministério da Saúde conforme
Portaria SAS/MS nº 898, de 17/09/2020, com validade de 01/01/2016 a 31/12/2018. O Processo nº 25000.203986/
2018-36, para o período 2019 a 2021 protocolado em 27/11/2018 ainda se encontra em análise no Ministério
da Saúde. As demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido, caso não seja renovado
referido certificado. Nossa opinião não contém ressalva em decorrência desse assunto. 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

