
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. 
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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.

...continuação

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

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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