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São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de maio de 2021

...continuação

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - CNPJ. nº 61.986.402/0001-00

concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - Resolução
CNAS nº 26 de 21 de fevereiro de 2008. A Entidade atua de forma preponderante
na área da Saúde, com atividades também nas áreas de Educação e Assistência
Social. O processo de renovação nº. 25000.195487/2015-15 foi deferido conforme Portaria nº 955/SAS/MS, de 12/08/2019, publicada no Diário Oficial da União
- DOU nº 155, de 13/08/2019, com validade de 01/01/2016 a 31/12/2018. Em
cumprimento ao que dispõe o § 1º do Artigo 24, da Lei 12.101, de 27/11/2009, na
qual prevê que “§ 1o que Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta)
dias que antecedem o termo final de validade do certificado” a entidade protocolou
tempestivamente o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº
25000.172106/2018-72. Até a o encerramento dessas demonstrações financeiras, o processo de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada
pelo disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009, ao estabelecer que §2° a
certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado . 16. Isenções
Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101
de 27/11/2009, o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício, que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem
jus as entidades beneficentes de assistência social, estando assim compostas:

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em Reais
2020
2019
2020
2019 Isenção Usufruída - Assistência Social
Isenção Usufruída - Saúde
357.843,44
282.136,33
Contribuição Patronal
1.550.727,46 1.497.457,34 Contribuição Patronal
25.003,81
19.937,53
RAT
150.568,80
142.092,08 RAT
105.450,77
84.568,73
Terceiros
492.550,11
478.112,12 Terceiros
16.532,00
17.544,00
Autônomos
216.641,11
194.373,80 Autônomos
504.830,02
404.186,59
2.410.487,48 2.312.035,34 Contribuição Previdenciárias
Contribuição Previdenciárias
133.759,79
112.786,96
COFINS
1.179.949,97
970.137,06 COFINS
133.759,79
112.786,96
Contribuições
Sociais
CSSL
486.148,52
Total
638.589,81
516.973,55
Contribuições Sociais
1.666.098,49
970.137,06
17.Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
Total
4.076.585,97 3.282.172,40
2002 (R1) - Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece
Isenção Usufruída - Educação
2020
2019 pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante
Contribuição Patronal
313.884,96
396.474,11 de R$ 131.590,11 em 2020 (R$ 127.411,02 em 2019). Os valores apurados e lançaRAT
18.205,30
22.890,40 dos são compostos essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento
Terceiros
70.624,11
88.798,91 em uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. 18.
Autônomos
2.438,00
13.078,73 Aplicação de Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finaContribuição Previdenciárias
405.152,37
521.242,15 lidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados
COFINS
94.249,76
104.187,90 pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 19. Cobertura de Seguros
Contribuições Sociais
94.249,76
104.187,90 (Não auditado): Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação
Total
499.402,13
625.430,05 de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

Diretoria: Odila Susin - Presidente

Responsável Técnico: Jair Gomes de Araujo - Contador CRC 1SP 123.639/O-5

Não faz parte do escopo dos auditores independentes avaliar a suficiência da cobertura de seguros. 20. Compromissos: No encerramento do período de 2020 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras. 21. Pandemia COVID-19: a. Efeitos da
Pandemia: Em 2020 houve impacto decorrente da pandemia que assola o mundo
e que refletiram diretamente no atendimento clínico, médico, cirúrgico dos hospitais, ocasionando em redução no faturamento, visto as inseguranças que o vírus
trouxe a população. A Entidade se adaptou seguindo os protocolos de prevenção
sugeridos como melhores práticas sanitárias; reduziu custos e despesas possíveis, de forma a não comprometer o atendimento aos colaboradores, fornecedores,
pacientes, alunos e idosos. As incertezas econômicas e políticas e, também, o
aparecimento das variantes do vírus possam, ainda, gerar impactos econômicos e
financeiros em 2021, mas não é possível mensurar os efeitos com segurança. b.
Eventos Subsequentes: Em atenção à NBC TG 24 (R2), item 10, que trata de
Eventos Subsequentes que não originam ajustes, pelo fato de a situação pandêmica
ter se agravado após o período a que se refere as Demonstrações Financeiras, a
Entidade entende que pode ocorrer impactos econômicos e financeiros. A
minimização do impacto dependerá do sucesso e aceleração do processo de vacinação a toda população contra a COVID-19 e consequente imunização e, neste
momento, dada a incerteza do cenário, não é possível mensurá-lo. A Entidade,
através de a sua administração, assim como em 2020, estará atenta para tomadas
de decisões necessárias visando o menor impacto negativo possível.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
CEBAS está em curso no Ministério da Saúde, com nº 25000.172106/2018-72. As
demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido caso não seja renovado referido certificado. Nossa opinião não contém ressalva em decorrência
desse assunto. Outros Assuntos: Demonstrações financeiras comparativas
de 31 de dezembro de 2019: As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2019, apresentadas comparativamente, foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram opinião em 16 de abril de 2020, sem modificação. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da
Entidade e do contrato de gestão continuar operando, divulgando, quando aplicável,
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; - 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 evidên-

TELEPERFORMANCE CRM S.A.

CNPJ 06.975.199/0001-50
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer
esclarecimentos julgados necessários.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo
2020
2019 Passivo
2020
2019
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
58.386
20.431 Empréstimos e financiamentos
3.182
4.080
Contas a receber de clientes
259.170 258.014 Fornecedores e outras contas a pagar
62.148
39.060
Contas a receber de partes relacionadas
707
3.196 Mútuo e outros a pagar - partes relacionadas
80.765
77.645
Estoques
185 Passivo de arrendamento
39.854
47.598
Adiantamentos a fornecedores e a empregados
328
1.287 Adiantamento de clientes
476
2
Impostos a recuperar
6.178
5.775 Salários, encargos e provisão para férias
112.316
94.807
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
1.683
503 Obrigações tributárias
14.670
13.790
Despesas pagas antecipadamente
11.629
14.438 Imposto de renda e contribuição social a pagar
261
5.806
Total do ativo circulante
338.081 303.829 Dividendos a pagar
13.297
8.366
Não Circulante
Total do passivo circulante
326.969 291.154
Despesas pagas antecipadamente
1.637
Não Circulante
Depósitos judiciais
13.678
14.170
Passivo de arrendamento
139.607 141.849
Depósito caução
2.830
2.830
Provisões para riscos trabalhistas e tributários
54.931
18.443
Imposto de renda diferido ativo
29.373
14.469
Total do passivo não circulante
194.538 160.292
Subtotal
47.518
31.469
Patrimônio Líquido
Imobilizado
162.145 112.840
Capital social
113.068 113.068
Intangível
18.646
18.439
Reserva legal
12.696
11.710
Ativo de direito de uso
166.610 181.568
Reserva de lucros
85.729
71.921
Total do ativo não circulante
347.401 312.847
Patrimônio
líquido
211.493
196.699
Total do Ativo
733.000 648.145
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
733.000 648.145
Demonstrações de resultado dos exercícios - Exercícios
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios finfindos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
dos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Re- Reser- Lucros Total paReceita
1.143.960 1.001.551
Capital serva va de acumu- trimônio
Custo dos produtos e serviços vendidos
(810.634) (716.041)
social legal lucros
lados líquido
Lucro bruto
333.326 285.510
Saldos em 31/12/2018
113.068 10.041 59.166
- 182.275
Provisão para perdas de crédito esperadas
(2.538)
(3.046)
Dividendos
adicionais
distribuídos
(10.617)
- (10.617)
Despesas comerciais
(5.906)
(5.740)
Resultado
do
exercício
33.388
33.388
Despesas administrativas
(249.072) (215.300)
Outras receitas operacionais
10.589
10.247 Destinação do lucro:
Outras despesas operacionais
(31.263)
(130) Constituição da reserva legal
- 1.669 23.372 (25.041)
Resultado operacional
55.136
71.541 e reserva de lucros
- (8.347) (8.347)
Despesas financeiras
(30.907) (26.465) Dividendos mínimos obrigatórios
Saldos
em
31/12/2019
113.068
11.710
71.921
196.699
Receitas financeiras
2.293
3.863
Ganhos com variação cambial
4.626
978 Dividendos adicionais distribuídos
Resultado financeiro líquido
(23.988) (21.624) Resultado do exercício
- 19.725 19.725
Resultado antes dos impostos
31.148
49.917 Destinação do lucro:
Imposto corrente
(26.327) (19.863) Constituição da reserva legal
Imposto diferido
14.904
3.334 e reserva de lucros
986 13.808 (14.794)
Imposto de renda e contribuição social
(11.423) (16.529) Dividendos mínimos obrigatórios
- (4.931) (4.931)
Resultado do exercício
19.725
33.388 Saldos em 31/12/2020
113.068 12.696 85.729
- 211.493
As demonstrações contábeis completas, assim como, o relatório dos
Fabricio Coutinho de Oliveira - Presidente
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa.
Fabio da Silva Neco - Diretor Financeiro
Auditado pela KPMG Auditores Independentes.
Marcus Vinicius Souza Silva – Contador – CRC 1SP292021/O-1

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Resultado do exercício
19.725 33.388
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
reconhecida no resultado do exercício
11.423 16.529
Depreciação de ativos imobilizados
30.843 25.509
Amortização de ativos intangíveis
8.793 10.019
Depreciação de ativos de direito de uso
56.290 49.925
372 (710)
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
Provisão para perdas de crédito esperadas
2.538 3.046
Juros com empréstimos e financiamentos
1.840 3.879
Juros sobre passivos de arrendamento
16.664 18.015
Provisões para riscos tributários e trabalhistas
42.173 6.531
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
(3.694)(65.675)
Estoques
185
(92)
Empréstimos a receber
2.489 (1.085)
Adiantamentos a fornecedores e a empregados
959
306
Impostos a recuperar
(1.583) 4.305
Despesas pagas antecipadamente
1.172 (1.359)
Depósitos judiciais
492
479
Fornecedores e outras contas a pagar
24.464 6.340
Adiantamento de clientes
474 (496)
Salários, encargos e provisão para férias
17.509 9.003
Obrigações tributárias
880 (403)
Pagamento de provisão para contingências
(5.685) (6.229)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
(31.872)(16.206)
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais196.451 95.019
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
(85.144)(50.234)
Aquisição de intangível
(6.549) (7.462)
Venda de imobilizado
2.173 1.776
Fluxo de caixa aplicado nas
atividades de investimento
(89.520)(55.920)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Passivo de arrendamento
(67.982)(60.061)
Pagamentos de dividendos
-(19.583)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
com partes relacionadas
(994) (1.545)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento
(68.976)(81.189)
Aumento (redução) líquida em caixa
e equivalentes de caixa
37.955(42.090)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
20.431 62.521
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
58.386 20.431
Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Resultado do exercício
19.725 33.388
Resultado abrangente
Resultado abrangente total
19.725 33.388

SPCC - São Paulo Contact Center Ltda.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais
Controladora
Consolidado
Ativo
2020
2019
2020
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
31
11 58.417 20.444
Contas a receber de clientes
- 259.170 258.014
Contas a receber de partes relacionadas
707
3.196
Estoques
185
Adiantamentos a fornecedores
e a empregados
328
1.287
Impostos a recuperar
6.178
5.775
Dividendos a receber
13.277
8.346
Despesas pagas antecipadamente
117
- 11.683 14.438
IR e contribuição social a recuperar
53
50
1.800
552
Total do ativo circulante
13.478
8.407 338.283 303.891
Não Circulante
Despesas pagas antecipadamente
1.637
Contas a receber
de partes relacionadas
3.182
4.080
Outras contas a receber
67.993 66.237
Depósitos judiciais
1.071
1.053 14.749 15.224
Depósito caução
2.830
2.830
Imposto de renda diferido ativo
418
225 29.790 14.694
72.664 71.595 49.006 32.748
Investimentos
211.115 196.342
Imobilizado
6
6 162.150 112.845
Intangível
- 18.646 18.439
Ativo de direito de uso
- 166.610 181.568
Total do ativo não circulante
283.785 267.943 396.412 345.600
Total do Ativo
297.263 276.350 734.695 649.491
Controladora
Passivo
2020
2019
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 59
28
Mútuos e outros a pagar partes relacionadas
Passivo de Arrendamento
Adiantamento de clientes
Salários, encargos e provisão para férias Obrigações tributárias
5
13
Dividendos a pagar
8.346
8.346
IR e contribuição social a pagar
105
152
Total do passivo circulante
8.515
8.539
Não Circulante
Obrigações tributárias
2
Passivo de Arrendamento
Provisão para riscos trabalhistas
e tributários
597
920
Total do passivo não circulante
597
922
Patrimônio Líquido
Capital social
156.500 156.500
Reserva de lucros
1
1
Lucros acumulados
131.650 110.388
Patrimônio líquido atribuível
aos sócios controladores
288.151 266.889
Participação de sócios não controladores
Patrimônio líquido
288.151 266.889
Total do Passivo
9.112
9.461
Total do Passivo
e Patrimônio Líquido
297.263 276.350

Consolidado
2020
2019
62.207

39.087

12.772
39.854
475
112.315
14.675
8.366
366
251.030

11.397
47.598
2
94.807
13.803
8.366
5.958
221.018

139.607

2
141.849

55.528
195.135

19.363
161.214

156.500
1
131.650

156.500
1
110.388

288.151
379
288.530
446.165

266.889
370
267.259
382.232

734.695

649.491

CNPJ nº 57.349.680/0001-70
Demonstrações Financeiras
Demonstrações de resultados - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Receitas líquidas
- 1.143.960 1.001.551
Custo dos serviços prestados
- (810.634) (716.041)
Lucro bruto
- 333.326 285.510
Provisão para perdas
de crédito esperadas
(2.538) (3.046)
Despesas comerciais
(5.906) (5.740)
Despesas administrativas
(155)
(491) (249.228) (215.791)
Outras receitas operacionais
10.589 10.600
Outras despesas operacionais
- (31.263)
(484)
Resultado de
equivalência patrimonial
19.704 33.352
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos 19.549 32.861
54.980 71.049
Despesas financeiras
(13)
(371) (29.080) (22.956)
Receitas financeiras
2.000
3.868
2.441
3.863
Ganhos com variação cambial
12
13
4.638
991
Receitas (despesas)
financeiras líquidas
1.999
3.510 (22.001) (18.102)
Resultado antes dos impostos
21.548 36.371
32.979 52.947
Imposto corrente
(479) (1.155) (26.804) (21.019)
Imposto diferido
193
187
15.096
3.521
IR e contribuição social
(286)
(968) (11.708) (17.498)
Lucro do exercício
21.262 35.403
21.271 35.449
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
21.262 35.403
21.262 35.403
Acionistas não controladores
9
46
Resultado do exercício
21.262 35.403
21.271 35.449
Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Resultado do exercício
21.262 35.403
21.271 35.449
Total de resultados abrangentes
21.262 35.403
21.271 35.449
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
21.262 35.403
21.262 35.403
Acionistas não controladores
9
46
Resultado do exercício
21.262 35.403
21.271 35.449
Diretoria
Fabricio Coutinho de Oliveira
Presidente
Fabio da Silva Neco
Diretor Financeiro
Contador
Marcus Vinicius Souza Silva
Contador – CRC 1SP292021/O-1
As demonstrações contábeis completas, assim como, o relatório dos
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa. Auditado
pela KPMG Auditores Independentes.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
21.262 35.403 21.271 35.449
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
reconhecida no resultado do exercício
286
968 11.709 17.498
Depreciação de ativos imobilizados
- 30.843 25.509
Amortização de ativos intangíveis
- 8.793 10.019
Depreciação de ativos de direito de uso
- 56.290 49.925
Provisão (reversão) para perdas
por redução ao valor recuperável
372 (710)
Provisão para perdas de crédito esperadas
- 2.538 3.046
Resultado de equivalência patrimonial (19.704) (33.352)
Juros com empréstimos e financiamentos
- 3.611
Juros sobre passivos de arrendamento
- 16.664 18.015
Provisões para riscos tributários
e trabalhistas
(323)
518 41.850 7.050
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
- (3.694)(66.050)
Estoques
185
(92)
Contas a receber de partes relacionadas
898 1.277 2.489 (1.085)
Adiantamentos a fornecedores
e a empregados
959
306
Outras contas a receber
(1.756) (3.599)
Impostos a recuperar
(67)
(10) (1.651) 4.296
Despesas pagas antecipadamente
(53)
- 1.118 (1.359)
Depósitos judiciais
(18)
17
475
496
Depósito caução
Fornecedores e outras contas a pagar
31
17 24.493 2.748
Adiantamento de clientes
474 (121)
Salários, encargos e provisão para férias
- 17.509 9.003
Obrigações tributárias
(10)
13
870 (390)
Pagamento de causas trabalhistas e tributárias (80) (5.685) (6.310)
Outros fluxos de caixa
de atividades operacionais
Imposto de renda
e contribuição social pagos
(526) (1.184) (32.397)(17.370)
Fluxo de caixa líquido decorrente das
(usado nas) atividades operacionais
20
(12) 195.475 93.484
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
- (85.144)(50.234)
Aquisição de intangível
- (6.549) (7.462)
Recebimento de dividendos de controlada
- 19.603
Venda de imobilizado
2.173 1.776
Fluxo de caixa proveniente de
(aplicado nas) atividades de investimento - 19.603 (89.520)(55.920)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamento de passivos de arrendamento
- (67.982)(60.061)
Pagamentos de dividendos
- (19.603)
-(19.603)
Caixa líquido usado nas atividades
de financiamento
- (19.603) (67.982)(79.664)
Aumento (Redução) líquido em caixa
e equivalentes de caixa
20
(12) 37.973(42.100)
Caixa e equivalentes de caixa
em 1º de janeiro
11
23 20.444 62.544
Caixa e equivalentes de caixa
em 31 de dezembro
31
11 58.417 20.444

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais
Capital
Reserva
Lucros Patrimônio líquido atribuível Participação de socios
Total
social de lucros acumulados
a socios controladores
não controladores Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 156.500
1
102.910
259.411
326
259.737
Distribuição de dividendos
(27.925)
(27.925)
(2)
(27.927)
Resultado do exercício
35.403
35.403
46
35.449
Saldo em 31 de dezembro de 2019 156.500
1
110.388
266.889
370
267.259
Resultado do exercício
21.262
21.262
9
21.271
131.650
379
288.530
288.151
Saldo em 31 de dezembro de 2020 156.500
1

Edital Para Conhecimento de Terceiros Interessados, Com Prazo De 10 (Dez) Dias, expedido
nos autos do PROC. 0113032-77.2007.8.26.0053 e Cumprimento de sentença 001730197.2020.8.26.0053 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Terceiros Interessados na Lide que o(a) Dersa - Desenvolvimento
Rodoviário S/A move uma ação de Desapropriação contra Rinaldo Helder Faria E Nadia Roberta
Massini Faria, processo nº 0113032-77.2007.8.26.0053, objetivando a área a ser expropriada de
67.130,03 m², descrito na matrícula nº 5.751 do 11º CRI da Capital/SP, localizada na Estrada do
Jaceguava, nº 1200, bairro do M' Boi Guassu, Município e Comarca de Itapecerica da Serra, Estado
de São Paulo. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do
Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021.

www.netjen.com.br

Tel: 3043-4171

IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto
de Gastroenterologia de SP

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de AGO e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Paulo a comparecerem no dia 19/05/2021 as 14hs na Rua Dr. Seng, 320 - 2º subsolo - no bairro
da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da AGO/E, a fim de reunidos deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2)
Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2020; 3) Eleição Diretoria e Conselhos; 4) Outros Assuntos de interesse da Instituição. SP, 07/05/2021. Fernando José Moredo - Presidente.

cias 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, 28 de fevereiro de 2021.
Macso Legate Auditores Independentes
Vagner Alves de Lira
CRC 2SP033482/O-3
CT CRC Nº SP222941/O-8

Líder comunicador tem
destaque na transformação
digital das empresas

Uma boa comunicação dentro de uma empresa é essencial para
um ambiente menos estressante e mais harmônico.

Em meio à pandemia, líderes e gestores tiveram que se
reinventar para engajar suas
equipes e manter a produtividade, mesmo em um cenário de
desânimo em diversos pilares.
De acordo com a pesquisa Barômetro da Confiança 2021, da
agência global de comunicação
Edelman, para 61% dos brasileiros as empresas são as únicas
instituições que confiam.
Entretanto, para que essa
confiança seja conquistada,
tudo precisa começar dentro
da empresa entre seus líderes
e colaboradores. Uma pesquisa
realizada pela empresa Dynamic Signal, mostra que cerca
de 80% de seus colaboradores
que participaram do levantamento, disseram que a ausência
de comunicação acarreta em
um ambiente estressante de
trabalho.
Então, não é novidade que
uma boa comunicação dentro
de uma empresa é essencial
para um ambiente menos estressante e mais harmônico.
Para André Franco, CEO da
startup de comunicação interna
e RH Dialog.ci, é importante
que, em meio à transformação digital e cultural que as
empresas vêm vivendo por
conta da pandemia, os líderes
encontrem formas de se comunicar e engajar com seus
colaboradores.
“A cultura de trabalho já
vinha mudando, os colaboradores querem se sentir ouvidos,
serem protagonistas. Com o distanciamento social obrigatório,
novos canais precisam dar espaço à participação horizontal dos
colaboradores. Criar o senso de
pertencimento e oportunidades
de escuta ativa”, explica. Além
disso, é necessário ressaltar a
importância de deixar claro
para os colaboradores a cultura
e os valores da empresa, para
que eles se sintam mais parte do
que estão vivendo e realizando.
“Os colaboradores devem
ter acesso aos comunicados
das lideranças e porta-vozes
da empresa, para que tenham
consciência dos aspectos positivos da corporação. Este
alinhamento é de extrema importância para que fique claro
aos colaboradores o propósito
enraizado na corporação e que
eles possam passar adiante para
os seus times. Esse entendimento pode resultar na melhor
entrega de resultados, além
de gerar mais produtividade

quando o colaborador estiver
imerso na cultura corporativa”,
complementa.
• A liderança como forma
de ligação entre empresa
e colaborador - Para lidar
com a nova geração de colaboradores, principalmente
em meio a uma pandemia,
é necessário adaptar-se à
forma que eles têm maior
propensão de consumir
informação e se engajar.
Para André Franco, o uso
de tecnologia e formatos
que se assemelham com
redes sociais podem ser
boas alternativas.
“Acredito que além de atrair
colaboradores, estas alternativas geram métricas de alcance,
absorção e engajamento para
os gestores. Isso porque é um
local criado apenas para essa
comunicação da empresa, com
uma linguagem mais informal,
para chegar em colaboradores
de todos os cargos”, explica.
Uma boa dica é encontrar os
influenciadores internos da
empresa, já que todas têm
alguns colaboradores que são
mais “populares”.
“Esse colaborador pode
ajudar tanto no processo de
comunicação dentro da empresa, quanto engajar outros da
equipe. A companhia pode levar
esse colaborador para conhecer
diferentes setores e unidades
da empresa e incentivá-los a
postar conteúdos em canais
horizontais de comunicação
interna, descentralizando a
função que normalmente é atribuída a um único departamento, criando assim uma cultura
de comunicação horizontal”,
sugere André.
Para finalizar, é importante
também ressaltar que a comunicação da empresa pode andar
de forma integrada com o RH.
“As redes sociais corporativas
também tornaram possível
entregar métricas aos gestores
de RH, e ter uma visão clara do
alcance, absorção e eficácia dos
comunicados internos. Essa
é uma ótima forma para que
os líderes saibam exatamente
onde precisam melhorar sua comunicação e o engajamento de
colaboradores. Com a Covid-19,
isso também é mais do que necessário para medir como está
o interesse dos colaboradores
em casa”, acrescenta. - Fonte
e mais informações: (www.
dialog.ci).

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 C666-2E57-0DF5-EDA1.

Aos Administradores da Associação Filhas de São Camilo. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Filhas de
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
Associação Filhas de 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 para pequenas e médias
empresas (NBCTG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002). 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 15, a
Associação Filhas de São Camilo, possui o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social na Área de Saúde - CEBAS, ma o processo de renovação do
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