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FATO RELEVANTE
A Boa Vista Serviços S.A. (B3: BOAS3; “Companhia”), nos termos da Resolução CVM nº
44/2021 e em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, informa a seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, o pedido de renúncia do Sr. Isolírio
Schoneborn do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
A Companhia agradece ao Sr. Isolírio pela dedicação e relevantes serviços prestados à
Companhia durante todo o período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de
sucesso nas próximas etapas de sua vida.
Adicionalmente, a Companhia informa que, em reunião do conselho de administração realizada
na presente data, a Sra. Monica Freitas Guimarães Simão foi eleita para o cargo de Diretora
Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, para mandato que se encerrará na
mesma data do mandato dos demais diretores, a saber, em 15 de julho de 2023.
A Sra. Monica é possui Bacharel em Economia e Negócios Internacionais assim como MBA
em Finanças pela Louisiana State University, MBA em Controladoria pela USP / FIPECAFI
(2002), conta com especialização em Negociação na The Wharton School (2015) e Mestrado
em Gestão com Certificado em Business Analytics no MIT (2019). Antes de ingressar na
Companhia, Monica ocupou posição de CFO e RI em empresas como Rio Branco Alimentos
S/A “Pif Paf” (2020-2021), Patrimar Engenharia Ltda. (2016-2018), Tenco Shopping Centers
S/A (2014-2016) e MRV Engenharia e Participações S/A (2006-2014), prévio a estas
experiências também atuou em posições executivas na área Financeiras em empresas como
TIM e Ambev.
A Companhia permanece à disposição para mais informações por meio da sua área de Relações
com Investidores.
09 de setembro de 2021
Monica Freitas Guimarães Simão
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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