BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27
NIRE 35.300.377.605
COMUNICADO AO MERCADO
A Boa Vista Serviços S.A. (B3: BOAS3; “Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado
em geral que, em 14 de janeiro de 2022, o Sr. Ricardo Orlando, atual membro da Diretoria da
Companhia, ocupando o cargo de Diretor de Tecnologia, renunciará ao seu cargo.
A Companhia agradece ao Sr. Ricardo Orlando 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.
O Sr. Eraldo da Silva Bernardino, Diretor não estatutário da Companhia, conduzirá as
atividades da área de tecnologia da informação.
Eraldo da Silva Bernardino é formado em Gestão de Tecnologia pela Faculdade COC Ribeirão
Preto (2007), MBA em Arquitetura de Soluções pela FIAP (2011). Ingressou na Boa vista em
2019, onde foi responsável pelos times de Engenharia de Desenvolvimento e dados da Boa
Vista. Executivo com mais de 25 anos de experiência nas diferentes áreas de tecnologia,
atuando com Engenharia de Desenvolvimento, Arquitetura, Infraestrutura, Operações de TI,
assim como com agendas de Transformação Digital. Antes de ingressar na Companhia, Eraldo
ocupou a posição de superintendente de tecnologia, no grupo de Diagnósticos DASA, onde
participou ativamente do processo de transformação digital (2016-2019). Luizalabs (20142016), Magazine Luiza (2004-2014), Nordemaq (1995-2002).
A Companhia permanece à disposição para mais informações por meio da sua área de Relações
com Investidores.
12 de janeiro de 2022
Mônica Freitas Guimarães Simão
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Publicly Held Company
CNPJ/ME No. 11.725.176/0001-27
NIRE 35.300.377.605
NOTICE TO THE MARKET
Boa Vista Serviços S.A. (B3: BOAS3; “Company”) hereby informs to its shareholders and the
market in general that, on January 14, 2022, Mr. Ricardo Orlando, current member of the Board
of Officers of the Company, occupying the position of Technology Officer, will resign from his
position.
The Company would like to thank Mr. Orlando for all the dedication and significant services
rendered to the Company during the whole period in which performed its functions, wishing
success to the next steps of his life.
Mr. Eraldo da Silva Bernardino, a non-statutory Officer of the Company, will carry out the
information technology activities.
Eraldo da Silva Bernardino holds a degree in Technology Management from Faculdade COC
Ribeirão Preto (2007), MBA in Solutions Architecture from FIAP (2011). He joined Boa Vista
in 2019, where he was responsible for the Development Engineering and data teams at Boa
Vista. Executive with over 25 years of experience in different fields of technology, working
with Development Engineering, Architecture, Infrastructure, IT Operations, as well as Digital
Transformation agendas. Before joining the Company, Eraldo held the position of technology
superintendent at DASA Diagnostics group, where he actively participated in the digital
transformation process (2016-2019). Luizalabs (2014-2016), Magazine Luiza (2004-2014),
Nordemaq (1995-2002).
The Company remains available to provide additional information through its Investors
Relations area.
January 12, 2022
Mônica Freitas Guimarães Simão
Financial and Investors Relation Officer
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