
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 O YoGamers do Bem, cumprindo  com o compromisso de transparência ao seus 
patrocinadores  e apoiadores vem por meio desta nota reportar sobre a situação referente aos 
trâmites legais da constituição do Instituto YoGamers do Bem como ONG.  

Como é de conhecimento público, surgimos e criamos forças através dos projetos de 
responsabilidade social da empresa SehLoiro. Com crescimento da iniciativa não fazia mais sentido 
nos limitarmos a apenas a um projeto, assim,  decidimos dar o próximo passo e galgar para objetivos 
maiores e de fato impactar a sociedade de forma positiva com a promoção da inclusão digital, do 
conhecimento ao universo gamer e da transformação sociocultural de jovens.  

O Instituto YoGamers do Bem, através do Estatuto Social criado em março assim firma-se 
como uma ONG, e é necessário que tenhamos reconhecimento legal, como um CNPJ, conta bancária 
própria, entre outros documentos para início das nossas atividades de forma plena.  

Toda a documentação legal foi submetida nos órgãos governamentais necessários, como 
podemos verificar nos protocolos de 18 de Março de 2020 em anexo a esta nota. Porém, devido à 
pandemia do COVID - 19, a agilidade aprovação de tais documentos foi freada e aguardamos a 
retomada da aprovação dos nossos documentos legais. Em consequência disso, ainda não possuímos 
uma conta bancária em nome do Instituto. 

Como pessoas inquietas e muito dispostas a contribuir com a sociedade, no momento, 
entendemos que não faz sentido cruzar os braços e aguardar o incerto. Decidimos nos adaptarmos 
com o objetivo de continuar contribuindo com a sociedade de forma positiva. Atualmente, seguimos 
como uma extensão social da empresa SehLoiro a qual, movimenta e recebe em suas contas os 
ativos vindos de doações e patrocínios para fins do Instituto YoGamers do Bem e por isso, as 
movimentações, extratos e notas fiscais demonstradas nestes relatórios estarão em razão da 
SehLoiro Oficial Esportes Ltda ME.  E por fim, para que nenhum apoiador se senta lesado frente a 
nossa situação legal, a SehLoiro assumiu o compromisso e a responsabilidade de  arcar com todos os 
impostos e encargos sobre a movimentação monetária das doações destinadas a YoGamers do Bem. 
 

Como de costume,  agradecemos imensamente todo carinho, aceitação e contribuição de 
todos  a concretização deste sonho e logo mais traremos boas notícias sobre este assunto. 
 
 
 
 
 
 

#YoGamersdoBem 
#TransformandoYoVidas 

 


