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É comum nos depararmos 

com pessoas que 

alimentam apenas 

pensamentos e sentimentos 

negativos

Por nutrirem somente esse 
tipo de emoção, elas estimu-
lam a percepção limitada da 

realidade. Ou seja, só evidenciam o 
que as tornam tristes, frustradas e 
decepcionadas e, dessa forma, são 
conduzidas ao fracasso. Estão tão 
presas à escassez que, ao olharem 
ao redor, não conseguem perceber 
as possibilidades de prosperidade 
prontas para ser colhidas.

Mas o que isso quer dizer? Que 
não enxergamos o mundo como 
ele é! Nós construímos nossa pró-
pria representação da realidade, 
a qual depende diretamente de 
experiências passadas, culturas, 
opiniões e julgamentos - fatores 
que criam fi ltros para eliminar ou 
apenas evidenciar determinados 
aspectos. Assim, traduzimos, in-
terpretamos e respondemos aos 
fatos de acordo com as nossas 
próprias ponderações. 

Para expandir o poder de 
percepção e aproveitar as opor-
tunidades, é fundamental estar 
sempre aberto a novas experiên-
cias, para ter estímulo e ampliar 
a capacidade de perceber os fatos 
e a realidade. Isso enriquece, 
transforma os fi ltros e torna as 
pessoas capazes de enxergar as 
infi nitas possibilidades para criar 
os objetivos e viver da forma que 
merecem.

Neste momento, nos pergunta-
mos: “qual é a percepção que eu 
tenho da minha vida?”; “qual é a 
percepção que eu tenho de mim?”; 
“como eu vejo o mundo?”. Aproveite 
as suas criações, abra a sua mente e 
o coração para as novidades que se 
apresentam o tempo todo. As novas 
experiências modifi cam e impactam 
direta e positivamente na visão que 
temos sobre o mundo.

(*) - Mestre em neuropsicologia e 
especialista em desenvolvimento 

das competências de liderança 
organizacional, educacional e 

pessoal. É referência em ampliar 
o poder pessoal e a autoliderança 

das pessoas, por meio de palestras, 
coaching, treinamentos e livros 

(www.edushin.com.br).

Novas experiências ampliam a 
compreensão da realidade

Eduardo Shinyashiki (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171

São Paulo, quarta-feira, 29 de março de 2017

ESTÂNCIA EUDOXIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ 00.156.941/0001-19

CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais R$)

Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho

Ativo  2016    2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5.305  7.284
Contas a receber 243  192
Estoque Imoveis a Comercializar 1.559  1.559
Impostos a recuperar 33  123
Despesas antecipadas        –      148

7.140  9.306
Não Circulante
Créditos e valores 216  25
Contas a receber 77  134
Propriedade para investimento 493  493
Imobilizado      19         46

   805       698
Total do Ativo 7.945  10.004

Passivo  2016    2015
Circulante
Obrigações fi scais 307  810
Outras obrigações        7         24
 314  834
Não Circulante
Receitas diferidas 10  34
Patrimônio Líquido
Capital social 5.900  5.900
Reservas de lucros 2.437  2.437
Res. Disposição Assembléia – 800
(–) Prejuízos Acumulados (715) -
(–) Ações em Tesouraria       (1)        (1)
 7.621  9.136
Total do Passivo  7.945  10.004

 2016 2015
Receita venda unidades imobiliárias – 37
Receita Líquida de Vendas  – 37
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados – (4)
Lucro Bruto – 33
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (297) (161)
Impostos e Taxas (410) (46)
Outros receitas (despesas) operacionais (126) (162)
Lucro (Prejuízo) Operacional (833) (336)
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 148  2.049
Despesas fi nanceiras (4) (0)
 144  2.049
Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas Não operacionais 17  -
Lucro Antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social (672) 1.713
Imposto de renda (30) (519)
Contribuição social sobre o lucro liquido (14) (194)
Lucro Liquido do Exercício (716) 1.000
Lucro por Ação 2,18  3,04
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2016  2015
Lucro Líquido (716) 1.000
Depreciação      19       20

(697) 1.020
(Aumento) redução de ativos:
- Contas a receber 5  (25)
- Impostos a recuperar 90  19
- Adiantamento a fornecedores – 4
- Despesas antecipadas 148  (147)
- Créditos e valores (190) 11
Aumento (redução) de passivos:
- Obrigações fi scais (503) (529)
- Outras obrigações (17) 20
- Receitas diferidas     (23)      19
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
 atividades operacionais (1.187) 392
Atividades de Investimento

1. Contexto Operacional:  A empresa Estância Eudóxia Empreendimentos 
e Participações S/A é uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro 
Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 

   Capital          Reserva de Lucros          Lucros/Prejuízos Resultado Disponível Ações em
     social Legal Estatutária Especial           acumulado                 Assembleia Tesouraria Total

Em 31 de Dezembro de 2014 5.900  1.119  1.118  - -  (1) 8.136
Lucro liquido do exercício  - - - - 1.000  - - 1.000
Reserva legal - 50  - - (50) - - -
Reserva estatutária - - 150  - (150) - - -
Resultado a Disposição de Assembléia -          -                  -              -                         (800)    800    -          -
Em 31 de Dezembro de 2015     5.900   1.169            1.268               -     -    800    (1) 9.136
Dividendos especiais - - - - - (800) - (800)
Prejuízo líquido do exercício            -         -     -     -     (715)    -    -  (715)
Em 31 de Dezembro de 2016     5.900  1.169     1.268     -     (715)    -    (1) 7.621

  2016  2015
Investimentos de imobilizado 8  -
Propriedade para investimento        –         -
Caixa liquido gerado ( consumido) pelas
  atividades de investimentos 8  -
Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos e outros s/ o capital próprio   (800) (2.631)
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
  atividades de fi nanciamento (800) (2.631)
Acréscimo (Decréscimo) no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (1.979) (2.239)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 7.284  9.523
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
  no fi nal do exercício 5.305  7.284
Acréscimo (Decréscimo) no Caixa e
  Equivalentes de Caixa (1.979) (2.239)

15º andar, Estado de São Paulo , tendo como objeto a participação em 
empreendimentos agrícolas ou comerciais e a administração em geral de 
bens móveis e imóveis próprios 2. Apresentação das Demonstrações 

Contábeis: A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico
PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo 
comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na 
elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as
PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado 
Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas alterações havidas 
no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercício,  constituição
de Reservas legais e estatutárias e  Pagamentos de Distribuição de Lucros
propostos. 3.Principais Práticas Contábeis: As principais práticas
contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação do 
resultado O resultado é apurado em obediência ao regime de competência 
do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e 
equivalente de caixa  incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos 
e aplicações Financeiras. c) Contas a Receber de Clientes As contas a 
receber de clientes correspondem aos valores das vendas de Lotes no
decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor
nominal. d) Os estoques estão registrados pelo custo de desenvolvimento do 
loteamento. e) Ativos Não circulantes O imobilizado de uso está registrado 
ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas 
pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação 
que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram
computadas no resultado do exercício como despesas operacionais. f)
Demais passivos circulantes Demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas. 

Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

SEPACO AUTOGESTÃO
CNPJ: 09.281.129/0001-90

Relatório da Administração 2016
Conforme autorização de 28 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, esta entidade será incorporada pela operadora “Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – Sepaco, registro ANS
nº 42007-7. A entidade encerrou o exercício com uma carteira de 64.579 benefi ciários. As contraprestações efetivas aumentaram em 8,55% em relação ao ano anterior enquanto os eventos indenizáveis aumentaram em 13,28%, resultando assim uma diminuição 
em 35,72% no resultado das operações. O resultado das operações, deduzido das outras operacionais, das despesas administrativas e despesas fi nanceiras, apresentou um superávit no exercício de R$ 3.272 mil, que será incorporado ao Patrimônio Social.

Balanço Patrimonial - Em Reais Demonstração do Valor Adicionado - Em Reais
Ativo notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  29.238.104 19.364.227
 Caixas e equivalentes de caixa 2.3/3 15.519.403 7.088.050
 Realizável  13.718.701 12.276.177
  Créditos de operações com 
   planos de assistência à saúde 2.8/4 13.585.294 10.830.483
  Créditos de operações de assistência  
   a saúde não relacionados com planos 2.4 87.246 70.665
  Créditos Tributários e Previdenciários  2.4  -  1.030
  Bens e títulos a receber 2.4 33.929 1.361.734
  Despesas antecipadas 2.4 12.232 12.265
Não Circulante  2.385.046 1.649.721
 Realizável a Longo Prazo  1.104.748 496.392
 Imobilizado   -  98.530
 Intangível  2.11 1.280.298 1.054.799
Total do Ativo  31.623.150 21.013.948

Passivo notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  19.132.956 10.715.754
 Provisões técnicas de operações  
  de assistência à saúde 2.5 18.419.379 9.490.779
 Tributos e enc. sociais a recolher 5 706.738 678.561
 Débitos diversos  6 6.839 546.414
Passivo não Circulante   -  1.080.000
 Provisões técnicas de operações  
  de assistência à saúde 7  -  1.080.000
Patrimônio Social 2.9 12.490.194 9.218.194
 Patrimônio social   9.218.194 3.159.278
 Adiant. p/ futuro aumento de capital   -  1.748.665
 Superávit do exercício  3.272.000 4.310.251

Total do Passivo  31.623.150 21.013.948

 31/12/2016 31/12/2015
Receitas 180.853.175 166.282.334
 Contraprestações efetivas de
  planos de assistência à saúde 176.876.029 162.946.405
 Outras receitas líquidas  3.977.146 3.335.929
Insumos Adquiridos de Terceiros 179.154.400 161.351.486
 Eventos indenizáveis  166.756.347 147.203.931
 Serviços de terceiros e outros  12.398.053 14.147.555
Valor Adicionado Bruto  1.698.775 4.930.848
Valor Adicionado Líquido
 Produzido pela Entidade  1.698.775 4.930.848
Valor Adicionado Recebido em Transferência  1.867.563 (416.857)
 Receitas fi nanceiras  2.047.955 751.039
 Despesas fi nanceiras 180.392 1.167.896
Valor Adicionado Total a Distribuir  3.566.339 4.513.991
Distribuição do Valor Adicionado  3.566.338 4.513.991
 Pessoal e Encargos  41.209 58.442
  Remuneração direta 36.289 51.279
  Benefícios 2.448 3.370
  FGTS 2.472 3.793
 Impostos, Taxas e Contribuições  253.129 145.298
  Federal  252.471 145.298
  Municipal  658  - 
 Superávit do Exercício  3.272.000 4.310.251

Demonstração das Mutações do Patrimônio Constituído - Em Reais
 Patrimônio Reserva de 
 Social Resultado Total
Saldo em 01 de janeiro de 2015 2.286.808 2.621.134 4.907.942
Transferência para patrimônio social 872.470 (872.470)  - 
Superávit do exercício  -  4.310.251 4.310.251
Saldo em 31 de dezembro de 2015 3.159.278 6.058.916 9.218.194
Incorporação Adiant. p/Aum. de Patr. 1.748.665 (1.748.665)  - 
Transferência para patrimônio social 4.310.251 (4.310.251)  - 
Superávit do exercício  -  3.272.000 3.272.000
Saldo em 31 de dezembro de 2016 9.218.194 3.272.000 12.490.194

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
1 – Contexto Operacional: O Sepaco Autogestão, fundado na Capital do Estado 
de São Paulo a 20 de setembro de 2007, com sede na Rua Embuaçú, 150, Vila 
Mariana, São Paulo, SP, possui registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS sob nº 41.696-7, desde 30 de março de 2011, tendo por fi nalidade operar planos 
de sáude, coletivos, pela modalidade de autogestão, para cobertura de custos 
assistenciais nos atendimentos de agravos de saúde dos sócios, administradores, 
ex-administradores, empregados ativos e inativos, ex-empregados, pensionistas, bem 
como de seus respectivos familiares deles dependentes, da própria associação, dos 
próprios instituidores e/ou de uma ou mais empresas patrocionadoras, nos termos do 
consignado em regulamento específi co do plano. Iniciou suas atividades operacionais 
a partir de janeiro de 2012. 
2 – Principais práticas contábeis: Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos 
os períodos apresentados nas demonstrações contábeis, aprovadas pelo Conselho 
Fiscal em 10 de março de 2017. Base de Preparação das Demonstrações 
Contábeis: Na preparação das demonstrações contábeis, a Entidade adotou todos os 
pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidos pelo 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal 
de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, inclusive a 
Instrução Normativa nº 46/2011, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A 
Administração faz julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de uma maneira contínua. Revisões das estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
exercícios futuros afetados. 2.1 – Moeda funcional e moeda de apresentação: 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional 
da entidade e sua moeda de apresentação. 2.2 – Contas de resultado: O regime 
contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência. 2.3 – Caixa 
e equivalentes de caixa: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos 
incorridos até a data do balanço quando aplicável. 2.4 – Outros Ativos e Passivos 
Circulante e não Circulante: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor 
da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo 
é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido.
2.5 – Provisão de Evento a Liquidar:
 2016 2015
Fornecedores – rede contratada 14.673.932 8.035.088
Glosas a Pagar 2.833.226 1.455.691
Provisão Eventos/Sinistros a Liquidar - SUS 912.221 -
Total 18.419.379 9.490.779
2.6 – Tributos e Contribuição a Recolher: Demonstrados pelos valores conhecidos 
e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.
2.7 – Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos: A Entidade avalia 
periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações contábeis de 

2016 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se 
qualifi cassem a serem ajustadas. 2.8 – Contraprestação Pecuniárias a Receber: 
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desse créditos, em contrapartida a conta de resultado de contraprestações efetivas 
de operações de planos de assistência à saúde. A provisão para perdas sobre créditos 
de contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de benefi ciários com 
títulos vencidos e a vencer dos contratos que possuem pelo menos um título vencido 
há mais de 90 dias para planos coletivos. 2.9 – Patrimônio Social: Constituído, 
inicialmente, com o fundo social, incorporação de adiantamento de aumento de 
capital mais resultados dos exercícios. 2.10 – Resultado: Apuraçao pelo regime de 
competência. 2.11 – Intangível: Valor referente ao módulo do software implantado, 
o qual está sendo amortizado.
3 – Caixa e equivalentes de caixa
Apresentado os seguintes saldos em 31 de dezembro de:
Disponível 2016  2015
Banco HSBC – conta corrente  -  1.669.915
Banco Safra - conta corrente  -  1.912
Banco do Brasil – conta corrente  7.390  7.444
Caixa Econômica Federal - conta corrente 3.493 816
Banco Bradesco – conta corrente 13.721 539
Banco Bradesco – conta corrente 1.166 -
Banco Itaú S.A. – conta corrente 2.148.426 -
Banco HSBC – renda fi xa  -  3.046.245
Banco Bradesco – renda fi xa  8.631.273  2.361.179
Banco Itaú S.A. – renda fi xa 4.713.934 - 
Total 15.519.403  7.088.050
4 – Créditos de Operações para Planos de Assistência à Saúde
  2016  2015
Créditos de planos de assistência à saúde  15.399.814  13.322.797 
(-) Provisão para perdas a receber  (1.814.520)  (2.492.314) 
Total 13.585.294  10.830.483 
5 – Tributos e Contribuição a Recolher
  2016  2015
INSS a recolher  516.143  504.221
IRRF sobre terceiros a recolher  79.326  70.536
ISS retido na fonte 5.422  5.743
Contribuições retidas  105.847 98.061
Total  706.738  678.561
6 – Débitos Diversos
  2016 2015
Obrigações com pessoal 6.839  6.328
Credenciados Saúde  -  530.971
Outros débitos - 9.115
Total  6.839   546.414
7 – Provisões técnicas de operações de assistência à saúde: Referem-se 
ao Ressarcimento ao SUS, com base em percentual aplicado sobre o montante dos 
avisos de benefi ciários indicados - (ABI), da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS até 31.12.2015.

Demonstração do Resultado - Em Reais
 31/12/2016 31/12/2015
Contraprestações efetivas de
 planos de assistência à saúde 176.876.029 162.946.405
 Contraprestações líquidas 176.876.029 162.946.405
Eventos indenizáveis líquidos (166.756.347) (147.203.932)
 Eventos conhecidos ou avisados (168.168.692) (148.892.068)
 Recuperação de eventos conhecidos ou avisados  1.412.345 1.688.136
Resultado das Operações com
 Planos de Assistência a Saúde 10.119.682 15.742.473
 Outras receitas operacionais de
  planos de assistência à saúde 3.977.146 3.335.929
Outras despesas operacionais de
  planos de assistência à saúde (347.695)  (2.133.322)
Resultado Bruto 13.749.133 16.945.080
 Despesas administrativas (12.344.696) (12.217.972)
 Resultado fi nanceiro líquido 1.867.563 (416.857)
 Receitas fi nanceiras 2.047.955 751.039
 Despesas fi nanceiras  (180.392) (1.167.896)
Superávit do Exercício 3.272.000 4.310.251

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em Reais
 31/12/2016 31/12/2015
Atividades Operacionais  
(+) Recebimentos de Planos de Saúde 171.249.096 155.786.203
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 924.613 378.629
(+) Outros Recebimentos Operacionais  77.818.383 66.853.521
(-) Pagamento a Fornecedores/
 Prestadores de Serviço de Saúde   (113.655.507)  (94.281.708)
(-) Pagamento de Pessoal   (41.651)  (65.431)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (847.926) (584.912)
(-) Pagamento de Tributos (1.443.862) (1.797.299)
(-) Outros Pagamentos Operacionais  (125.571.792) (122.318.900)
Caixa líquido das atividades operacionais 8.431.353 3.970.103
Variação Líquida do Caixa  8.431.353 3.970.103
Caixa e equivalente de caixa no início do período 7.088.050 3.117.947
Caixa e equivalente de caixa no fi m do período 15.519.403 7.088.050
Variação Líquida do Caixa  8.431.353 3.970.103

8 – Provisão para Contingência: A Administração da Entidade, com base na 
opinião de seus assessores jurídicos, considerou desnecessário constituir provisão 
para contingência.
9 – Seguro: A Entidade, orientada por especialistas, mantém apólice para cobertura 
de seguro em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinistros de 
responsabilidade civil.
10 – Incorporação: Em 20.07.2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou 
a incorporação desta operadora pela operadora de planos de assistência à saúde 
¨Servico Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São 
Paulo–SEPACO (registro nº 42.007-7)” e em 28.12.2016 a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar–ANS, deferiu este processo através do ofício nº 1574/2016/
DIRAD/DIOPE(ASSNT)/ANS.
11 – TAOEF: Com a Incorporação, o Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, apresentou e assumiu 
junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS o TAOEF – Termo de Assunção 
de Obrigações Econômico-Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, ofício nº 
30/2017/GGAME/DIOPE/2016-37, Processo nº 33902.514036/2016-37.
12 – Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de 
riscos é estabelecida para identifi car e analisar os riscos que afetam as atividades 
da Operadora, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de 
risco é um processo que envolve todos os níveis da Operadora, aplicado desde o 
estabelecimento das estratégias, direcionadas a identifi car eventos em potencial que 
podem vir a afetá-las. Gerenciamento de Riscos: As políticas de gerenciamento 
de risco são estabelecidas pela Operadora, que realiza a identifi cação e análise dos 
riscos enfrentados, defi ne limites e controles de riscos apropriados e monitora riscos 
e aderências aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são 
revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condições de mercado e nas 
atividades da Operadora. Risco de Crédito: Risco de Crédito é o risco de prejuízo 
fi nanceiro da Operadora caso um projeto ou contraparte em um instrumento fi nanceiro 
falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente 
dos recebíveis da Operadora. Risco de Liquidez: Risco de Liquidez é o risco da 
Operadora de encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operadora na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez sufi ciente para cumprir com 
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais ou de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Operadora. Risco de 
Mercado: Risco de Mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais 
como as taxas de juros, impactariam os ganhos e perdas da Operadora. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de 
mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. 
A Operadora dilui os riscos de mercado através de investimentos em Títulos de Renda 
Fixa Pública e Títulos de Renda Fixa Privada, reduzindo signifi cativamente os riscos, 
em função da autogestão desses investimentos.

llmos. Srs. Diretores da SEPACO AUTOGESTÃO - São Paulo- SP
Opinião: Examinamos as Demonstrações Financeiras da SEPACO AUTOGESTÃO, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo naquela data, bern como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da SEPACO Autogestão em 31 
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e lnternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos lndependentes em relação à SEPACO 
Autogestão, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditaria obtida é sufi ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. lncerteza relevante relacionada com a 
continuidade operacional: Sem ressalvar nossa opinião sobre as demonstrações 
fi nanceiras, chamamos a atenção para o descrito na Nota Explicativa nº 10, que em 
20/07/2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou a incorporação desta 
operadora pela operadora de planos de assistência à saúde “Serviço Social da 
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO 
(Registro nº 42.007-7)” e em 28/12/2016 a Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, através do Ofício nº 1574/2016/DIRAD/DIOPE (ASSNT) /ANS, deferiu o pedido de 
autorização para a incorporação da operadora SEPACO Autogestão pela operadora de 
planos de assistência à saúde “Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO”. Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião 
sobre as demonstrações fi nanceiras, chamamos a atenção para o descrito na Nota 
Explicativa nº 11, que com a incorporação, o Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, apresentou e assumiu junto 
à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS o TAOEF - Termo de Assunção de 
Obrigações Econômico-Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, ofício nº 
30/2017/GGAME/DIOPE/2016-37, Processo nº 33902.514036/2016-37. Com a 
lncorporação do SEPACO Autogestão pelo Serviço Social da Indústria do Papel, 

Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, a lncorporadora fi ca 
condicionada aos mesmos prazos e metas estabelecidos pelo que consta no parágrafo 
2º do artigo 34 da IN nº 49/2012, com a regularização das lnconsistências contábeis e de 
100% das lnsufi ciências em relação às garantias fi nanceiras até data fi nal da vigência 
do TAOEF. Outros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado - Examinamos, 
também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2016, elaboradas sob responsabilidade da administração da 
Operadora, cuja apresentação é requerida para entidades supervisionadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e como informação suplementar pelas IFRSs que 
não requerem a apresentação da (DVA), essas demonstrações foram submetidas aos 
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão 
adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação as 
demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Responsabilidade da 
administração sobre as demonstrações fi nanceiras: A Administração da 
Operadora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Operadora 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
fi nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
lndependentemente 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 infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e 
mantemos ceticismo profi ssional ao Iongo da auditoria. Alem disso: • ldentifi camos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
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 sufi ciente para fundamentar nossa opinião. 0 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, 
falsifi cação, 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 efi cácia dos controles internos da Operadora. • 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 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Operadora. Se concluírmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação 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 Operadora a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
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 signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Sao Paulo, 03 de março de 2017.

PADRÃO AUDITORIA S/S
CRC-2SP 016.650/O-7

YUKIO FUNADA
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

 Jerônimo José Garcia Ruiz - Presidente do Conselho de Administração Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

Relatório dos Auditores Independentes

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem
por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar
obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco)
dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato,
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar
para (11) 3115-1515 ramais 1673 / 1761. Empresa: R. D. S. S. CNPJ: **.*76.633/0001-**
- Contrato: 4500004029; Empresa: S. C. C. S. V. LTDA - ME; CNPJ: **.*75.888/0001-**;
Contrato: 4500008951; Empresa: L. S. A. CNPJ: **.*30.321/0001-**- Contrato:
4500004194;  Empresa: S. M. S. CNPJ: **.*25.354/0001-** - Contrato: 4500013304;
Empresa: V. R. - CNPJ: **.*56.054/0001-** - Contrato: 4500011314;  Empresa: R. M. R.
-  CNPJ: **.*45.228/0001-** - Contrato: 4500008930.

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF Nº 47.396.635/0001-13.

Aviso Aos Acionistas.
Encontram-se à disposição dos Senhores acionistas, na sede social da companhia, na Rua 
São Carlos do Pinhal nº 424, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, os documentos à que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2016. São Paulo, 
27 de março de 2017. A Diretoria. (25, 28 e 29/03/2017)

3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0018257-
32.2012.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Repuxação São Carlos Ltda. ME na pessoa do seu representante legal, CNPJ 55.832.133/0001-16, 
que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento por parte de Benedito José 
Quaglio, alegando em síntese que o autor locou à empresa requerida, através de contrato, o imóvel 
comercial situado à Avenida Vila Ema, 3354, nesta capital, e deixou de pagar os valores do aluguel 
referentes aos meses de maio a novembro de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta ou efetue o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e 
mediante depósito judicial (artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91). Em caso de purgação da mora, 
desde já ficam fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2017. 

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O.E, a se realizar no dia 27/04/2017, às 10 horas, na Rua Can-
dido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31/12/2016; b) Aumento do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs., Acionistas, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social passado. São
Paulo, 24/03/2017. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:
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LLV Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF 07.347.817/0001-80

Redução de Capital Social - Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data e Local: em 08/03/2017, na sede social à Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade. Deliberação: Tendo em vista o valor excessivo do capital social em rela-
ção ao objeto social, e à desistência dos sócios em utilizar bens para integralização do aumento 
de capital, os sócios decidem, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, redu-
zir o capital social em R$ 16.192,00, passando de R$ 4.158.915,00 para R$ 4.142.723,00. Para 
os efeitos do §1º, do artigo 1.084, da Lei nº 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual 
se dará no prazo de 90 dias contados a partir dessa publicação. 

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  19.598.847,27 30.520.209,77
Bancos com  Movimento  41.156,42 195.516,61
Aplicações Financeiras  10.523.809,46 21.084.807,67
Tributos a Recuperar  5.581,39 211.585,49
Imoveis a Venda  9.028.300,00 9.028.300,00
Não Circulante  11.848.929,77 2.848.564,27
Realizavel ao Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  9.113.205,50 -
Outros Creditos a receber  902.700,00 1.015.540,00
Investimentos
Investimentos para  Iniciativa Própria  1.833.024,27 1.833.024,27
Total do Ativo  31.447.777,04 33.368.774,04

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  210.050,57 65.537,92
Obrigações Tributárias  210.050,57 65.537,92
Não Circulante  3.081.108,62 7.143.478,93
Créditos de Pessoas Ligadas  - 627.610,31
Titulos a Pagar  - 600.000,00
Credores para Compra de imoveis  2.328.650,00 5.163.410,00
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Patrimônio Liquido  28.156.617,85 26.159.757,19
Capital Social  21.745.993,00 21.745.993,00
Reservas de Lucros  6.410.624,85 4.413.764,19
Total do Passivo  31.447.777,04 33.368.774,04

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Despesas Operacionais  2016/R$ 2015/R$
Despesas Administrativas  6.138,91 10.623,58
Impostos e Taxas  143,44 5.364,73
Despesas Financeiras  (3.037.501,79) (2.285.622,03)
Lucro Operacional  3.031.219,44 2.269.633,72
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  3.031.219,44 2.269.633,72
Contribuição Social e I.R.  1.034.358,78 754.117,97
Lucro Líquido do Exercício  1.996.860,66 1.515.515,75
Lucro Liquido Por Ação  0,091827 0,069692

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo mo Início do Exercício  - -
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício  1.996.860,66 1.515.515,75
3- Reserva Legal  (99.843,03) (75.775,79)
4- Reservas de Lucros  (1.897.017,63) (1.439.739,96)
5- Saldo No Fim do Exercicio  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2016/R$ 2015/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  1.996.860,66 1.515.515,75
Lucro Líquido Ajustado  1.996.860,66 1.515.515,75
Redução (Aumento) de contas do ativo
Imóveis a Venda  - (9.028.300,00)
Tributos a Recuperar  206.004,10 139.464,78
Aumento (Redução) de contas do passivo
Obrigações Trabalhistas e Sociais  - (216,99)
Obrigações Tributarias  144.512,65 -
I.R. e Constribuição Social  - 62.561,77

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

NENUFARES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 00.399.015/0001-74
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 04 de Março de 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei 
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3- O Capital Social 

é de R$ 21.745.993,00 totalmente integralizado e representado por 
21.745.993 ações ordinárias no valor de R$ 1,00 cada uma. 4- O 
imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base 
no lucro presumido. A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Fluxo Caixa atividades operacionais  2.347.377,41 (7.310.974,69)
Fluxo caixa atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  (9.000.365,50) 1.901.509,69
Fluxo caixa atividades 
 de Investimentos  (9.000.365,50) 1.901.509,69
Fluxo caixa atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de 
 Empréstimos e Financiamentos  (4.062.370,31) -
Fluxo caixa atividades 
Financiamentos  (4.062.370,31) 6.391.020,31
Fluxo de caixa do exercício  (10.715.358,40) 981.555,31
Saldo no Início do exercício  21.280.324,28 20.298.768,97
Saldo no final do exercício  10.564.965,88 21.280.324,28
Fluxo de caixa do exercício  (10.715.358,40) 981.555,31

FATO RELEVANTE
Aos Cotistas do INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Prezados(as) Srs.(as), Em cumprimento ao artigo 46 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 356, de 17 de dezembro de 
2001, a Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista 
n. 152 – 1º Andar, Vila Olimpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568.-0001/95 (“Intrader”), na qualidade de administrador do INX 
SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
19.832.159/0001-09 (“Fundo”), vem pela presente informar os cotistas do Fundo, que foi realizada uma Assembleia Geral de Cotistas datada 
de 23 de março de 2017, tendo sido representado os Cotistas, pelo Sr. Pedro Paulo Corino da Fonseca, que também é o representante e 
proprietário da Corino da Fonseca e Fagundes Alves Sociedade de Advogados, que figura como Consultor de Crédito do Fundo. Nesse 
Assembleia, convocada de forma irregular, com representação irregular dos Cotistas e sem a presença do Administrador, foram destituídos 
os prestadores de serviços do Fundo, incluindo o Administrador. No entendimento do Administrador, tal medida foi uma retaliação ao fato 
do Administrador ter convocado uma Assembleia Geral para o dia 07.04.2017, que  deliberará, dentre outras matérias, a realização de due 
diligence na documentação comprobatória dos créditos pertencentes ao Fundo e a elaboração do respectivo relatório de due diligence a ser 
apresentado aos Cotistas e à Comissão de Valores Mobiliários, no prazo de 15 dias contados de sua finalização. O Administrador repudia 
veementemente a Assembleia realizada sem a sua presença e entende que referido ato é nulo de pleno direito e está eivado de vícios. 
O Administrador manterá a realização da Assembleia do dia 07.04.2017, devidamente convocada, de acordo com as instruções da CVM 
e Regulamento do Fundo. São Paulo, 27 de março de 2017. Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Administrador.

Valpaços Participações S/A - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral Ordinária de Constitução

Aos 12/08/16, às 10 hs, reuniram-se em Assembleia Geral, com o objetivo de deliberar sobre a constituição de uma sociedade 
anônima de capital fechada, denominada Valpaços Participações S/A, a totalidade dos fundadores e subscritores do Capital 
Social inicial, AEF Participações Ltda. e FE Participações Ltda., neste ato representadas por Antônio Fidalgo Esquerdo. 
Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Antônio Fidalgo Esquerdo convidou a mim, João Batista Fator, para secretariar a 
Reunião, ficando, assim, constituída a mesa. I- Aprovaram o Estatuto Social, que se encontra arquivado na sede. II- Aprovaram 
os membros da Diretoria para o triênio que termina em 11/08/2019, sendo eleitos Diretor-Presidente, Antonio Fidalgo Esquerdo, 
RG nº 15585887 SSP-SP e CPF 144.312.198-38, e Diretores Vice Presidentes, Fernando Fidalgo Esquerdo, RG nº 15585886 
SSP-SP e CPF 147.481.598-71 e Eduardo Fidalgo Esquerdo, RG nº 20763142 SSP-SP e CPF 194.774.598-01. III- Para o 
corrente exercício, que os honorários dos Diretores eleitos não poderão superar o valor global anual de $ 300.000,00. IV- As 
Atribuições da Diretoria Executiva conforme estabelecido no Estatuto Social. Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente, 
Antônio Fidalgo Esquerdo, deu por encerrada. São Paulo, 12/08/16. Antonio Fidalgo Esquerdo - Presidente da Mesa, João 
Batista Fator - Secretário. Jucesp/NIRE nº 3530049798-8 em 25/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

STO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLUGS LTDA - EPP. Torna público que solicitou
junto à Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Prévia e de Instalação p/ Fabricação
de material elétrico p/ instalações em circuito de consumo, na Rua MMDC , nº 1143 - Vila
Pauliceia - SBCampo - CEP: 09690-100.


