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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 2019
Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e
Comércio para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 09h00 do
dia 27/04/2019 e em 2ª convocação às 09h30 do mesmo dia, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Parque das
Nações, Santo André/SP - CEP: 09210-110; a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras, referente ao ano findo de 2018; 2) Deliberar sobre a destina-
ção do resultado do exercício 2018; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere o Artigo133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei
nº 10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2018. Santo André,14 de
março de 2019. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                            (27, 28 e 29)

Clube Atlético Juventus
Ivan Antipov, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no cumprimento de
suas atribuições, convoca os digníssimos Associados (as), em pleno gozo de seus direitos
associativos, além de quites com os cofres do Clube, para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 08 de Abril de 2019, às 19:00 h, em primeira chamada, com a
presença de metade mais um, ou, em segunda e última chamada, às 19:30 h, com qualquer número
de Associados/as, nas dependências da Boate Piramyd’s, localizada em sua Sede Social, situada
nesta Capital, na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 20, Parque da Mooca, para debater e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 05/11/2016
que elegeu Conselheiros Titulares e Suplentes do Grupo B - gestão de 22/12/2016 à 21/12/2020 em face
dos vícios formais ocorridos no processo eleitoral, ou, 2 - Abertura novamente do Processo Eleitoral
para o Grupo B do Conselho Deliberativo - gestão de 22/12/2016 à 21/12/2020 em face dos vícios
formais ocorridos no processo eleitoral; 3 - Ratificação da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em
11/11/2017 que elegeu Conselheiros Titulares e Suplentes do Grupo C - gestão de 22/12/2017 à
21/12/2021 em face dos vícios formais ocorridos no processo eleitoral, ou, 4- Abertura novamente do
Processo Eleitoral para o Grupo C do Conselho Deliberativo da gestão de 22/12/2017 à 21/12/2021 em
face dos vícios formais ocorridos no processo eleitoral. São Paulo, 26 de Março de 2019.

Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus.

Edital de Interdição. Processo Digital nº: 1003714-28.2017.8.26.0010, Classe – Assunto: 
Interdição – Tutela e Curatela. Requerente: JOÃO ROBERTO MARANHÃO MAZZA e Outros. 
Requerido: CLENICE MASCARENHAS MARANHÃO. Edital para conhecimento de terceiros, 
expedido nos autos de Interdição de Clenice Mascarenhas Maranhão, requerido por João Roberto 
Maranhão Mazza e Outros – Processo Nº 1003714-28.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de direito 
da 1ª Vara da família e Sucessões, do Foro Regional X – Ipiranga, Estado de São Paulo. Dr(a) 
JANAINA RODRIGUES EGEA URIBE, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 24/10/2018, foi decretada a 
PARCIAL INTERDIÇÃO de  CLENICE MASCARENHAS MARANHÃO, CPF: 147.621.908-70, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida relacionadas aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso lll, do Código de Processo 
Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) 
Sr(a) João Roberto Maranhão Mazza. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei, Nada Mais.  Dado e Passado nesta Cidade de São 
Paulo, aos 14 de Fevereiro de 2019. 

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - NIRE Nº 3530046180-1 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 14 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; 1.2. destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de 
dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 1.3. fi xação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/
leasing.aspx) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à 
Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) 
acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última 
consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; 
(iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos 
diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir 
desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme disponibilizados 
site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/leasing.aspx) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 
112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2018; 1.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
e 1.3. fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 2.1. ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cado em reunião realizada 22 
de janeiro de 2019; 2.2. alteração da redação do artigo 27, inciso (a), alínea (v) do Estatuto Social da Companhia, para 
constar que a atuação do Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da 
Companhia será acompanhada diretamente pelo Conselho de Administração; 2.3. alteração da redação do artigo 27, 
inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo 
Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; 2.4. alteração da 
redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor sem 
designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros 
da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e 2.5. consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas 
as alterações acima mencionadas. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no 
site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os 
seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas 
jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do 
estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) 
procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição 
dos diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a 
partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme 
disponibilizados site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia 
até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404, 
de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos senhores acionistas que se encontram 
disponíveis na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 
3º andar, CEP 05425-070, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2018, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
a ser realizada oportunamente. São Paulo, 29.03.2019. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Diretor Presidente

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018
Em reais

Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo
CNPJ nº 60.961.422/0001-55

Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais
ATIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017
   (ajustado)
Ativo Circulante  83.678.121,83 73.950.477,51
Disponível  434.064,24 223.678,28
Realizável  83.244.057,59 73.726.799,23
Aplicações fi nanceiras 2.3 27.192.152,56 17.966.973,76
Aplicações garantidoras de provisões técnicas  16.607.134,95 -
Aplicações livres  10.585.017,61 17.966.973,76
Créditos de operações com planos 
 de assistência à Saúde 2.4 13.259.476,81 14.550.045,27
Contraprestação pecuniária/prêmios a receber  13.259.476,81 14.550.045,27
Créditos de oper. assist. à saúde não 
 relacionados c/ planos da Operadora 2.5 37.181.736,67 36.030.268,85
Créditos tributários e previdenciários  122.566,64 25.048,21
Bens e títulos a receber 2.6 4.573.163,19 4.372.062,48
Despesas Antecipadas  914.961,72 782.400,66
Ativo não Circulante  76.442.086,16 72.611.985,03
Realizável a longo prazo 2.7 13.966.839,13 16.913.109,85
Depósitos judiciais e fi scais  13.966.839,13 16.913.109,85
Investimentos  2.531.661,64 2.521.706,06
Participações societárias p/ método 
 de equivalência patrimonial 2.8 2.531.661,64 2.521.706,06
Participações societárias - operadora 
 de plano de assist. à saúde  2.531.661,64 2.521.706,06
Imobilizado 2.9 58.752.717,65 51.829.591,30
Imóveis de uso próprio  23.148.474,69 22.196.853,23
Imóveis - Hospitalares  23.148.474,69 22.196.853,23
Imobilizado de uso próprio  24.412.469,30 22.737.379,81
Hospitalares  24.412.469,30 22.737.379,81
Imobilizações em curso  11.191.773,66 6.895.358,26
Hospitalares  11.191.773,66 6.895.358,26
Intangível 2.10 1.190.867,74 1.347.577,82
Total do Ativo  160.120.207,99 146.562.462,54

PASSIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017
   (ajustado)
Passivo Circulante  60.379.583,32 63.215.057,82
Provisões técnicas de operações 
 de assistência à saude  9.840.579,37 15.571.853,07
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS  661.052,61 1.014.340,83
Provisão de eventos/sinistros a liquidar 
 para outros prest. Assist.  9.179.526,76 14.557.512,24
Débitos de operações de assistência à saúde  1.912.386,11 -
Operadoras de planos de assistência à saúde  1.912.386,11 -
Débitos com oper. assist. à saúde 
 não relacionados c/ planos saúde  - 913.653,20
Tributos e encargos sociais a recolher 2.11 4.228.131,61 4.287.068,42
Empréstimos e fi nanciamentos a pagar 2.12 9.697.914,60 9.174.085,29
Debitos diversos 2.13 34.700.571,63 33.268.397,84
Passivo não Circulante  25.139.413,84 23.801.814,49
Provisões técnicas de operações 
 de assistência à saude  707.644,76 589.195,57
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS  707.644,76 589.195,57
Provisões 2.14 15.846.892,20 17.041.409,21
Provisões para ações judiciais  15.846.892,20 17.041.409,21
Empréstimos e fi nanciamentos a pagar 2.15 8.584.876,88 6.171.209,71
Patrimônio Social  74.601.210,83 59.545.590,23
Patrimônio social  73.223.604,64 61.620.823,99
Superávit/défi cts acumulados  1.377.606,19 (2.075.233,76)
Total do Passivo  160.120.207,99 146.562.462,54

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício 
Findo em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais

 31/12/2018 31/12/2017
  (ajustado)
Contraprestações efetivas de planos 
 de assistência à saúde 182.936.344,60 193.866.016,37
Receitas com operações de assistência à Saúde 182.936.344,60 193.866.016,37
Contraprestações líquidas 182.936.344,60 193.866.016,37
Eventos/sinistros indenizáveis líquidos (167.881.013,94) (182.612.247,49)
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados (167.881.013,94) (182.612.247,49)
Resultado das Operações c/ Planos Assist. à Saúde 15.055.330,66 11.253.768,88
Receitas de assist à saúde não 
 relacionadas c/ planos de saude da oper. 275.798.968,65 242.287.047,54
Receitas c/ operações de assistência médico-hospitalar 270.736.646,55 238.786.056,53
Outras receitas operacionais 5.062.322,10 3.500.991,01
Outras despesas operacionais 
 com planos de assistência à saúde (13.664.341,76) (19.468.299,52)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde (793.719,58) (650.432,16)
Provisão para perdas sobre créditos (12.870.622,18) (18.817.867,36)
Outras despesas oper. de assist. à saúde 
 não relac. c/ planos saúde oper. (233.719.962,16) (209.804.438,38)
Gratuidade (8.112.568,41) (6.096.459,84)
Contribuições para Seguridade Social 37.298.249,73 28.397.231,79
Isenções Usufruidas (37.298.249,73) (28.397.231,79)
Resultado Bruto 35.357.426,98 18.171.618,68
Despesas administrativas (21.437.981,00) (19.764.211,31)
Resultado fi nanceiro líquido 1.138.509,75 (466.126,03)
Receitas fi nanceiras 8.733.365,04 2.010.047,21
Despesas fi nanceiras (7.594.855,29) (2.476.173,24)
Resultado patrimonial (2.335,13) (16.515,10)
Receitas patrimoniais 9.955,58 -
Despesas patrimoniais (12.290,71) (16.515,10)
Superávit/Défi cit do Exercício 15.055.620,60 (2.075.233,76)

  Superávit/
 Patrimônio Défi cits
 Social Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 39.183.081,57 18.690.684,31 57.873.765,88
Incorporação do patrimônio 
 do Sepaco Autogestão 12.490.193,91 - 12.490.193,91
Transferência do Investimento em controlada (8.743.135,80) - (8.743.135,80)
Transferência para o patrimônio social conforme
 AGO de 12/04/2017 18.690.684,31 (18.690.684,31) -
Defi cit do exercício (ajustado) - (2.075.233,76) (2.075.233,76)
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2017 (Ajustado) 61.620.823,99 (2.075.233,76) 59.545.590,23
Incorporação do resultado ao patrimônio 11.602.780,65 (11.602.780,65) -
Superávit do exercício - 15.055.620,60 15.055.620,60
Saldo em 31 de dezembro de 2018 73.223.604,64 1.377.606,19 74.601.210,83

Ao Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo 
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Serviço Social da Indústria 
do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo em 31 de dezembro de 2018, o desem-
penho 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 Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Au-
ditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Conta-
dor 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 
auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos: As 
demonstrações contábeis do exercício anterior fi ndo em 31 de dezembro de 2017 foram examina-
das por outros auditores independentes que emitiram, antes da realização dos ajustes, relatório de 
opinião sem modifi cação sobre essas demonstrações contábeis. Como parte de nossos exames 
das demonstrações contábeis de 2018, examinamos também os ajustes descritos na nota explica-
tiva nº 6 que foram efetuados para alterar as demonstrações contábeis de 2017. Em nossa opin-
ião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para au-
ditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações contábeis da en-
tidade referentes ao exercício de 2017 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de 
asseguração sobre as demonstrações contábeis de 2017 tomadas em conjunto.  Outras informa-

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Synésio Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração

ções que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor:A admin-
istração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório.  Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nos-
sa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhec-
imento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.  Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administ-
ração, obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da Governança pelas 
Demonstrações Contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonst-
rações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, 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 respon-
sáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do Auditor pela Audito-
ria das Demonstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 real-
izada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais 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 referi-
das demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi s-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção 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 repre-
sentações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da entidade; 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da enti-
dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das 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. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planeja-
do, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
fi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 08 de março de 2019.
Grunitzky - Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 4.552/O-5 S/SP

Moacir José Grunitzky - CRC-PR Nº 025.759/O-1 S/SP

Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

1 – Contexto Operacional: O Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo, denominado SEPACO, fundado na Capital do Esta-
do de São Paulo a 20 de setembro de 1956, com sede na Rua Vergueiro, 4210, Vila Ma-
riana – São Paulo – SP, com início efetivo de suas atividades em 02 de janeiro de 1967 é 
uma associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidade não econômica, devidamente 
registrada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, tendo por fi nalidade prestar assistên-
cia médica hospitalar aos integrantes das categorias econômicas e profi ssionais dos se-
tores de papel e celulose, papelão ondulado e artefatos de papel, papelão e cortiça, su-
portados pelas empresas a esses setores vinculados, sem distinção de raça, cor, ideolo-
gia, política ou credo religioso, podendo ser oferecida a referida assistência, ao SUS e às 
pessoas carentes e necessitadas, sem discriminação de qualquer natureza, não sendo 
exclusiva aqueles setores.
2 – Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis discriminadas abaixo foram 
aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações fi nanceiras e foram 
aprovadas pela Superintendência em 08 de março de 2019. Na preparação de suas de-
monstrações fi nanceiras, a Entidade adotou os pronunciamentos e interpretações e orien-
tações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados 
pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as resoluções do Conselho Fede-
ral de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 – Resolução 1.409/2012, que prescreve 
critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fi ns lucrativos, que, com as práticas con-
tábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativa e 
adote premissas que afetam os montantes apresentados nas demonstrações fi nanceiras 
e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões ine-
rentes ao processo de estimativa. Contas de resultado: O regime contábil para apro-
priação das receitas e despesas é o de competência; Outros Ativos e Passivos Circu-
lantes e Não Circulantes: 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 reque-
rido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classifi cados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próxi-
mos doze meses. 2.1 - Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade 
avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações fi nanceiras de 
2018 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se 
qualifi cassem a serem ajustadas. 2.2 - Patrimônio Líquido: O patrimônio do Sepaco foi 
constituído, inicialmente, pelas doações e contribuições das empresas pertencentes dos 
setores de papel e celulose; artefatos de papel; papelão ondulado e cortiça do Estado de 
São Paulo e acrescido, anualmente, pelos resultados. Em 2017 além do resultado foi 
acrescido o patrimônio da Operadora Sepaco Autogestão pela incorporação. 2.3 – Apli-
cações Financeiras: Aplicações fi nanceiras mantidas em Instituições Financeiras de 
primeira linha, parte custodiadas na CETIP S/A – Mercados Organizados e parte em li-
quidez imediata.
R$ 2018 2017
Banco Santander - Custódia Cetip 7.469.723,30 -
Banco Santander - Fundo ANS 9.137.411,65 -
Banco Bradesco - Aplicação Livre 10.578.148,18 17.766.218,06
Banco Santander - Aplicação Livre 6.869,43 200.755,70
Total 27.192.152,56 17.966.973,76
2.4 – Créditos de Operações com planos de Assistência à Saúde: Referem-se a 
saldos a receber de contraprestações pecuniárias:
R$ 2018 2017
Planos Coletivos 18.010.564,38 16.724.167,99
Provisão para Perdas sobre Créditos (4.751.087,57) (2.174.122,72)
Total 13.259.476,81 14.550.045,27

2.5 – Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionados com 
Planos de Saúde – Curto Prazo: Referem-se a saldos a receber com a prestação de 
serviços médicos e hospitalares para Convênios e Particulares, como segue:
R$ 2018 2017
Convênios e Particulares 49.509.826,20 42.841.527,99
Glosas a Receber 14.040.580,71 15.914.927,05
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (26.368.670,24) (22.726.186,19)
Total 37.181.736,67 36.030.268,85
Saldo em aberto da Unimed Paulistana em 31.12.2018 é de R$ 7.301.892,94, composto 
da seguinte forma: R$ 5.527.226,71 em carteira própria e R$ 1.774.666,23 em glosas. So-
bre este montante foi constituída uma provisão para créditos de liquidação duvidosa de 
100%.
2.6 – Bens e Títulos a Receber: Estão compostos da seguinte forma:
R$ 2018 2017
Estoque de Materiais e Medicamentos 2.272.968,07 1.959.249,54
Cheques em Cobrança 16.201,25 7.948,75
Adiantamentos a Funcionários 618.487,66 576.997,23
Adiantamentos Diversos 539.967,16 495.006,03
Conta Corrente - Sepaco Saúde Ltda 1.125.539,05 1.332.860,93
Total 4.573.163,19 4.372.062,48
2.7 – Depósitos Judiciais e Fiscais: Valores depositados em razão de pendências ju-
diciais.
R$ 2018 2017
Depósitos Judiciais – Serviço Social 813.410,72 457.031,79
Depósitos Judiciais – ANS 707.644,76 589.195,57
Depósitos Judiciais – Sepaco Saúde - 5.362.909,34
Depósitos Judiciais – Rede Paineiras 455.088,96 313.243,32
Depósitos Judiciais – P.I.S 11.420.346,72 6.256.404,50
Depósitos Judiciais – F.G.T.S 570.347,97 570.347,97
Depósitos Judiciais - Diversos - 536.672,54
Bloqueios Judiciais - Diversos - 2.827.304,82
Total 13.966.839,13 16.913.109,85
2.8 - Investimentos: A entidade participa na controlada Sepaco Saúde Ltda com 99,99% 
no seu capital, e a avaliação é feita pelo método de equivalência patrimonial. 2.9 – Imo-
bilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajus-
tes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada 
pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. 
A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica remanes-
cente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identifi cadas diferenças signifi cati-
vas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, portanto, efetuadas alterações nas 
taxas de depreciação do ativo imobilizado.
R$  2018 2017
Imóveis 4 43.440.372,79 40.859.701,50
Central Telefônica 10 568.844,28 568.844,28
Móveis e Utensílios 10 5.547.672,53 4.767.218,48
Aparelhos e Equips. Hospitalares 10 40.883.154,77 36.844.600,64
Instrumentais Cirúrgicos 50 6.093.662,56 4.806.713,15
Computadores 20 4.640.813,73 4.470.218,62
Veículos 20 132.102,00 132.102,00
Imobilizado em Andamento  11.191.773,66 6.895.358,26
(-) Depreciações Acumuladas  (53.745.678,67) (47.515.165,63)
Total  58.752.717,65 51.829.591,30
2.10 – Intangível: Demonstrados pelos valores históricos, amortizados a taxa de 20% 
ao ano.
R$ % amortizações 2018 2017
Software 20 3.581.485,96 3.306.314,87
(-) Amortizações  (2.390.618,22) (1.958.737,05)
Total  1.190.867,74 1.347.577,82
2.11 – Tributos e Encargos Sociais a Recolher:
R$ 2018 2017
Inss a Recolher 694.579,00 1.117.624,30
Fgts a Recolher 990.541,92 914.227,83
IR Retido na Fonte 2.033.690,22 1.808.914,20
ISS Retido a Recolher 12.705,01 21.501,86
Pis/Cofi ns/Csll a Recolher 496.615,46 424.800,23
Total 4.228.131,61 4.287.068,42
2.12 – Empréstimos e Financiamentos:
Circulante
R$ 2018 2017
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: 
 Ativo Fixo / taxa: TJLP / garantia: próprio bem - 54.932,94
Banco do Brasil - modalidade: Capital de Giro / taxa: 
 CDI / garantia: recebiveis 2.608.695,70 2.391.304,30
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro / taxa: 
 CDI / garantia: recebíveis 308.410,88 503.941,52
Banco Santander - modalidade: 
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 1.297.055,34 2.330.291,95
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade: 
 Ativo Fixo / taxa: zero / garantia: próprio bem - 1.721.135,00
Banco Bradesco – Paineiras - modalidade: Conta 
 Garantida / taxa: CDI / garantia: aplicações / recebíveis - 1.673.640,55
Banco Trust - modalidade: Leasing fi nanceiro - 32.847,70
Banco Itaú Unibanco S/A - modalidade: Capital 
 de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 3.301.187,70 -
Banco Lage Landen - Leasing 95.525,71 65.991,33
Banco Santander - mod. Conta Garantida - Sepaco 2.087.039,27 400.000,00
Total 9.697.914,60 9.174.085,29
2.13 – Débitos Diversos
R$ 2018 2017
Salários a Pagar 5.204.259,80 4.906.603,61
Provisão de Férias 11.512.406,48 10.646.812,25
Fornecedores 16.285.765,26 17.073.017,59
Boston Scientifc do Brasil Ltda 928.225,00 -
Outros Débitos 769.915,09 640.840,00
Outras Obrigações com Pessoal - 1.124,39
Total 34.700.571,63 33.268.397,84

2.14 – Provisões para Ações Judiciais: De acordo com os assessores jurídicos a En-
tidade possui R$ 4.550.739,56 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é con-
siderada possível, R$ 10.000 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é consi-
derada provável. Em relação aos processos trabalhistas a Entidade possui R$ 1.347.886,87 
em ações com probabilidade de perda considerada provável. Para fazer frente a estas 
contingências a Entidade possui provisões constituídas que se encontram em instâncias 
diversas distribuídas da seguinte forma:
R$ 2018 2017
Trabalhistas 1.347.886,87 1.217.000,00
Cíveis 10.000,00 10.000,00
F.G.T.S 552.327,39 552.327,39
P.I.S 11.790.275,98 6.633.983,63
Taxa Saúde Suplementar 360.000,00 120.000,00
S.U.S (a) 1.786.401,96 8.508.098,19
Total 15.846.892,20 17.041.409,21
(a) Não obstante o suposto débito relativo ao Ressarcimento ao SUS encontra-se em ple-
na discussão administrativa e/ou judicial, tanto através de Ações Declaratórias indivi-
duais, ajuizadas por esta entidade e pela operadora de planos de saúde contratada (con-
trole difuso), quanto por meio do Recurso Extraordinário nº 597.064 considerado 
representativo da controvérsia (controle concentrado com efeito “erga omi-
nis”), ainda não transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, 
ante a apresentação de recurso de embargos de declaração pela parte autora - recorren-
te (Irmandade Nossa Senhora das Dores) e mais 2 (dois) Embargos de Declaração opos-
tos por “amicus curiae”, temos que a questão, aguarda o julgamento defi nitivo pelo Su-
premo Tribunal Federal – STF, com relação a declaração da constitucionalidade da co-
brança entre outras questões. Ademais, através do julgamento da ADIN 1931-8 e tam-
bém do v. acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário RE nº 597.064 (este ain-
da não transitado em julgado), verifi cou-se que o Supremo Tribunal Federal - STF decla-
rou a natureza jurídica do ressarcimento ao SUS, assentando o entendimento de que o 
instituto se enquadra perfeitamente na esfera civil, com natureza de restituição, que visa 
evitar o enriquecimento sem causa, refl etindo desta forma, na declaração e na sinaliza-
ção da possibilidade do êxito das ações declaratórias em trâmite, no sentido da aplica-
ção da prescrição trienal, com base no inciso IV, § 3º, do artigo 206 do Código Civil Bra-
sileiro e ainda com relação a ilegalidade da cobrança relativa aos valores cobrados como 
base na TUNEP e do IVR (RN nº 251 de 19 de abril de 2011) pela ANS, que, em razão da 
natureza civil do instituto, não servem de supedâneo para a cobrança do Ressarcimento 
ao SUS, pois não representam o valor efetivamente gasto no atendimento. Cumpre ain-
da afi rmar que as questões de ordem contratual, também dão alicerce para que a Ope-
radora possa contestar o débito cobrado tanto na esfera administrativa, quanto na judi-
cial, uma vez que a Autarquia-ANS, deixa de observar as condições estabelecidas entre 
o benefi ciário e Operadora quando fi rmado o contrato de plano de saúde, ante os termos 
dispostos no Caput do artigo 32 da Lei 9.656/98. Esclarece-se que foram cumpridos 
estritamente os ditames da IN 5/2011, publicada no DOU em 03/10/2011, com a 
contabilização e o provisionamento dos valores colhidos do próprio site da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, tanto no que diz respeito aos 
atendimentos em discussão administrativa quanto no que diz respeito aos su-
postos débitos já constituídos, muito embora, como dito tais débitos estejam 
em discussão judicial. Registre-se que tal cumprimento não se traduz em re-
signação ou aceitação de tal norma nem em reconhecimento do suposto débi-
to, vez que ausente qualquer certeza, liquidez ou exigibilidade destes ante as 
razões minuciosamente expostas, sendo apenas um apontamento contábil im-
posto pelo Órgão Regulador, que a qualquer momento poderá ser internamen-
te revisto e judicialmente contestado”.
2.15 – Empréstimos e Financiamentos
Exigível a Longo Prazo
R$ 2018 2017
Banco do Brasil - modalidade: Capital de Giro / taxa: 
 CDI/ garantia: recebíveis - 2.608.695,70
Banco Santander - Modalidade: 
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 1.501.347,97 2.706.587,05
Banco HSBC - modalidade: 
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 190.918,72 489.245,22
Banco Itaú - Unibanco 6.618.812,30 -
Banco de Lage Landem Brasil - Modalidade: Leasing 273.797,89 366.681,74
Total 8.584.876,88 6.171.209,71
2.16 – Seguros: A Instituição, orientada por especialistas, mantêm apólices para cober-
tura de seguros em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinistros dos 
bens patrimoniais e responsabilidade civil.
2.17 – Partes Relacionadas: Controlada Sepaco Saúde Ltda:
R$ 2018 2017
Receita com faturamento 2.612.475,87 2.471.564,80
Conta corrente - Saldo devedor 660.862,91 1.812.327,92
Contas a Receber 528.717,21 -
3 – Imunidade Tributária: Por meio da Portaria nº 585, de 23/03/2017, publicada no 
D.O.U. de 24/03/2017, o Secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, defe-
riu a Concessão do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistencia Social na área da 
saúde (CEBAS-SAÚDE) com validade pelo período de 03 (tres) anos a contar da data aci-
ma da publicação do D.O.U, referente ao processo nº 25000.202648/2016-15. Abaixo de-
monstramos a gratuidade em 2018, conforme o artigo nº 110, da lei nº 12.249, de 11 de 
Junho de 2010: a) Serviços Assistenciais, prestados aos benefi ciários do SUS, conforme 
Termo de Parceria nº 006/ SMS.G/2016 de 04/07/2016, atualizado pelo termo aditivo nº 
03/2017 de 23/09/2017, fi rmados com a Prefeitura do Município de São Paulo por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde: Isenções Usufruídas: Valor dos Tributos Objeto de 
Renuncia Fiscal – R$ 37.298.249,73, conforme quadro abaixo:

Demonstrativo da Gratuidade
(conforme art. 110 da lei federal nº 12.249-2010)

Discriminação Total
Isenções Usufruídas - Contribuições para Seguridade Social 37.298.249,73
Cota Patronal INSS + SAT 23.130.549,78
Cofi ns s/ receitas 14.167.699,95
Custo de Atendimentos Gratuitos - SUS/PMSP/SMS 8.112.568,41
% Gratuidade 21,75%

Apresentamos as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, contendo informações sobre seu desempenho, bem como, o relatório dos auditores independentes referente ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018. O 
SISTEMA DE SAÚDE SEPACO foi criado em setembro de 1956, como uma das primeiras autogestões do Brasil, por iniciativa do setor industrial do Papel, Celulose, Papelão Ondulado e Artefatos de Papel. O hospital próprio foi inaugurado em 1979, locali-
zado na Vila Mariana, e é referência no controle de infecção hospitalar no Brasil. Inicialmente exclusivo ao setor papeleiro, a partir de 2001, o SEPACO passou a atender ao público em geral, operadoras de planos de saúde e particulares. Nosso hospital 
oferece alta tecnologia para procedimentos complexos, nas especialidades Materno Infantis – partos de altíssimo risco, neonatologia de prematuros extremos e pediatria clínica e cirúrgica com terapias intensivas próprias para as especialidades. Somos 
referência em Cirurgias Cardíacas Infantis e Neonatal, além de referência nos atendimentos a adultos em todas as especialidades. O SEPACO é associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidades não econômicas. A destinação de superávits é incorpo-
rada ao Patrimônio Social, não sendo permitida outra destinação, a não ser no reinvestimento de sua estrutura e operação. O SEPACO tem feito elevados investimentos nos últimos anos em tecnologia, alinhados com as necessidades cirúrgicas e cuidados 
intensivos. Aprimoramentos na hotelaria tem sido visíveis, para conforto e acolhimento dos pacientes e familiares. Tendo como base melhoria contínua da QUALIDADE, investimos muito na GESTÃO DE PESSOAS e de PROCESSOS, sempre alinhados com 
o planejamento estratégico da entidade. Recentemente foi criado o Instituto de Ensino e Pesquisa para consolidar nossa atuação, divulgar conhecimentos e aperfeiçoar nossos atendimentos. A conquista do nível máximo de Acreditação ONA - Excelência, 
atesta o reconhecimento de nossos processos, estrutura física e o engajamento de nossos colaboradores. Em 2018, para atender os usuários e clientes da região do Alto Tietê, o SEPACO iniciou a operação de nova unidade hospitalar em Mogi das Cruzes. 
Em 2019 estaremos iniciando realização de partos e cirurgias na região. São Paulo, 14 de Janeiro de 2019. Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral.

Relatório de Administração

 31/12/2018 31/12/2017
(+) Recebimento de Plano de Saúde 206.059.713,50 160.042.278,43
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 331.435.700,25 149.778.470,06
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras - 1.199.626,27
(+) Outros Recebimentos Operacionais 268.458.521,74 364.210.389,15
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores 
 de Serviços de Saúde (245.409.475,90) (144.397.630,22)
(-) Pagamento de Pessoal (87.250.408,31) (70.893.811,72)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (8.808.312,37) (6.692.791,44)
(-) Pagamento de Tributos (23.770.910,58) (27.906.623,39)
(-) Pagamento de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (157.046,63) (130.389,44)
(-) Pagamento de Aluguel (1.008.840,03) (247.628,57)
(-) Aplicações Financeiras (329.030.932,09) (160.560.892,45)
(-) Outros Pagamentos Operacionais (96.236.457,58) (244.473.949,70)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 14.281.552,00 19.927.046,98
Atividades de Investimentos
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (11.106.024,82) (5.621.753,64)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros - (2.471.781,95)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (251.721,07) (265.628,49)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (11.357.745,89) (8.359.164,08)
Atividades de Financiamento
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos 38.145.000,00 13.800.000,00
(+) Outros Recebimentos de Atividade de Financiamento
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (6.581.541,48) (1.211.503,53)
(-) Pagamento de Amortização - 
 Emprest./Financiamentos/Leasing (34.276.878,67) (11.627.386,08)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento - (12.700.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (2.713.420,15) (11.738.889,61)
Variação Líquida do Caixa 210.385,96 (171.006,71)
CAIXA - Saldo Inicial 223.678,28 394.684,99
CAIXA - Saldo Final 434.064,24 223.678,28
Variação Líquida do Caixa 210.385,96 (171.006,71)
Ativos livres no início do exercício 18.190.652,04 2.521.845,15
Ativos livres no fi nal do exercício 11.019.081,85 18.190.652,04
Aumento/(diminuição) nas aplicações 
 fi nanceiras - recursos livres (7.171.570,19) 15.668.806,89

Valor dos serviços assistenciais demandado pelo gestor SUS, com base nos custos incorridos = R$ 8.112.568,41, conforme quadro abaixo:
 Hemodinâmica Imagem Tomografi a Centro Cirúrgico
Ano                         Unids.
2018   mats. Labo-     Resso-     Mats.  Enfer-   UTI UTI Ambu- PA Hospital Multidis- Custo
R$ sala smh esp. ratório sala smh sala smh nância sala smh mats. esp. Medic. Enferm. UCM maria Pediatria UAD Adulto Neo latório Consultas Dia ciplinar Total
acumulado 108.764 145.290 29.102 120.484 324.165 1.615.401 104.669 197.955 289.038 88.915 112.258 336.633 239.032 531.154 1.182 10.640 24.985 28.869 938.086 896.106 9.015 2.876 16.937 1.941.014 8.112.568
média mensal  9.064 12.107 2.425 10.040 27.014 134.617 8.722 16.496 24.087 7.410 9.355 28.053 19.919 44.263 98 887 2.082 2.406 78.174 74.676 751 240 1.411 161.751 676.647
unidades
acumulada  67:07:00   12.275 8.459  2.240  749 153:18:00     1 17 22 152 317 400 116 16 8:50:00 70.246
média mensal 5:35:35   1.023 705  187  62 12:46:30     0 1 2 13 26 33 10 1 0:44:00 5.854
R$/unidade 1.620,52   9,82 38,32  46,73  16,08 508,01     1.181,55 625,86 1.135,69 189,93 2.959,26 2.240,27 77,71 179,75 1.917,43 27,63

4 – Operadora de Planos de Saúde – Modalidade Autogestão: Em 21 de junho de 
2016, foi publicada no Diário Ofi cial da União, Seção 3, pág. 113, a Autorização de Fun-
cionamento para atuar no mercado de saúde suplementar como Operadora de Planos 
de Assistência à Saúde do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Corti-
ça do Estado de São Paulo, Registro ANS nº 42007-7, classifi cada na modalidade Au-
togestão.
5 – Termo de Compromisso e Assunção de Dívidas: Na hipótese do Sepaco Saú-
de Ltda, vir a ser responsabilizado junto à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar, pelo pagamento por conta do ressarcimento ao SUS, assim como, se o Sepaco Saú-
de Ltda vier a ser responsabilizado por qualquer tributo, caberá exclusivamente ao Ser-
viço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo a 
obrigação de efetuar o correspondente pagamento.
6 – Ajuste de exercícios anteriores: A entidade em 2017 passou a operar também 
como operadora de plano de saúde. No exercício social de 2018 a entidade ajustou a pro-
visão para perdas sobre os créditos a receber de convênios e particulares no montante 
de R$ 13.678.014,41, referente ao exercício social de 2017, atendendo assim as normas 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
 Posição    Posição
 Anterior  Reclassi- Ajustada/
Descrição 31/12/2017 Ajuste fi cação Reclassifi cada
Ativo
Ativo Circulante 87.628.491,92 (13.678.014,41) - 73.950.477,51
Realizável 87.404.813,64 (13.678.014,41) - 73.726.799,23
Créditos de oper. assist. 
 à saúde não relacionados 
 c/ planos da operadora 49.708.283,26 (13.678.014,41) - 36.030.268,85
Total do Ativo 160.240.476,95 (13.678.014,41) - 146.562.462,54
Passivo
Patrimônio Social 73.223.604,64 (13.678.014,41) - 59.545.590,23
Superávits/Défi ctis 
 do Exercíciuo 11.602.780,65 (13.678.014,41) - (2.075.233,76)
Total do Passivo 160.240.476,95 (13.678.014,41) - 146.562.462,54
Demonstração do Resultado
Receitas de assist. à saúde 
 não relacionadas c/ planos 
 de saude da operadora 237.243.686,83 - 5.043.360,71 242.287.047,54
Receitas c/operações 
 de assistência médico-
  hospitalar 233.742.695,82 - 5.043.360,71 238.786.056,53

...continuação Posição    Posição
 Anterior  Reclassi- Ajustada/
Descrição 31/12/2017 Ajuste fi cação Reclassifi cada
Outras despesas 
 operacionais com planos 
 de assistência à saúde (746.924,40) (13.678.014,41) (5.043.360,71) (19.468.299,52)
Provisão para perdas 
 sobre créditos (96.492,24) (13.678.014,41) (5.043.360,71) (18.817.867,36)
Outras despesas oper. de 
 assist. à saúde não relac. 
 c/ planos de saúde oper. (65.808.549,20) - (143.995.889,18) (209.804.438,38)
Resultado Bruto 181.941.982,11 (13.678.014,41) (143.995.889,18) 24.268.078,52
Despesas 
 administrativas (163.760.100,49) - 143.995.889,18 (19.764.211,31)
Superávit/Défi cit 
 do Exercício 11.602.780,65 (13.678.014,41) - (2.075.233,76)
Nesta demonstração, para acompanhar a apresentação das demonstrações contábeis de 
2018, foram realizadas as seguintes reclassifi cações na demonstração de resultado: (a) 
R$ 5.043.360,71, reclassifi cado de receitas com operações de assistência médico-hospi-
talar para provisão para perdas sobre créditos; e (b) R$ 143.995.889,18 reclassifi cado de 
despesas administrativas para outras despesas operacionais de assistência à saúde não 
relacionadas com planos de saúde da operadora.
7 – Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018
Resultado Líquido 15.055.620,60
Ajustes para Conciliação do Resultado Líquido 
 com a Geração de Caixa das Atividades Operacionais: 8.371.594,74
Depreciações 6.579.379,14
Amortizações 431.881,17
Ganho / Perda na Alienação de Bens 12.290,71
Resultado Equiv. Patrimonial (Dividendos) (9.955,58)
Encargos / Juros s/ Empréstimos 1.357.999,30
Resultado Líquido Ajustado 23.427.215,34
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (6.570.987,64)
Aplicações Financeiras (9.225.178,80)
Crédito de Operações com Planos de Assistência à Saúde 1.290.568,46
Crédito de Oper. Assistência à Saúde Não Relaç., com Plano da Operadora (1.151.467,82)
Créditos Tributários e Previdenciários (97.518,43)
Bens e Títulos a Receber (201.100,71)

...continuação
7 – Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018
Despesas Antecipadas (132.561,06)
Depósitos Judiciais e Fiscais 2.946.270,72
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais (2.574.675,70)
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde (5.612.824,51)
Débitos de Operações de Assistência Saúde 1.912.386,11
Débitos de Oper. Assist. a Saúde Não Relaç.. Com Plano de Saúde da Operadora (913.653,20)
Provisões (1.194.517,01)
Tributos e Contribuições a Recolher (58.936,81)
Débitos Diversos 3.292.869,72
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 14.281.552,00
8 – 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 Operado-
ra, 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. Gerencia-
mento de Riscos: As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas pela Ope-
radora, que realiza a identifi cação e análise dos riscos enfrentados, defi ne limites e con-
troles de riscos apropriados e monitora riscos e aderências aos limites. As políticas e sis-
temas 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 sur-
gem 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 associa-
das 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 ga-
rantir, 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 ina-
ceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Operadora. Risco de Mercado: Ris-
co 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.

 31/12/2018 31/12/2017
  (ajustado)
Resultado Líquido 15.055.620,60 (2.075.233,76)
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício 15.055.620,60 (2.075.233,76)

ANS nº 42.007-7

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, 
na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos (1) 3º Aditamento ao Instrumento Particular da
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“3º 
Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Insuficiências”); (3) 4º
Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado 
(“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.,
celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as 
proporções dos percentuais no âmbito das garantias prestadas, haja vista alterações das participações societárias dos acionistas diretos e 
indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A 
comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela 
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito
do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho -
Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional 

Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os 
Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa
Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos: (1) 4º Aditamento ao Instrumento Particular da 
Escritura da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) 
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“4º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de
Suporte - Insuficiências”); (3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato 
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas S.A., celebrado em 28 de agosto 
de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das
garantias prestadas haja vista as alterações das participações societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da 
Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na
Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE: 35.300.035.178

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os acionistas a se reunirem em AGO dia 29/04/2019, 9h, na sede social, para deliberar sobre a ordem do dia: 1.Ordinária: a) Leitura, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) fixação das remunerações dos membros da diretoria; c) 
destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os
documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. São Paulo, 27 de março de 2019. José Luiz 
Aliperti Neto - Diretor Presidente.
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