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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social (Passivo a Descober-
to) p/os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 (Em Reais)

ATIVO 31.12.08 31.12.07
Circulante 1.381.924,78 5.008.590,00
Disponível 664.782,64 4.187.420,25
Caixa 5.000,00 -
Bancos Conta Movimento 647.788,42 167.025,61
Aplicações Financeiras 11.994,22 4.020.394,64
Outros Créditos 90.998,69 307.694,60
Adiantamentos a Fornecedores 3.963,58 183.765,52
Antecipações Salariais - 998,81
Antecipação de Férias 85.725,45 119.167,19
Outros Créditos e Adiantamentos 1.309,66 3.763,08
Despesas/Custos de Exercício Seguinte 6.955,21 11.431,46
Prêmios de Seguros e Outros a Vencer 6.955,21 11.431,46
Estoques 619.188,24 502.043,69
Não Circulante 1.186.194,45 826.517,54
Imobilizado 1.473.340,60 921.396,76
Bens Móveis 1.473.340,60 921.396,76
(-) Depreciação Acumulada (287.146,15) (94.879,22)
Total do Ativo 2.568.119,23 5.835.107,54

PASSIVO E PATRIM. SOCIAL (Pas. a Desc.) 31.12.08 31.12.07
Circulante 4.768.270,66 3.408.891,13
Fornecedores 933.540,47 679.776,42
Serviços de Terceiros P. Física/Jurídica 264.636,13 159.839,59
Salários a Pagar 949.124,64 747.462,47
Contribuições a Recolher 236.734,27 195.470,70
Provisão de Férias 1.332.495,61 1.022.095,44
Provisão de FGTS sobre Férias 106.599,64 81.767,63
Impostos a Recolher 290.568,50 87.363,61
Empréstimo a Funcionários 21.839,64 -
Obrigações Tributárias 58.131,31 39.601,83
Outras Contas a Pagar 174.600,45 395.513,44
Financiamentos 400.000,00 -
Não Circulante 178.748,57 117.252,00
Exigível a Longo Prazo 178.748,57 117.252,00
Provisão de Despesa Proc. Trabalhistas 178.748,57 117.252,00
Patrimônio Social (Passivo a Descoberto) (2.378.900,00) 2.308.964,41
Resultado de Exercícios Anteriores 2.308.964,41 1.927.486,68
Superávit (Déficit) do exercício (4.687.864,41) 381.477,73
Total Passivo e Patr. Social (Pas. a Desc.) 2.568.119,23 5.835.107,54

31.12.08 31.12.07
Receitas Operacionais 20.406.691,53 19.808.012,00
Pref. Município de Guarulhos 20.405.304,00 19.807.956,00
Outras Receitas 1.387,53 56,00
Outras Receitas Operacionais 142.110,78 214.838,37
Descontos Recebidos 212,58 4.574,96
Despesas Anuladas do Exercício Anterior 44.463,31 11.690,10
Financeiras 85.785,52 182.956,86
Doações Recebidas 2.313,00 743,00
Outras Receitas 9.336,37 14.873,45
Total das Receitas 20.548.802,31 20.022.850,37
Despesas Operacionais (25.236.666,72) (19.641.372,64)
Serviços - Pessoal Próprio (16.876.166,01) (13.502.082,49)
Serviços - Terceiros P. Física/ Jurídica (5.385.267,34) (3.690.332,17)
Mercadorias (2.750.651,23) (2.303.101,49)
Tributos (904,55) (10.932,65)
Financeiras (28.458,63) (19.413,45)
Despesas do Exercício Anterior (2.952,03) (24.773,72)
Depreciação (192.266,93) (90.736,67)
Total das Despesas (25.236.666,72) (19.641.372,64)
Superávit (Déficit) do Exercício (4.687.864,41) 381.477,73

Fluxos de Caixa das atividades operacionais
Déficit do exercício (4.687.864,41)
Ajustes por: Depreciação 192.266,93
Variação dos Ativos e Passivos
(Aumento) Diminuição em contas a receber 216.695,91
(Aumento) Diminuição em estoques (117.144,55)
Aumento (Diminuição) em fornecedores 322.618,11
Aumento (Diminuição) em contas a pagar e provisões 702.734,24
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (3.370.693,77)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Compras de imobilizado (551.943,84)
Caixa líq. proveniente das atividades de investimentos (551.943,84)
Fluxos de Caixa nas Atividades de Financiamentos
Empréstimos Tomados 3.381.000,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados (2.981.000,00)
Caixa líq. proveniente das atividades de financiamentos 400.000,00
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa (3.522.637,61)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.187.420,25
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 664.782,64

(3.522.637,61)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2008 (Em Reais)

Eventos Superávits/Déficits Acumulados Total
Saldos em 01.01.08 2.308.964,41 2.308.964,41
Déficit no Exercício (4.687.864,41) (4.687.864,41)
Saldos em 31.12.08 (2.378.900,00) (2.378.900,00)
Saldos em 01.01.07 1.927.486,68 1.927.486,68
Superávit no Exercício 381.477,73 381.477,73
Saldos em 31.12.07 2.308.964,41 2.308.964,41

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 (Em Reais) Demonstrações do Superávit ou Déficit para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 (Em Reais)

1 - Receitas 20.463.016,79
1.1) Prestação de Serviços 20.406.691,53
1.2) Outras Receitas 56.325,26
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (Incluso ICMS e IPI) 8.042.182,14
2.1) Matérias - Primas Consumidas 2.801,43
2.2) Custo das Mercadorias Utiliz. nas Prest. de Serviços 2.747.849,80
2.3) Serviços de Terceiros e Outros 5.291.530,91
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 12.420.834,65
4 - Retenções 192.266,93
4.1) Depreciações 192.266,93
5 - Valor Adicionado Líq. Produzido p/Associação (3-4) 12.228.567,72
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 85.785,52
6.1) Receitas Financeiras 85.785,52
7 - Valor Adicionado Total (5+6) 12.314.353,24
8 - Distribuição do Valor Adicionado 12.314.353,24
8.1) Pessoal e Encargos 16.876.166,01
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições 904,55
8.3) Juros e Aluguéis 125.147,09
8.4) Superávit (Déficit) do Exercício (4.687.864,41)

Demonstração do Valor Adicionado
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2008 (Em Reais)

1. Contexto Operacional: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsu-
cesso, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de naturezas filantrópicas,
reconhecidas de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectiva-
mente pelos decretos nºs 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e
8.911, de 30/07/1970. A Associação tem como atividade a prestação de ser-
viços de assistência social, regendo-se pelo Convênio com a Secretaria
Municipal de Saúde de Guarulhos - SP e pela legislação aplicável. Em 07/08/
06 a Associação celebrou convênio com a Prefeitura do Município de Guaru-
lhos - SP, assistido pela Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos, tendo
por objeto regular a gestão compartilhada em regime de cooperação mútua
nas atividades de assistência médica, ensino e pesquisa praticadas no Hos-
pital Municipal Pimentas Bonsucesso. A Lei 9.532 de 10/12/97, através do
art. 12, trouxe alterações na legislação tributária federal no que tange às En-
tidades filantrópicas, as quais destacamos: • Para gozo de imunidade, as En-
tidades filantrópicas estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos
principais: (a) não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios, institui-
dores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das compe-
tências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos
atos consultivos; (b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
no desenvolvimento dos seus objetivos sociais; (c) manter a escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
que possam assegurar sua respectiva exatidão; (d) apresentar, anualmente,
declaração de rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da
Secretaria da Receita Federal. A Associação tem atendido substancialmente
aos procedimentos requeridos para suportar suas atividades filantrópicas. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contá-
beis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil. Em 28/12/07 foi promulgada a Lei 11.638/07, que altera a Lei
das S/As - 6.404/76, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil, a par-
tir de 01/01/08. As principais alterações envolvem modificações ou amplia-
ções, nas informações divulgadas nas demonstrações contábeis com a in-
trodução de novos critérios para classificação e avaliação de instrumentos
financeiros, valorização de determinados ativos a valor de mercado e do
conceito de ajuste a valor presente para operações ativos e passivos de lon-

go prazo e para as relevantes de curto prazo. A Demonstração da Origem e
Aplicação de Recursos foi substituída pela Demonstração dos Fluxos de
Caixa e foi incluída a Demonstração do Valor Adicionado. As demonstrações
contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/07, apresentadas de forma
conjunta com as demonstrações contábeis encerradas em 31/12/08, foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vigen-
tes até 31/12/07 e, como permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 -
Adoção Inicial da Lei 11.638/07 e da Medida Provisória 449/08, não estão
sendo reapresentadas com os ajustes para fins de comparação entre os
exercícios. 3. Principais Práticas Contábeis: Na escrituração dos atos
e fatos que deram origem às demonstrações contábeis da Associação,
foram adotadas práticas contábeis, cujas principais, descrevemos a se-
guir: a) Receitas e Despesas: As receitas e as despesas são registradas
pelo regime de competência. As receitas da Associação são apuradas
através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários,
recibos e outros, como também suas despesas são apuradas através de
Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fis-
cais. b) Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo valor das
aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados
até a data do Balanço, com base no regime de competência. c) Contas a
Receber: A prática contábil adotada é pelo regime de competência. d)
Outros Ativos e Passivos Circulantes: Correspondem a valores a rece-
ber e/ou a pagar, registrados pelo valor da realização e/ou exigibilidade
na data do balanço. Os valores referentes aos encargos sociais e traba-
lhistas encontram-se demonstrados pelos seus valores originais. e) Es-
toques: Os valores constantes do Balanço Patrimonial se referem às
suas atividades de atendimento hospitalar. Estes estoques estão avalia-
dos pelo custo médio de aquisição, que não supera o valor de mercado,
conforme descrito na nota 5. f) Imobilizado de Uso: Apresenta-se pelo
custo de aquisição, a depreciação será calculada e contabilizada pelo
método linear, levando-se em conta a vida útil econômica dos bens, con-
forme descrito na nota 6. g) Contingências trabalhistas: Estão registra-
das de acordo com a avaliação de risco procedida pela Administração da
Associação, apoiadas por seus consultores jurídicos. 4. Caixa e Equiva-
lentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário
disponível na Associação, saldos em poder de bancos e aplicações fi-
nanceiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na de-
monstração dos fluxos de caixa compreendem: 31.12.08
Caixa e Saldos em Bancos 652.788,42
Aplicação Financeira de Curto Prazo 11.994,22
Caixa e Equivalentes de Caixa 664.782,64
5. Estoques 31.12.08 31.12.07
Nutrição 34.709,92 29.830,82
Farmácia 168.701,40 121.579,70
Almoxarifado 415.776,92 350.633,17

619.188,24 502.043,69

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
encerradas em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 (Em Reais)

6. Imobilizado: O imobilizado é composto por: 31.12.08 31.12.07
Bens Móveis Taxa Anual de Deprec. Custo Corrigido Depreciação Saldo Líquido Saldo Líquido
Apar., Equip.Utens. Méd. Odont. e Labor. 10 445.886,87 (62.602,09) 383.284,78 329.671,29
Equipamento de Processamento de Dados 20 443.944,52 (146.183,33) 297.761,19 222.548,27
Mobiliários em Geral 10 252.202,43 (36.111,50) 216.090,93 118.435,94
Máquinas Utensílios e Equip. Diversos 10 167.058,84 (13.486,12) 153.572,72 14.897,47
Veículo de Tração Traseira 20 34.700,00 (8.098,29) 26.601,71 34.121,66
Aparelhos de Medição 10 14.387,55 (2.498,30) 11.889,25 10.563,45
Aparelhos e Equipamento de Comunicação 10 3.194,00 (579,11) 2.614,89 2.076,48
Aparelhos e Utensílios Domésticos 10 93.762,78 (14.042,08) 79.720,70 80.788,45
Máq. e Equip. de Natureza Industrial 10 5.293,60 (1.120,83) 4.172,77 4.702,09
Equip. p/ Áudio Vídeo e Foto 10 10.740,01 (1.918,26) 8.821,75 6.831,72
Máq. Ferram. e Utens. de Oficina 10 2.170,00 (506,24) 1.663,76 1.880,72
Total 1.473.340,60 (287.146,15) 1.186.194,45 826.517,54

patrimônio social e da busca de uma maior eficiência operacional e pelo
sucesso de outras medidas a serem implementadas pela administração,
para assegurar a continuidade normal de seus negócios. 9. Origens dos
Recursos e Disposições do Decreto Lei nº 2.536: a) Das Receitas
Operacionais: Os valores recebidos diretamente pela Associação atra-
vés da Prefeitura do Município de Guarulhos - SP representaram 100%
do total das receitas de serviços. A Associação realizou no ano, um total
de atendimentos ambulatoriais, pronto-socorro e pronto atendimento da
ordem de 188.147 (189.068 em 2007) e Serviços Apoio Diagnóstico Tera-
pêutico (SADT) da ordem de 178.009 (106.783 em 2007). 10. Contribui-
ções Sociais: A isenção das Contribuições Sociais usufruídas pela con-
dição de filantropia no ano exercício, não se encontram registradas em
contas específicas de receitas, porém totalizaram: a) A isenção da Cota
Patronal referente ao INSS + RAT + Valor de outras Entidades sobre a
folha de pagamento, montou em R$ 4.104.857,93 (R$ 3.253.254,99 em
2007). b) A isenção da Cota Patronal referente ao INSS sobre a folha de
pagamento por Serviços de Terceiros montou no exercício em R$
335.948,51 (R$ 200.780,33 em 2007). c) A isenção da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) atingiu o valor de R$
614.774,31 (R$ 599.729,07 em 2007).

Prof. Dr. Flávio Faloppa
Presidente da S.P.D.M.

Prof. Dr. Carlos Alberto Garcia Oliva
Diretor Financeiro da S.P.D.M.

Dr. Nacime Salomão Mansur
Diretor Superintendente

Almeida Júlio dos Santos
Contador CRC-1SP 178.777/O-2

Ilmos. Srs. Diretores da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso - Guaru-
lhos - SP. 1. Examinamos o balanço patrimonial da SPDM - Associação Pau-
lista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimen-
tas Bonsucesso, levantado em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas
demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do Patrimônio Social,
dos fluxos de caixa e do valor adicionado correspondentes ao exercício fin-
do naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações contábeis. 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas
de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos tra-
balhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o
sistema contábil e de controles internos da Associação; b) a constatação,
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valo-
res e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e

Parecer dos Auditores Independentes das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administra-
ção da Associação, bem como da apresentação das demonstrações contá-
beis tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima citadas, representam adequadamente, em todos os aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira da SPDM - Associação Paulis-
ta para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas
Bonsucesso, em 31/12/2008, o resultado de suas atividades, as mutações
de seu Patrimônio Social, os fluxos de caixa e o valor adicionado nas opera-
ções referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. 4. No exercício findo em 31/12/2008, a Associ-
ação apurou déficit no valor de R$ 4.687.864,41 e Passivo a Descoberto no
montante de R$ 2.378.900,00. A Associação continua com o esforço para
obtenção de recursos para equacionar a estrutura do patrimônio social e da
busca de uma maior eficiência operacional e pelo sucesso de outras medi-
das a serem implementadas pela Administração, para assegurar a continui-
dade normal de seus negócios. 5. Anteriormente auditamos as demonstra-

ções contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2007, compreenden-
do o balanço patrimonial, as demonstrações de superávit ou déficit, das mu-
tações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos desse
exercício e emitimos o parecer datado de 26/03/2008, sobre as demonstra-
ções contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina, levantadas em conjunto com todas as suas filiadas. Conforme
mencionado na nota explicativa nº 2 as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil foram alteradas a partir de 1º/01/2008. As demonstrações contábeis refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/2007, apresentadas de forma conjunta
com as demonstrações contábeis de 2008, foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31/12/2007 e, como
permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº
11.638/07 e da medida Provisória nº 449/08, não estão sendo reapresen-
tadas com os ajustes para fins de comparação entre os exercícios. São
Paulo, 31 de março de 2009. Padrão Auditoria S/S - CRC-2SP 016.650/O-7.
Sérgio Noboru Outaka - Contador - CRC-1SP 129.531/O-9.

7. Financiamentos: Financtos. de capital de giro junto ao Banco Bradesco S.A.
Data Valor Taxa Vencimento Garantia
19.12.2008 300.000,00 2,15% ao mês 08.01.2009 Avalista
29.12.2008 100.000,00 2,07% ao mês 09.01.2009 Avalista

400.000,00

8. Patrimônio Social (Passivo a Descoberto): Em 31/12/2008 a Associa-
ção apresentou um déficit de R$ 4.687.864,41, uma redução de caixa e
equivalentes de caixa de R$ 3.522.637,61 e apresenta passivo a descoberto
no montante de R$ 2.378.900,00. A Administração da Associação continua
com esforço, para obtenção de recursos para equacionar a estrutura do

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
CNPJ nº 61.699.567/0013-26

Nota da Administração da S.P.D.M.
gramas de Atenção Básica e Saúde da Família, desenvolvidos junto às
diversas Prefeituras no Estado de São Paulo e ainda, dos demais ór-
gãos a ela vinculados, através dos quais preste serviços de assistência
social. Dentro dos objetivos, por ser Entidade Filantrópica, a SPDM, em
conformidade ao estabelecido no artigo 3º parágrafo 4º do Decreto 2536/
98, tem como obrigação ofertar à população carente sem distinção de
etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços ao
SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anual-
mente, o mesmo percentual em internações realizadas, medida por paci-
ente-dia. São Paulo, 04 de Maio de 2009. Prof. Dr. Flávio Faloppa - Presi-
dente da S.P.D.M., Enio Santos - Contador CRC 1SP 148.483/O-2.

Em complemento às demonstrações contábeis consolidadas da
S.P.D.M. publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 30
de Abril de 2009 às páginas 121 e 122, das quais são parte o Parecer
do Conselho Fiscal da S.P.D.M., o parecer da Assembléia dos Associa-
dos da S.P.D.M. e dos Auditores Independentes, estamos encaminhan-
do para publicação as demonstrações contábeis da unidade SPDM -
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital
Municipal Pimentas Bonsucesso que integra a S.P.D.M.. A SPDM é uma
Associação Civil sem fins lucrativos fundada em 26/06/1933 e tem,
hoje, como principais objetivos o apoio à Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; a

manutenção do Hospital São Paulo (HSP), de cujas atividades resul-
tem, ainda que indiretamente, proveitos de ordem didática ou científica;
a manutenção de leitos e serviços hospitalares à disposição do sistema
público de saúde; apoio à investigação científica na área das ciências
da saúde, bem como contribuição para a elevação do nível cultural dos
profissionais da referida área; elaboração de convênios com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assis-
tência à saúde; assessoramento e gerenciamento de serviços de saú-
de, de natureza pública ou privada, tendo ainda como atividade prepon-
derante, a manutenção de diversos Hospitais estaduais e municipais no
Estado de São Paulo, Núcleos de Gestão Assistenciais Estaduais, Pro-

TELEPERFORMANCE CRM S.A.
CNPJ Nº 06.975.199/0001-50 - NIRE Nº 35.300.316.975

Ata de RCA, realizada em 18.05.2.009
Instalação: 18.05.09, às 10hs, na sede da CIA, em SP/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Paulo César Salles
Vasques, Secretário-Marcelo Luiz Dias Chianello. Deliberações Aprovadas:
1.Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia de Paulo Ricardo de
Oliveira, ao cargo de Diretor, apresentado nesta mesma data, o qual, pre-
sente a esta Reunião, outorga e recebe da CIA a mais ampla, plena, rasa,
geral, irrevogável, irretratável e irrestrita quitação, para nada mais reclamar,
pretender, haver ou exigir, hoje ou no futuro, em juízo ou fora dele, por si e
seus sucessores, no que se refere ao cargo de Diretor da CIA ao qual renun-
ciou. Encerramento: Formalidades Legais Registrada na JUCESP nº
209.258/09-3 em 19.06.09. Ana Cristina S. F.  Calandra-Secretária Geral.

TELEPERFORMANCE CRM S.A.
CNPJ Nº 06.975.199/0001-50 - NIRE Nº 35.300.316.975

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 18.05.2.009
Instalação: 18.05.09, às 10hs, na sede da CIA, em SP/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Paulo César Salles
Vasques, Secretário-Marcelo Luiz Dias Chianello. Deliberações Aprovadas:
1.Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia de Paulo Ricardo de
Oliveira, ao cargo de Conselheiro, apresentado nesta mesma data, o qual,
presente a esta Reunião, outorga e recebe da CIA a mais ampla, plena,
rasa, geral, irrevogável, irretratável e irrestrita quitação, para nada mais re-
clamar, pretender, haver ou exigir, hoje ou no futuro, em juízo ou fora dele,
por si e seus sucessores, no que se refere ao cargo de Conselheiro da CIA
ao qual renunciou. Encerramento: Formalidades Registrada na JUCESP nº
209.259/09-7 em 19.06.09. Ana Cristina S. F. Calandra - Secretária Geral.

Unimed Participações Ltda.
CNPJ nº 61.360.228/0001-87 - NIRE 35219130379

Re-ratifi cação do Edital de Convocação 72ª Assembléia Geral
1 - Retifi cação da data da realização da 72ª Assembléia Geral da Unimed Par-
ticipações Ltda. DE conforme constou no respectivo Edital de Convocação 
publicado no Jornal Valor Econômico e Diário Ofi cial do Estado, respectiva-
mente nos dias 02,03 e 04 de julho de 2009, PARA realizar-se na Alameda 
Santos, 1827 - 12º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP, em 30 de julho 
de 2009, quinta-feira, às 10h30m em primeira convocação e, às 11h30, 
em segunda convocação; 2 - Ratifi cação dos 4 (quatro) itens do Edital de 
Convocação, já publicado; 3 - Introdução de um novo item no Edital de Con-
vocação, o de nº 5 (quinto) com o seguinte teor: V - Preenchimento de 1 (um) 
cargo vago no Conselho Gestor. Robertson D’ Agnoluzzo - Presidente.

(08,09,14)

Perfitec Indústria Mecânica Ltda EPP, torna público que recebeu da Cetesb
a Licença de Operação nº 15004152, válida até 08/07/2012,  para serviços
de  Usinagem (torno, fresa, etc.), à Rua Faustino Felix Bueno, 308, Distri-
buição Industrial Terra Preta, Mairiporã, São Paulo

ACCO Science Farmacêutica Ltda - EPP torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia n° 6002372 e requereu a Licença de Instala-
ção para “Medicamentos para Uso Humano, Fabricação de” situada à
Av. Ipanema, 4320, Jd. Novo Horizonte - CEP 18.035-330 - Sorocaba - SP.

IG METALÚRGICA LTDA. - EPP, torna público que recebeu da CETESB a
Lic. de Operação nº 43003045, válida até 05/09/2012 p/ fabr. de máq. e
equipamentos de uso geral, na Estrada Municipal Velha Amparo IPI 040,
s/nº, Bairro: Pinheiros, Itapira - SP.
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