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Gerenciar terceiros mitiga 
riscos e gera negócios 

A falta de supervisão 

e de monitoramento 

adequados pode gerar 

consequências graves

Em um mundo cada 
vez mais globalizado, 
conectado e competi-

tivo, empresas de todos os 
setores dependem de uma 
rede robusta de parceiros, 
como terceiros intermedi-
ários, fornecedores, distri-
buidores, agentes, parceiros 
e prestadores de serviços. 
Esta rede é fundamental 
para empresas interessadas 
em ter projeção internacio-
nal, diferencial competitivo 
e espaço no mercado.

Apesar disso, os riscos 
associados a eles não podem 
ser terceirizados. Há casos 
notórios em que a falta de 
supervisão e de monitora-
mento adequados gerou 
consequências graves, com 
empresas expostas a riscos 
que impactaram performan-
ce, imagem e reputação. As 
boas práticas em relação ao 
gerenciamento de riscos de 
terceiros defendem uma 
abordagem que estabeleça 
escopo, tenha processos de-
fi nidos de avaliação, realize 
diligências prévias e com-
preenda como os terceiros 
estão fazendo negócios. 

Além disso, a implemen-
tação das metodologias 
existentes para essa fi nali-
dade precisa estar alinhada 
às especifi cidades de cada 
empresa, como tamanho, 
complexidade, perfi l e ape-
tite de risco. Atualmente 
os principais desafi os para 
a gestão de terceiros são: 
difi culdades na avaliação de 
riscos; falta de experiência 
em programas de diligência; 
ausência de sistemas de 
controle; falta de visibili-
dade dos negócios; risco de 
perda de dados e violações 
de privacidade; ausência de 
avaliação e monitoramento.

A edição mais recente da 
Pesquisa Maturidade do 
Compliance no Brasil, con-
duzida pela KPMG, também 
destacou que os desafi os 
dos profi ssionais da área 
estão associados à meto-
dologia de coleta de dados, 
às avaliações de riscos e à 
utilização das informações 
disponíveis. São desafi os 

que impõem novas necessi-
dades de negócios: a neces-
sidade de avaliar, monitorar 
e gerenciar proativamente o 
desempenho de terceiros e 
implementar processos ro-
bustos para assegurar esse 
comportamento proativo.

Com a utilização crescen-
te de dados, as avaliações 
iniciais de riscos podem ser 
realizadas com um volume 
maior de relacionamentos 
de maneira mais inteligente, 
rápida e barata. A análise 
humana pode ser aplicada 
para a diligência prévia em 
terceiros mais arriscados, 
onde os resultados iniciais 
precisam ser interpretados 
e pesquisas adicionais po-
dem ser ampliadas. 

Há outros benefícios im-
portantes associados à im-
plementação da tecnologia e 
análise de dados para geren-
ciar terceiros: alinhamento 
às atividades de compras 
e contratações; melhor 
entendimento do grau de 
dependência da contratan-
te; menor redundância de 
atividades; maior uso da 
automação; implementação 
de processos ágeis e con-
sistentes; melhor análise 
de custo-benefício; mais 
facilidade de prestação de 
contas ao Conselho.

Embora as empresas con-
tinuem enfrentando riscos 
complexos em ambientes 
dinâmicos e os reguladores 
permaneçam pressionando 
as empresas para que este-
jam conformes, continuará 
sendo essencial que os 
negócios mantenham uma 
abordagem sustentável 
para que o gerenciamento 
de riscos de terceiros seja 
efetivo. 

Nessa jornada de trans-
formação mental e digital, 
com a integração de fontes 
complementares de infor-
mação, a avaliação completa 
e de alto valor agregado dos 
terceiros tornará as empre-
sas de todos os setores mais 
competitivas e bem-sucedi-
das no mercado.
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CNPJ nº 57.349.680/0001-70
Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios  findos
 em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

As demonstrações contábeis completas, assim como,  o relatório dos 
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa. Auditado 

pela KPMG Auditores Independentes. 

 Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 23 39 62.544 70.164 
Contas a receber de clientes - - 195.385 188.608 
Contas a receber 
 de partes relacionadas - - 2.111 1.793 
Estoques - - 93 28 
Adiantamentos a fornecedores
   e a empregados - - 1.593 2.117 
Impostos a recuperar - - 5.561 7.707 
Dividendos a receber 8.965 8.004 - - 
Despesas pagas antecipadamente - - 13.079 10.323 
Imposto de Renda e
Contribuição Social a recuperar 40 41 5.062 9.173 
Total do ativo circulante 9.028 8.084 285.428 289.913 
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Empréstimos a receber 5.357 8.474 - - 
Outras contas a receber 62.638 58.985 - - 
Depósitos judiciais 1.070 1.311 15.720 16.752 
Depósito caução - - 2.830 2.830 
Imposto de renda diferido ativo 38 116 11.173 9.249 
Total do Realizável 
 a longo prazo 69.103 68.886 29.723 28.831 
Investimentos 181.951 197.950 - - 
Imobilizado 6 6 90.655 85.594 
Intangível - - 19.527 28.894 
Total do ativo não circulante 251.060 266.842 139.905 143.319 
Total do Ativo 260.088 274.926 425.333 433.232 

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Resultado do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 

Total de resultados abrangentes 37.992 24.064 38.028 24.224 

Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 37.992 24.064 37.992 24.064 

Acionistas não controladores - - 36 160 

Resultado do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 

 Capital Reserva Lucros Patrimônio líquido atribuível Participação de socios Total
 social de lucros acumulados a socios controladores não controladores Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2016 156.500 1 91.744 248.245 234 248.479 
Resultado do exercício - - 24.064 24.064 160 24.224 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 156.500 1 115.808 272.309 394 272.703 
Distribuição de dividendos - - (50.890) (50.890) (104) (50.994)
Resultado do exercício - - 37.992 37.992 36 38.028
Saldo em 31 de dezembro de 2018 156.500 1 102.910 259.411 326 259.737

 Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
 Circulante 
 Fornecedores e outras contas a pagar 11 20 33.177 35.379 
 Fornecedores - partes relacionadas - - 10.948 11.946 
 Adiantamento de clientes - - 498 176 
 Salários, encargos 
 e provisão para férias - - 85.804 70.884 
 Obrigações tributárias - 150 13.980 20.462 
 Dividendos a pagar - - 20 - 
 Imposro de Renda 
  e contribuição social a pagar 182 1.894 2.331 3.485 
 Total do passivo circulante 193 2.064 146.758 142.332 
 Não Circulante
Outras obrigações 2 8 215 1.519 
 Provisão para riscos
   trabalhistas e tributários 482 545 18.623 16.678 
 Total do passivo não circulante 484 553 18.838 18.197 
 Patrimônio Líquido
 Capital social 156.500 156.500 156.500 156.500 
 Reserva de lucros 1 1 1 1 
 Lucros acumulados 102.910 115.808 102.910 115.808 
Patrimônio líquido atribuível 
 aos sócios controladores 259.411 272.309 259.411 272.309 
Participação de sócios
  não controladores - - 326 394 
Patrimônio líquido 259.411 272.309 259.737 272.703 
Total do Passivo 677 2.617 165.596 160.529 
Total do Passivo 
 e Patrimônio Líquido 260.088 274.926 425.333 433.232 

Diretoria
Fabricio Coutinho de Oliveira

Presidente
Fabio da Silva Neco

 Diretor Financeiro
Contador

Marcus Vinicius Souza Silva 
Contador – CRC 1SP292021/O-1

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro líquido do exercício 37.992 24.065 38.028 24.224 
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
 reconhecida no resultado do exercício 1.108 1.951 19.455 22.916 
Depreciação - - 23.327 24.999 
Amortização - - 11.960 13.600 
Provisão para perdas por redução
 ao valor recuperável - - 810 - 
Provisão para créditos 
 de liquidação duvidosa - - 1.232 - 
Resultado da venda de ativos imobilizado - - - 2.609 
Resultado de equivalência patrimonial (35.824) (22.507) - - 
Juros com empréstimos e financiamentos - - 3.651 - 
Provisões para riscos
 tributários e trabalhistas 40 276 8.972 4.179 
Variação nos ativos e passivos operacionais 
Contas a receber de clientes - - (8.009) (20.984)
Estoques - - (65) 5 
Empréstimos a receber 3.117 961 (318) 1.308 
Adiantamentos a fornecedores
  e a empregados - - 524 309 
Outras contas a receber (3.740) (5.163) - - 
Impostos a recuperar 1 (33) 7.407 2.965 
Despesas pagas antecipadamente - 33 (3.906) (3.578)
Depósitos judiciais 241 68 1.032 408 
Depósito caução - - - (30)
Fornecedores e outras contas a pagar (9) (159) (6.851) 24.423 
Adiantamento de clientes - - 322 (216)
Salários, encargos e provisão para férias - - 14.920 7.511 
Obrigações tributárias (156) 507 (7.786) 8.154 
Pagamento de causas
 trabalhistas e tributárias (103) - (7.027) - 
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais 
Imposto de renda e 
 contribuição social pagos (2.742) - (22.533) (26.068)
Fluxo de caixa líquido (usado nas) decorrente
das atividades operacionais (75) (1) 75.145 86.734 
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado - - (30.662) (21.895)
Aquisição de intangível - - (2.212) (4.333)
Recebimento de dividendos
 de controlada 50.949 - - - 
Venda de imobilizado - - 1.083 - 
Fluxo de caixa (aplicado nas)proveniente
  de atividades de investimento 50.949 - (31.791) (26.228)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento 
Pagamentos de dividendos (50.890) - (50.974) - 
Caixa líquido usado nas atividades
 de financiamento (50.890) - (50.974) - 
(Redução) Aumento líquido em caixa
 e equivalentes de caixa (16) (1) (7.620) 60.506
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 1º de janeiro 39 40 70.164 9.658
Caixa e equivalentes de caixa 
em 31 de dezembro  23  39  62.544 70.164

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receitas líquidas - - 907.124 878.811 
Custo dos produtos
 e serviços vendidos - - (686.800) (677.945)
Lucro bruto - - 220.324 200.866 
Despesas comerciais - - (6.116) (5.300)
Despesas administrativas (653) (2.141) (161.068) (142.198)
Outras receitas (despesas)
operacionais - (112) 6.575 4.282 
Resultado da venda
de ativos imobilizado - - (1.007) (2.609)
Resultado de
equivalência patrimonial 35.824 22.507 - - 
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras  líquidas e impostos 35.171 20.254 58.708 55.041 
Despesas financeiras (108) (319) (6.464) (8.648)
Receitas financeiras 4.025 6.074 5.275 2.596 
(Perdas) Ganhos
 com variação cambial 12 7 (36) (1.848)
(Despesas) Receita
 financeiras líquidas 3.929 5.761 (1.225) (7.901)
Resultado antes dos impostos 39.100 26.015 57.483 47.140 
Imposto corrente (1.030) (1.078) (21.379) (24.022)
Imposto diferido (78) (873) 1.924 1.106 
Imposto de renda 
 e contribuição social (1.108) (1.951) (19.455) (22.916)
Lucro do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 37.992 24.064 37.992 24.064 
Acionistas não controladores - - 36 160 
Resultado do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 28/05/2019  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 30/05/2019  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
dições. IMÓVEL: Um prédio

de São Paulo/SP. Obs.: DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/05/2019, às 10:15 horas, e 2º Leilão dia 30/05/2019, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: NEILA NOGUEIRA DE SOUZA

  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 538.826,56 (Quinhentos e trinta e oito mil, 
oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 246.741,41 (Duzentos e quarenta e seis mil, setecentos 
e quarenta e um reais e quarenta e um centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no 

imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não 
enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

PBRV Empreendimentos Imobiliário S.A. CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Convocação - PBRV Empreendi-
mentos Imobiliário S.A .,vem convocar todos os sócios para 
a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser realizada em 
23/05/2019, às 10h, na Rua Olimpíadas, 66, 13º andar, 
São Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1. deliberar sobre alteração: da sede, do objeto e do pra-
zo; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim de Andrade 
Junior, diretores

Companhia Jardim Botanico de Barretos 2
CNPJ - 30.383.372/0001-05 - NIRE - 3530051611-7

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 15/03/19, às 12h, na sede social da Companhia. Mesa: Presidente - Sra. Mara Lisa Milani; Secretário - Sr. Paulo Caio Ferraz Sampaio. Presença:
Totalidade. Deliberações: Em AGO: 1) foram aprovados o Balanço anual e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018;
Em AGE: 1) Tendo em vista o bom andamento do projeto de loteamento a nova área destacada para o desenvolvimento urbano na cidade de 
Barretos, e considerando os interesses dos acionistas e da sociedade foi discutido e aprovado o aumento de capital da companhia no montante de 
R$ 794.760,00, mediante a emissão de 794.760 ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 cada ação. Conforme Boletim de Subscrição,
o aumento de capital foi integralmente subscrito pela acionista Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ: 09.291.405/0001-09, com a
expressa anuência da outra acionista e é integralizado neste ato, mediante a conferência de bem imóvel constituído por uma gleba de terras,
situada no perímetro urbano da cidade de Barretos, com área de 341.076,92m2 (trezentos e quarenta e um mil setenta e seis metros 
quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) objeto da Matrícula 64.914 do Registro de Imóveis de Barretos, SP. A gleba conferida em 
integralização do capital subscrito está cadastrada, pela Prefeitura do Município de Barretos sob nº 5.21.016.0050.01. Com o aumento de capital
aprovado, o capital social da companhia passará de R$ 1.500,00 dividido em 1.500 ações para R$ 796.260,00, dividido em 796.260 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Avaliação: Foi apresentada à Assembleia Geral a avaliação da área conferida em integralização do capital subscrito
pela acionista Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda. A avaliação consta de Laudo de Avaliação elaborado pela empresa especializada Efforts 
Profissionais Contábeis, com sede nesta Capital à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.012 - 10º  andar, conjunto 102, CEP - 01451-001, CNPJ
07.760.271/0001-94, subscrito por seu representante legal, Sr. Arnaldo Trindade, cujo trabalho acompanha a presente ata e cuja conclusão aqui se 
transcreve para registro: “Após os exames e verificações descritos no item  V supra, que tomaram por base os registros contábeis e o balanço 
Patrimonial levantado da Milar em 31/12/2018, concluímos que a parcela liquida do patrimônio da Milar é de R$ 794.760,55, sendo que a respectiva
quitação da parcela se dará com a conferência dos ativos descritos no item  V que serão utilizados para integralização de capital social pela 
Botânico  2.” Referido laudo de avaliação foi exibido à Mesa e submetido ao exame da outra acionista presente a quem foram prestados os
esclarecimentos solicitados, resultando na sua aprovação sem qualquer ressalva ou reserva pela Assembleia Geral. Sem  prejuízo da avaliação 
aprovada, a companhia consultará oportunamente a Prefeitura do Município de Barretos com vistas ao recolhimento do ITBI - Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis ou Direitos a Eles Relativos devido ao município de Barretos de acordo com a legislação municipal aplicável, cuja guia
de recolhimento acompanhará a presente ata para efeito dos registros. Assim, foi aprovada pela Assembleia Geral a conferência da área descrita no
item 1 desta Ata pela Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda. pelo valor certo e aprovado de R$ 794.760,00, desprezada a fração de 0,55 do valor 
da avaliação representado pelo imóvel conferido ao patrimônio social, pelo que a companhia dá à subscritora quitação das 794.760 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal por ela subscritas e integralizadas nesta data. Em consequência do aumento de capital ora aprovado, o artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia passa a ter nova redação. A Assembleia Geral nomeia e constitui os Srs. Eduardo Setti Ozores, RG-4.116.281-X (SSP/SP)
e CPF-000.537.188-01, e Lucas Dall’Ovo, RG-23.435.067-2 (SSP/SP) e CPF-267.527.498-41, procuradores da companhia com poderes especiais para 
representar a outorgante perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Secretaria da Receita Federal, o Registro de Imóveis de Barretos, a 
Prefeitura Municipal de Barretos, conferindo-lhes poderes especiais para promover todos atos convenientes e necessários à efetiva transferência da
área conferida pela subscritora Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda. para o patrimônio da companhia, podendo assinar, requerer, declarar, 
descrever, retificar, cadastrar, registrar, averbar, e o que mais for útil e necessário para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer.
Nada mais havendo a tratar. Mesa de Trabalhos: Presidente - Mara Lisa Milani; Secretário - Paulo Caio Ferraz de Sampaio. São Paulo, 15/03/2019.
JUCESP nº 236.602/19-6 em 30/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0061220-39.2013.8.26.0100 (USUC 1168) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Helena Rocha, 
Abel Bertuzzi, Rosa Maria Finotelli Bertuzzi, Antonio da Ressureição Pereira, Ariovaldo de Souza, Judith 
Antunes de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ricardo Antunes de Souza, ajuizou ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Luis Saia, nº 106, 
Jardim Arpoador, São Paulo SP, com área de 116,25 m², contribuinte nº 185.005.0039-4, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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. 

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040228-
72.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) CRISTIANE CIANFA SOARES, CPF 176.216.678-00, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência 
Social, para cobrança de R$ 11.090,72 (Agosto/2015), decorrentes das mensalidades vencidas nos 
meses de Maio a Dezembro/2014, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. 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 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 22 de abril de 2019. 

27ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032823-79.2015. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCAS AGUIAR 
RANGEL, CPF. 395.078.198-60, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$ 9.127,30 (Março/2015), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo as mensalidades não pagas no ano de 2010. 
Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de abril de 2019. 

31ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1009262-
26.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA 
CRISTINA PEREIRA, Brasileiro, RG 36.620.753-2, CPF 356.093.498-26, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: ser credora da requerida do valor de R$ 10.746,69 (Fev/2015) a ser devidamente atualizado, 
oriundos das mensalidades do ano de 2010, vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006068-
34.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIEL BEZERRA 
DE MENEZES, Brasileiro, CPF 284.375.848-33, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$4.890,07 (Jun/2014), 
referente as mensalidades não pagas oriundas dos serviços educacionais prestados, conforme o 
histórico de notas e a declaração de efetivação de matrícula pela internet. Estando o requerido em 
lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o 
débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena 
de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso 
de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026481-
84.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO 
GEOVANNI SOARES CARVALHO, CPF 382.216.988-90, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO, alegando em síntese 
ser credor da importância de R$ 4.620,58 (março/2017), em razão do inadimplemento das parcelas 
referentes aos meses de janeiro a junho de 2016, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. 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 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 22 de abril de 2019. 

Agro Quimica Maringa S.A.
CNPJ 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da AGO em 23/04/2019
1 - Data, Hora e Local: 23/04/2019 às 11:30 hs. na sede social, Rua Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, Diadema/SP, CEP 09980-
160. 2- Convocação e Publicações: Dispensada. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas nas edições do
dia 23/03/2019 no DOESP e Empresas & Negócios. 3 - Presença: Totalidade do Capital Social. 4- Mesa: Presidente: Umberto Silvio 
Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. 5 - Ordem do Dia: A) Tomada de contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31/12/2018. B) Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício; C) Outros assuntos de interesse social. Deliberações aprovadas por unanimidade: 
a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1° da lei n° 6.404/76. A) As contas dos administrado-
res e as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2018. B) Foi aprovada a proposta da
Diretoria da destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no valor de R$ 23.379.310,27; da seguinte forma: B.1) Reserva Legal
RS 1.013.965,51; B.2) Reserva de Lucros R$ 19.265.344,76. Todo o lucro foi retido, não havendo distribuição de dividendos; C) Foi
ratificado o valor de Juros Remuneratório sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 3.100.000,00. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata lida, aprovada, e assinada: Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques
Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves; Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson 
Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno, pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri, pp. Umberto
Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mos-
seri Kaufman; Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: Secretario da Mesa: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 23/04/2019. A pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. JUCESP n° 243.081/19-4 em 03/05/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 10 HORAS

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 10 horas do dia 29 de maio de 2019, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 (“Assembleia”), 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.4, 6.5, 7.4 e 7.5 da ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 04 de abril de 2019 (“Ata de AGE”), nos quais, por equívoco, constou que o 
prazo de mandato unifi cado dos conselheiros eleitos em referido ocasião vigorará até a posse dos membros do Conselho 
de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021 quando, na verdade, o correto 
seria 2020; (ii) ratifi cação de todas as demais deliberações da Ata de AGE. Instruções Gerais: 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. São Paulo, 13 de maio de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Segundo a FecomercioSP, 
o comerciante deve ter o 
conhecimento completo 

dos custos e das despesas ope-
racionais para administrá-los de 
forma coerente, posicionando-
se melhor do que o concorrente.

 De acordo com a Entidade, 
é preciso se atentar aos custos 
diretos, tais como mão de obra 
e fornecedores; e aos custos 
fi xos, tais como salários, impos-
tos, internet e taxas bancárias. 
Completam a lista custos indire-
tos, depreciação e manutenção 
de equipamentos, prestadores 
de serviço, custos variáveis, 
fretes de vendas, comissões, 
horas extras, entre outros. 

A receita gerada deve ser 
subtraída da somatória desses 
números de custos, que precisa 
ser satisfatória para cobrir a des-
pesas fi xas e obter lucro, assim, 
será constituída a margem de 
contribuição, ou seja, o que cada 
produto colaborou individual-
mente para a formação da receita 
líquida. Ainda é necessário encon-
trar o preço específi co de cada 
peça. Para isso usa-se o markup, 
o cálculo é feito por meio dos 
porcentuais das despesas variá-
veis e fi xas e do lucro almejado. 
A fórmula utilizada é a markup 
= 100 / [100 – (DV + DF + LP)].

 Em pequenos estabelecimen-

Formação de preços pode defi nir 
o êxito da empresa
Para que uma empresa se mantenha competitiva e obtenha destaque no mercado, um dos diferenciais é uma for-
mação de preços dos produtos adequada ao negócio 

tos, normalmente o próprio 
empreendedor é o responsável 
pela formação de preços. Nessa 
realidade, a FecomercioSP 
sugere buscar dados com o 
contador para utilizar os rela-
tórios fi nanceiros nessa tarefa. 
Pode-se também optar por uma 
consultoria especializada, as as-
sessorias econômicas juniores 
dentro das universidades ou 
investimentos em cursos para 
treinamento próprio seriam 
opções acessíveis.

 Contudo, quando o negó-
cio se expandir, a Entidade 
recomenda a contratação de 
um analista de custos com 
formação em Contabilidade, 

Administração, Engenharia 
de Produção ou Economia. 
Porquanto, não havendo um 
profi ssional capacitado, corre-
se o risco de: não contabilizar 
as despesas fi xas; copiar preços 
dos concorrentes; esquecer dos 
impostos; confundir margem 
com lucratividade; ou não saber 
realizar aumentos.

A Federação lembra que nem 
sempre o reajuste de preços 
acompanha a inflação, pois 
alguns itens podem não ter 
sofrido alteração, enquanto 
outros podem ter fi cado em 
um patamar maior ou menor. 
Por isso, é importante o conhe-
cimento de toda a cadeia pro-

dutiva, analisar os principiais 
índices infl acionários (IPCA, 
IGMP, INPC, entre outros) e 
fazer um comparativo dentro 
do setor de atuação. 

Neste último caso, as dicas são: 
a análise SWOT, na qual pontos 
fracos e fortes da sua empresa 
são identifi cados, bem como as 
oportunidades e ameaças do 
mercado. Por consequência, 
deve-se acompanhar a concor-
rência, analisar as propostas e 
se posicionar à frente. Além de 
verifi car como o mercado e os 
consumidores estão reagindo 
ao seu negócio e à concorrência.

A Entidade enfatiza que é 
preciso oferecer o melhor preço, 
sem perder a lucratividade. As-
sim, também é fundamental se 
atentar a fatores como: análise 
adequada do público alvo, cor-
reta escolha de canais de venda, 
proteção contra “ataque chinês” 
e outros eventuais produtores 
predadores, apoio pós-venda, 
defi nição de quais concorrentes 
serão acompanhados, levanta-
mento de preços em diferentes 
momentos dos produtos dese-
jados, entre outros cuidados. 

Por meio dessas etapas, será 
possível equilibrar os recursos 
e maximizar os resultados, 
evitando prejuízos nesse tempo 
de estagnação econômica (AI/
FecomercioSP).

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br
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