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QUINTA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2018

CONTRATAR PARA O CARGO DE ASSISTENTE
Empresa pode contratar advogada para atuar no Setor de Núcleo 
de Práticas Jurídicas, com a função de assistente administrativa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

A RECONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA A MESMA FUNÇÃO É 
POSSÍVEL CELEBRAR NOVO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

A recontratação com o uso de contrato de experiência poderá ser 
feita, desde que o último contrato de experiência tenha terminado 
ao menos a seis meses. Art. 452 da CLT.

RESCISÃO CONTRATUAL CONSENSUAL
Como proceder com a rescisão contratual onde o funcionário recebe 
80% do FGTS, não tem seguro-desemprego e a multa rescisória é de 
20%? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO/GRATIFICAÇÃO
Na nova legislação trabalhista bonificação/gratificação pagas mensal 
ou trimestral como incentivo ao funcionário, tem incidência de FGTS/
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO RECEBE VALE COMBUSTÍVEL, É VEDADO 
O DESCONTO DE 6% DO SALÁRIO?

É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte (VT) por 
antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento. 
Não existe possibilidade da concessão do “Vale Combustível” por 
ausência de previsão legal e risco de configurar salário indireto 
tendo em vista o art. 5° do Decreto 95.247/1987.

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE
Declaração de tratamento de saúde é valido como atestado médico. 
Para afastamento pelo INSS é necessário o funcionário apresentar 
atestado médico superior a 15 dias. Quando é apresentado atestados 
em dias alternados como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, para a AGOE que será realizada no dia
06/07/2018, às 10h, em 1ª convocação (“AGOE”). Tal assembleia será realizada na sede
da Companhia, na Avenida Pedroso de Morais, 1.619, conjunto 513, Alto de Pinheiros,
São Paulo, SP, contando com a seguinte ordem do dia: (I) em AGO, deliberar acerca das
contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2016 e 31/12/2017; e (II) em AGE, deli-
berar sobre o aumento do capital social da Companhia em R$ 640.000,00, com a conse-
quente emissão de 1.372 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e a conse-
quente consolidação do estatuto social alterado, se aprovada a matéria. Ficam os Acionis-
tas cientificados de que os documentos referentes às deliberações sobre as matérias da
AGO estão disponíveis na sede da Companhia. Ficam os Acionistas cientificados de que
possuem 30 dias para manifestação do exercício do direito de preferência para subscre-
ver as ações a serem emitidas em decorrência do aumento de capital social a ser delibe-
rado em AGE. São Paulo/SP, 06/06/2018. Marcello Perego Ursini (Diretor).     (06, 07 e 08)
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Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37              NIRE 35300338022

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 22/03/2018
Data: 22/03/2018, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionistas.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017
publicadas no Diário Oficial do Estado de SP e Empresas & Negócios de 17/03/2018; 2.
Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2017, no montante de
R$ 387.970,33, a saber:
- Reserva Legal R$  19.398,52
- Reservas Especiais de Lucros - Outras R$  368.571,81
  Total R$  387.970,33

2.1. Referendar a decisão da Diretoria em reunião realizada em 29/12/2017, referente o
não pagamento de juros sobre o capital próprio ou de dividendos aos acionistas. Assina-
turas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira Carmona.
Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A., representada por Roberto Amaral de
Almeida e Vinícius Nogueira Carmona. JUCESP nº 221.173/18-3, em 09/05/18. Flávia Re-
gina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ASOLO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ N. 24.926.699/0001-83 - NIRE N. 35229860477

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data e Horário: 30/05/2018, às 10 horas. Local: Sede social. Quórum:  Totalidade do capital social com direito a 
voto, a saber: Maria Elizabeth Ribeiro Musumeci, RG. 6.846.208-6/SSP/SP e CPF 033.501.358-97 e Maria Car-
la Musumeci, RG. 39.065.876-5/SSP/SP e CPF 430.094.918-24. Mesa:  Presidente -  Maria Elizabeth Ribeiro Mu-
sumeci e Secretária – Maria Carla Musumeci. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, fo-
ram aprovadas por unanimidade, conforme segue: 2) Acordam as Sócias com a redução no capital social, da parte ide-
al de imóvel situado na Rua Benedita de Oliveira Freire, 480, em Atibaia - SP, melhor descrito e caracterizado na matrí-
cula nº 74.465 do ofi cial de registro de imóveis de Atibaia - SP, sob valor de R$ 151.888,00; 3) Acordam as Sócias com 
a redução de 151.888 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada quota que corresponderiam a integralização do capital 
com o imóvel supra descrito. 4) O referido bem deverá retornar na titularidade da pessoa física da sócia que integrali-
zou o patrimônio. 5) Diante dos tópicos anteriores, a sócia Maria Elizabeth Ribeiro Musumeci passa a ser detento-
ra na sociedade de apenas 946.659 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada, traduzindo-se em R$ 946.659,00; 6) As-
sim, acordam as sócias com a redução do capital social para 947.659 quotas, no valor nominal de R$ 1,00, corresponden-
tes a R$ 947.659,00. Formalidades legais. Sócias: Maria Elisabeth Ribeiro Musumeci. Maria Carla Musumeci.

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE nº 35.3.0001380-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2018

1) Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2018, às 10,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Presidente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispen sada, tendo em vista a pre-
sença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 5) Ordem 
do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua 
destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2017, publicadas em 11/04/2018 no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; (b) Apresentação, discussão e deliberação sobre a prestação 
de contas da Diretoria quanto ao ano de 2017; (c) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período de 30 de abril 
de 2018 até 30 de abril de 2019, e fixação de seus honorários; (d) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o próximo período 
de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as matérias em votação, deliberou-se por 
unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi aprovado o Balanço, a Demonstração do 
Resultado do Exercício e sua destinação para lucros a distribuir, e as demais peças das Demonstrações Financeiras encerradas em 
31/12/2017; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano calendário de 2017, que 
não foram objeto específico de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, ficando assim, ora aprovadas e ratificadas as 
contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que a assembleia pu-
desse livremente deliberar sob a nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida a questão, reelegeu-se “in totum” os atuais Diretores da 
Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2019, a saber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. Antonio Figueiredo 
Ruas, português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.627.535-4/SSP-SP, CPF/MF nº 020.740.108-00, residente e do-
miciliado nesta Capital, à Rua Tuiugue nº 74, Apartamento 71; (c.1.2) Para Diretor Superintendente,o Sr. João Vaz Gomes, 
português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF nº 003.455.398-34, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179; (c.1.3) Para Diretor Administrativo, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, 
casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF nº 002.040.218-04, residente e domi-
ciliado nesta Capital, à Rua Marcos Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.4) Para Diretores Adjuntos: (c.4.1) O Sr. Carlos de 
Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF nº 020.329.538-20, residente e domi-
ciliado nesta Capital, à Alameda dos Guaiases nº 184; (c.4.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, 
Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, 
à Rua Álvaro Luiz Roberto Assunção nº 321; (c.4.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português, casado, empresário, Cédula de 
Identidade de Estrangeiro nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos 
Maria Della Paolera nº 50; (c.4.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro casado, empresário, Cédula de Identidade 
nº 25.993.527-x/SSP-SP, CPF/MF nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.5) Os 
Diretores Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no 
todo do colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.6) Os Diretores eleitos tomam novamente posse, 
independente de outra formalidade, valendo como Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos por 
lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; o termo de desimpedimento 
assinado está arquivado na sede da Cia.; (c.7) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João 
Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto à Certificação Digital atuando isoladamente quanto a este aspecto; (d) Decidiu-se 
não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a palavra a disposição dos presentes, e como não houvesse 
manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 7) Encerramento: A presente ata, depois de 
lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da 
Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada a registro na Jucesp. 8) Acionistas Presentes 
(totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) p. Espólio de Manuel Bernardo Pires de 
Almeida, Margareth Vaz Pires Ferraz - 6,9149%; 4) Francisco Pinto - 5,8511%; 5) Marcelino Antonio da Silva - 5,8511%; 6) Daniel 
Cepera Moreira - 2,1277%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5,3191%; 9) p. Espólio de José 
de Figueiredo Alves, Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5,3191%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10,6383%; 11) p. Espólio 
de Antonio de Figueiredo Alves, Rosa Maria Alves de Figueiredo Berti - 5,3191%; 12) João Vaz Gomes - 3,1915%; 13) Carlos de 
Abreu - 5,3191%; 14) Marco Antonio Pereira de Abreu - 6,3830%; 15) Elvira Risso Alexandre Videira - 2,6596%; 16) Maria Beatriz 
Risso Alexandre Videira Prestes - 1,3298%; 17) Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 1,3298%; 18) Antonio Figueiredo Ruas - 
5,8511%. Total Presente: 100%. 9) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, 
devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. São Paulo, 20 de abril de 
2018. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. Visto Advogado. JUCESP sob 
nº 256.525/18-3, em 30/05/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE 35.3.0001382-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2018

1) Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2018, às 11,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em vista 
a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 
5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2017, publicadas em 
11/04/2018 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; (b) Apresentação, discussão e deli-
beração sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2017; (c) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria 
para o período de 30 de abril de 2018 até 30 de abril de 2019, e fixação de seus honorários; (d) Instalação ou não do Conselho 
Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as ma-
térias em votação, deliberou-se por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi 
aprovado o Balanço, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação para lucros a distribuir e as demais peças das 
Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2017; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela 
Diretoria no ano calendário de 2017, que não foram objeto específico de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, 
ficando assim, ora aprovadas e ratificadas as contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os 
seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida 
a questão, reelegeu-se “in totum” os atuais Diretores da Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2019, a sa-
ber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. Antonio Figueiredo Ruas, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
nº 1.627.535-4/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.740.108-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Tuiugue nº 74, Apartamento 
71; (c.1.2) Para Diretor Superintendente, o Sr. João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179; 
(c.1.3) Para Diretor Administrativo, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de Identidade de 
Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF. nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos Fernandes 
nº 147, Apartamento 81; (c.4) Para Diretores Adjuntos: (c.4.1) O Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula 
de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.329.538-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda dos Guaiases 
nº 184; (c.4.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro 
nº  W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF. nº  194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto 
Assunção nº 321; (c.4.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro 
nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF. nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera 
nº 50; (c.4.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/
SSP-SP, CPF/MF nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.5) Os Diretores 
Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do 
colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.6) Os Diretores ora eleitos, tomam novamente posse de 
seus cargos, neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como Termo de Posse, declarando, sob as 
penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade; (c.7) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João Vaz Gomes, 
retro qualificado, inclusive quanto à Certificação Digital, atuando isoladamente quanto a este aspecto; (d) Decidiu-se não 
instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a palavra à disposição dos presentes, e como não houvesse 
manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 7) Encerramento: A presente ata, depois 
de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas 
da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada a registro na Jucesp. 8) Acionistas 
Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) p. Espólio de Manuel 
Bernardo Pires de Almeida, Margareth Vaz Pires Ferraz - 6,9149%; 4) Francisco Pinto - 5,8511%; 5) Marcelino Antonio da 
Silva - 5,8511%; 6) Daniel Cepera Moreira - 2,1277%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 
5,3191%; 9) p. Espólio de José de Figueiredo Alves, Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5,3191%; 10) Luis do Nascimento 
Rodrigues - 10,6383%; 11) p. Espólio de Antonio de Figueiredo Alves, Rosa Maria Alves de Figueiredo Berti - 5,3191%; 12) João 
Vaz Gomes - 3,1915%; 13) Carlos de Abreu - 5,3191%; 14) Marco Antonio Pereira de Abreu - 6,3830%; 15) Elvira Risso Alexandre 
Videira - 2,6596%; 16) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,3298%; 17) Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 
1,3298%; 18) Antonio Figueiredo Ruas - 5,8511%. Total Presente: 100%. 09) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia 
fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionis-
tas presentes. São Paulo, 20 de abril de 2018. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário 
da Mesa. Visto Advogado. JUCESP sob nº 238.262/18-2, em 18/5/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Hidroservice Amazônia S/A – Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF Nº 05.054.358/0001-10 - NIRE 35.300.345.070

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada no dia 27/04/18.
Data e Hora: 27/04/18 às 10 hs. Local: Sede social da empresa, sita na Alameda Ribeirão Preto nº 401, 1º andar, 
parte, Bela Vista/SP. Quórum: Acionistas presentes, representado a maioria do capital social votante. Composição da 
Mesa: Presidente da Mesa, Sérgio Eduardo Petrasso Correa, representando a acionista Hidroservice Engenharia Ltda, 
conforme Instrumento de Mandato que fica fazendo parte integrante da presente ata e Andrea Brito de Souza, Secretária, 
convidada pelo presidente para compor a mesa. Publicações: As demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/17, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, foram publicadas nos seguintes jornais: 
Jornal Empresas & Negócios e DOESP no dia 29/03/18. Aviso Aos Acionistas: Dispensada a publicação dos avisos 
aos acionistas, pois os documentos a que se referem o artigo 133 e incisos, da Lei 6.404/76, foram publicados com 1 
mês de antecedência da data designada para a realização da presente Assembleia Geral Ordinária, conforme faculta o 
artigo 133, §5°, do referido diploma legal. Edital De Convocação: Edital de convocação publicado nos seguintes jornais: 
“Jornal Empresas & Negócios” e Jornal “DOESP”, nos dias 14, 17 e 18/04/18. Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e 
votação das contas, bem como demonstrações financeiras da companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/17. 
2) Eleição dos membros do Conselho de Administração. 3) Remuneração dos administradores. (4). Outros assuntos de 
interesse social. Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: 
1ª) Aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 
31/12/17, mantido o mesmo capital social. Deliberou-se, ainda, que com relação ao lucro apurado no exercício social 
de 2017, no valor de R$ 77.916,25, referido lucro será distribuído aos senhores acionistas à título de dividendos, sem 
correção monetária e na proporção de suas ações. 2ª) Para integrarem o Conselho de Administração da companhia, 
pelo prazo de 1 ano, com mandato vigente até a próxima Assembleia, foram eleitos os seguintes membros: Presidente 
do Conselho: Henry Maksoud Neto, RG nº 25.524.000-4-SSP/SP, CPF/MF nº 253.153.618-37. Conselheira: Georgina 
Célia Bizerra Maksoud, RG nº 9.682.502-9-SSP/SP, CPFMF nº 933.500.908-34, devidamente nomeada inventariante do 
espólio de Henry Maksoud, nos autos do inventário em tramite na 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da 
Capital, Processo nº 1037569-24.2014.8.26.0100, conforme cópias reprográficas autenticadas do Termo de Nomeação de 
Inventariante e Instrumento de Procuração, documentos este ficam fazendo parte integrante da presente ata. Ficará vago 
um cargo de conselheiro, até posterior deliberação ou até a realização da próxima assembleia geral, em razão de não 
estar presente à esta assembleia nenhum outro acionista. 3ª) Remuneração dos Administradores: Neste ato, é fixada a 
remuneração total anual dos administradores em R$12.000,00 anuais. Para integrarem o Conselho de Administração, os 
membros eleitos declaram estar totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147, da Lei n° 6.404/76, para o exercício 
de suas funções, declarando neste ato, que as respectivas declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da 
companhia. 4) Encerramento: Como não havia mais nenhum assunto a tratar e ninguém pediu a palavra, o Presidente da 
Mesa encerrou os trabalhos às 11 hs, determinando a lavratura da presente ata, que lida e aprovada passou a ser assinada 
pelos presentes. Acionistas Presentes: Hidroservice Engenharia Ltda – Henry Maksoud Neto. P.p. Sérgio Eduardo 
Petrasso Correa. Georgina Célia Bizerra Maksoud, Inventariante do espólio de Henry Maksoud. P.p. Sérgio Eduardo 
Petrasso Correa. Henry Maksoud Neto. P.p. Sérgio Eduardo Petrasso Correa. Andrea Brito de Souza. - Secretaria. 
Jucesp nº 239.068/18-0 em 21/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Hidroservice Amazônia S/A – Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF Nº 05.054.358 /0001-10 - NIRE 35.300.345.070

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/04/18.
Dia e Hora: 27/04/18 às 14 hs. Local: Sede Social da companhia, sita na Alameda Ribeirão Preto, 401, 1º andar, - parte, Bela 
Vista, SP/SP. Quorum: A totalidade dos conselheiros. Mesa: Henry Maksoud Neto, Presidente do Conselho de Administração 
e Georgina Célia Bizerra Maksoud, Conselheira. Secretário: Sérgio Eduardo Petrasso Correa. Posse: Os conselheiros foram 
eleitos na forma estatutária pela Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2018, às 10:00 horas e tomaram posse 
em seus cargos neste ato, pela aposição de suas assinaturas nesta ata. Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade de 
votos as seguintes deliberações: 1ª) A eleição com mandato de 01 ano ou até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, 
os seguintes diretores: Para Diretor Presidente: Henry Maksoud Neto, RG nº 25.524.000-4, SSP-SP, CPF/MF nº 253.153.618-
37, e para Diretora Executiva, Georgina Célia Bizerra Maksoud, RG nº 9.682.509-9-SSP-SP, CPF/MF nº 933.500.908-34. 2ª) 
Os Diretores eleitos tomaram posse em seus cargos e declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147, da 
Lei nº 6.404/76, para exercerem suas funções, declarando neste ato, que as respectivas declarações de desimpedimento estão 
arquivadas na sede da companhia. 3ª) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos às 
15:00 horas, determinando a lavratura da presente ata, que lida e aprovada passou a ser assinada pelos presentes. Presidente 
da Mesa: Henry Maksoud Neto. Conselheiros: Henry Maksoud Neto, Georgina Célia Bizerra Maksoud, devidamente nomeada 
inventariante do espólio de Henry Maksoud, nos autos do inventário em tramite na 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro 
Central da Comarca de São Paulo, Processo de nº 1037569-24.2014.8.26.0100. Sérgio Eduardo Petrasso Correa. - Secretário. 
Jucesp nº 246.607/18-0 em 23/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Trombini Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 11.252.642/0001-02  - NIRE - 35300373260

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2018, às 17:00 horas, na sede social da empresa, Rua
Iguatemi, nº 192, 1º andar, conjunto comercial nº 14, Edifício Iguatemi Office Building,
Itaim-Bibi, São Paulo (SP), CEP 01451-010. Presença: Totalidade dos acionistas repre-
sentantes do Capital Social. Convocação: Carta-convite dirigida a todos os acionistas.
Mesa: Ricardo Lacombe Trombini – Presidente, Renato Alcides Trombini – Secretário. Or-
dem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis – Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; b) Destinação do
Lucro Líquido do exercício de 31 de dezembro de 2017; c) Outros assuntos de interesse
social. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: a) Dispensada a publicação dos anún-
cios a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, no uso da faculdade prevista pelo
parágrafo 4º, do mesmo dispositivo, e aprovado integralmente o relatório da Administração
e Demonstrações Contábeis - Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, publicadas no Jornal Empresas e Negócios e no Diário Oficial,
ambos do Estado de São Paulo, em edição do dia 29/03/2018, bem como aprovadas, sem
qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da Com-
panhia referentes ao exercício acima mencionado; b) Aprovada a distribuição do Lucro
Líquido do exercício encerrado em 31/12/2017 no valor de R$ 2.583.448,25 (dois milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco cen-
tavos) da seguinte forma: em Reserva Legal-R$ 129.172,41 (cento e vinte e nove mil,
cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos); Distribuição de Dividendos no
valor total de R$ 613.568,96 (seiscentos e treze mil, quinhentos e sessenta e oito reais
e noventa e seis centavos), na base de R$ 0,00825913799 por ação, a serem pagos a
partir de 30 de junho do corrente ano, no endereço a sede da empresa, permanecendo R$
1.840.706,87 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, setecentos e seis reais e oitenta e
sete centavos) na conta Prejuízos Acumulados. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a
Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse foi a presente ata lavrada em forma
de sumário às folhas 71 e 72 do Livro 01 desta empresa, escriturado através de
processamento de dados, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. Acionis-
tas Presentes: Renato Alcides Trombini e Ricardo Lacombe Trombini por Trosa S/A Admi-
nistração e Participação, Ricardo Lacombe Trombini e Italo Fernando Trombini Filho. Assi-
naturas: Ricardo Lacombe Trombini-Presidente e Renato Alcides Trombini - Secretário.
Arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 246.650/18-7,
em sessão de 23 de maio de 2018. Flavia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Hold Participações S/A
CNPJ Nº 04.506.370/0001-56-NIRE 35300185927

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09.04.2018
Data: 09 de abril de 2018, às 11:30 horas. Local: Sede social, na Avenida Paulista, nº
1.439-1º andar-conjunto 14-Bela Vista- São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos Acionis-
tas. Mesa: Presidente: David Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Or-
dem do Dia: Deliberar sobre a retificação das deliberações aprovadas na Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 21 de fevereiro de 2017. Deliberações: Após amplos
debates, foi aprovada por unanimidade, a retificação das deliberações aprovadas na
Assembleia Geral Extraordinário realizada em 21 de fevereiro de 2017, devidamente arqui-
vada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 157.750/17-6, em Sessão de 05
de abril de 2017, com o objetivo de fazer constar a posição do acionista Sr. Philipe
Botelho Sancho, nos quadros relativos às distribuições de juros sobre o capital pró-
prio e dividendos. Consequentemente, o item Deliberação daquele conclave passa a
ter a seguinte redação: 1. A distribuição de juros aos acionistas, na ordem de
R$0,16926418 por ação, totalizando R$148.613,95 (cento e quarenta e oito mil, seis-
centos e treze reais e noventa e cinco centavos) a título de remuneração do capital
próprio, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26.12.95, modificado pelos
artigos 78 e 88 da Lei nº 9.430, de 27.12.96, a saber: Acionistas: George Samuel
Antoine-Quantidade Ações:-ON: 289.741-PN: 457.084-Total: 746.825-R$:-Juros:
126.410,71-Imposto Renda: 18.961,61-Líquido: 107.449,10; Acionistas: David
Botelho Sancho- Quantidade Ações:-ON: 2.926-PN: 40.799-Total: 43.725-R$:-Juros:
7.401,08-Imposto Renda: 1.110,16-Líquido: 6.290,92; Acionistas: Fabrício Botelho
Sancho-Quantidade Ações:-ON:– -PN: 43.725-Total: 43.725-R$:-Juros: 7.401,08-Im-
posto Renda: 1.110,16-Líquido: 6.290,92; Acionistas: Philipe Botelho Sancho- Quan-
tidade Ações:-ON:-PN: 43.725-Total: 43.725-R$:-Juros: 7.401,08-Imposto Renda:
1.110,16-Líquido: 6.290,92; Total-Quantidade Ações:-ON: 292.667-PN: 585.333-Total:
878.000-R$:-Juros: 148.613,95-Imposto Renda: 22.292,09-Líquido: 126.321,86; 2. A
distribuição de dividendos, aos acionistas, com base no resultado apurado em
31.12.2016, na ordem de R$0,252083964 por ação, totalizando R$221.329,72 (duzentos
e vinte e um mil, tre-zentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), a saber:
Acionistas: George Samuel Antoine-Quantidade Ações:-ON: 289.741-PN: 457.084- To-
tal: 746.825- Valor-R$: 188.262,61; Acionistas: David Botelho Sancho-Quantidade
Ações:-ON: 2.926-PN: 40.799- Total: 43.725-Valor-R$: 11.022,37; Acionistas: Fabrício
Botelho Sancho-Quantidade Ações:-ON:– - PN: 43.725-Total:43.725-Valor-R$:
11.022,37; Acionistas: Philipe Botelho Sancho-Quantidade Ações:-ON:– - PN: 43.725-
Total: 43.725-Valor-R$: 11.022,37; Total-Quantidade Ações:-ON:292.667-PN: 585.333-
Total: 878.000-Valor-R$: 221.329,72; Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata
em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 09 de abril de
2018. Assinaturas: Presidente: David Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho
Sancho. Acionistas: George Samuel Antoine; David Botelho Sancho; Fabrício Botelho
Sancho; e Philipe Botelho Sancho. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. David Botelho Sancho-Presidente; Fabrício Botelho Sancho-Secretário.
JUCESP nº 221.043/18-4 em 09/05/18. Flavia R Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A proposta aprovada prevê 
que clientes que desis-
tirem da compra de um 

imóvel negociado na planta 
terão de pagar multa de até 50% 
do valor já pago à incorporado-
ra. O porcentual de metade do 
valor era o defendido pelo setor 
da construção civil. 

A multa de metade do dinhei-
ro será aplicada nos imóveis 
construídos no chamado “re-
gime de afetação” - quando o 
empreendimento é constituído 
legalmente em separado da 
construtora nos termos legais. 
Esse é o maior segmento do 
mercado de novos imóveis no 
Brasil. Caso o imóvel não seja le-
vantado no regime de afetação, 
a multa máxima será de 25%.

de corretagem, impostos 
incidentes sobre o imóvel, 
taxas de condomínio e, caso 
a desistência ocorrer após o 
comprador começar a morar 
no local, poderá ser cobrado 
valor como uma espécie de 
aluguel pelo tempo que o 
cliente morou. O valor será 
decidido pela Justiça.

Durante a votação, deputados 
da oposição tentaram aprovar 
diversas vezes emendas redu-
zindo a multa para 10%. Todas 
as iniciativas foram sem suces-
so. Opositores prometem agora 
mudar o porcentual da multa 
durante a votação da matéria no 
Senado - por onde o texto ainda 
precisa ser aprovado antes da 
sanção presidencial (AE).

O porcentual era o defendido pelo setor da construção civil.
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Além da multa, o dinheiro 
será devolvido ao cliente 

que entregar as chaves após 
o desconto da comissão 

Na busca pelo aperfeiçoamento profissional, 
é natural que as pessoas recorram a diversas 
formas de especialização. Porém, nem sempre 
cursos e treinamentos são suficientes para 
atender às necessidades que os fariam se senti-
rem satisfeitos e capacitados. Neste momento, 
existem alguns métodos que podem auxiliar 
quem deseja alcançar objetivos maiores, como 
o coaching e a mentoria. E qual é a diferença 
entre eles? Como saber qual se encaixa melhor 
das suas aspirações?

"O Coaching se trata de um diálogo desenvol-
vido em várias etapas, em que envolve o coach 

e o cliente a fim de alcançar um objetivo especí-
fico dentro de um prazo determinado", explica 
Bruno Negretti, CEO da Knowe, plataforma de 
mentoria e aconselhamento profissional sob 
demanda. "Já a mentoria é focada na formação 
do indivíduo com o objetivo de fazê-lo refletir 
e ter novos insights sobre sua vida e carreira", 
complementa.

Para Bruno, a mentoria prioriza o desenvol-
vimento e a evolução contínua, além de ser 
realizada por um profissional com mais expe-
riência na área, que se empenha para passar 
conhecimentos ao interessado. "Enquanto 

isso, o coaching segue uma metodologia que 
pode ser de curto, médio ou longo prazo com 
o estabelecimento de metas, além do coach 
não ser necessariamente da mesma área que 
o cliente", exemplifica.

"Os dois métodos podem ajudar o profissio-
nal a se desenvolver e alcançar importantes 
resultados para sua carreira. Neste momento, 
é preciso que a pessoa compreenda em qual 
momento da trajetória profissional se encontra 
para saber escolher qual metodologia mais se 
enquadra nas suas ambições", recomenda Bruno 
(Fonte: www.knowe.com.br).
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