
À medida que a 

tecnologia avança e se 

populariza, ela quebra 

paradigmas, cria novos 

negócios, modifi ca as 

relações e os hábitos 

de consumo, altera 

a lógica de mercado 

e acaba por causar 

mudanças estruturais 

em diversos setores da 

sociedade

Nos últimos anos, o 
conceito de organi-
zações exponenciais 

transformou a maneira como 
consumimos alguns serviços e, 
mudou também as relações de 
trabalho e contratação entre 
empresas e colaboradores. 
Organizações exponenciais 
são empresas criadas tendo 
a tecnologia como base. Em 
outras palavras, a tecnologia 
é o coração desse tipo de or-
ganização, uma vez que por 
meio dela é possível fazer com 
que um produto ou serviço 
seja disponibilizado em grande 
escala, possibilitando que a 
empresa cresça exponencial-
mente. 

Outra característica é que 
essas são empresas desburo-
cratizadas hierarquicamente, 
com poucos ativos e alta 
capacidade de inovação, que 
permitem um potencial de 
crescimento muito maior se 
comparado a empresas tra-
dicionais. Bons exemplos de 
organizações exponenciais 
são Uber, de mobilidade, 
e Airbnb, de hospedagem. 
Nenhuma dessas empresas 
tem funcionários na linha de 
frente. Quem presta o serviço 
ao cliente é um parceiro. 

Esse novo modelo de negó-
cio, aliado a todas as trans-
formações comportamentais 
pelas quais a sociedade vem 
passando, estão evidenciando 
relações de trabalho mais fl e-
xíveis e totalmente diferentes 
dos padrões burocráticos, com 
horários engessados e políti-
cas rígidas em que estávamos 
acostumados até então.

Antenadas a essas mudan-
ças sociais, as relações de 
trabalho vêm se modifi cando 
em todos os níveis, portes 
e segmentos empresariais. 
O fato é que, sendo expo-
nencial ou não, as empresas 
irão se tornar cada dia mais 
tecnológicas. E, acompanhar 
as transformações que elas 
trazem é algo imprescindível, 
mais cedo ou mais tarde. 

Criar formas de trabalho que 
agradem aos colaboradores 
tem se tornado quase que uma 
obrigação para as companhias 
tradicionais. Por isso, muitas 

já recorrem a formatos de 
trabalho remoto, horários 
fl exíveis e por entregas, ou 
seja, resultados avaliados 
por projetos e não por horas 
trabalhadas.

Por outro lado, esse novo 
mercado de trabalho vai 
exigir também habilidades 
diferenciadas do trabalhador. 
Os que tiverem preocupados 
em manterem-se necessários 
nesse novo cenário precisam 
buscar um conjunto de apti-
dões que possam acompanhar 
um ambiente disruptivo e de 
constantes transformações. 

Entre as habilidades mais 
demandadas estão a capacida-
de de trabalhar por projetos, 
inteligência emocional e até 
empreendedorismo, que pas-
sa a ser desenvolvido dentro 
da própria empresa, pelos 
colaboradores.

Obviamente, conhecimen-
tos em tecnologia são muito 
valorizadas (seja em progra-
mação, engenharia de dados, 
segurança da informação). 
Num mundo onde inteligência 
artifi cial e robótica estão cada 
dia mais presentes e dissemi-
nados, sentir-se à vontade com 
recursos tecnológicos é um 
requisito fundamental para 
quem deseja se destacar. 

No entanto, as aptidões 
mais voltadas à criatividade 
e empatia, também ganham 
grande relevância, visto que 
as máquinas automatizam 
processos e produzem resul-
tados massifi cados, enquanto 
o ser humano é capaz de 
personalizar experiências e 
criar conexões entre pessoas, 
produtos e serviços.

Estamos vivendo um mo-
mento de transição. O cenário 
atual é o intermediário, entre 
um passado recente e um 
futuro que ainda se desenha. 
De um modo geral, os profi s-
sionais precisam estar atentos 
aos sinais e as demandas que o 
mercado começará a solicitar. 
Observar e entender sempre 
o momento da empresa, onde 
ela pretende chegar e, alinhar 
o que é esperado de uma de-
terminada atividade é a única 
maneira de acompanhar as 
mudanças. 

Uma coisa é fato: o co-
nhecimento em tecnologia, 
a sensibilidade para gestão 
de pessoas e a habilidade de 
manter-se atualizado frente 
a esse contexto de mudança 
serão cada dia mais cobrados 
dos profi ssionais do futuro. 
Esteja preparado!

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e tem 
certifi cação em coaching. Experiência 

no recrutamento especializado nas 
áreas de Tecnologia, Digital e Vendas, 

é diretor de operação da Yoctoo.

Organizações exponenciais: o 
que elas têm a ensinar sobre 

as novas relações de trabalho?
Paulo Exel (*)
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USO INDEVIDO DO VALE TRANSPORTE
Empresa fornece o vale transporte ao funcionário, entretanto na recarga 
verificou que existia saldo, podemos somente complementar, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REALIZAR CONTRATO INTERMITENTE COM EX-FUN-
CIONÁRIO RECÉM DESLIGADO DA EMPRESA, COMO PROCEDER?

A recontratação de um ex-colaborador que fora demitido sem justa 
causa, que agora retornará na condição de empregado intermitente, 
vai obrigatoriamente exigir um prazo de 90 dias para que seja feita a 
nova contratação. Portaria MT 384/1992.

OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL
Empresas sem vínculos empregatícios e sem contribuintes individuais 
deverão prestar informações ao E-Social? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BAIXAR O CNPJ MESMO COM DÉBITO
MEI que nunca pagou os DAE e nem fez as declarações e deseja fazer 
a baixa do CNPJ, terá que pagar o débito para baixar? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO QUOTISTA QUE NÃO POSSUI RETIRADA DE PRÓ-LABORE DEVE 
SER INFORMADO NO E-SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO?

Esclarecemos ser de nosso entendimento que se não há retirada de pro 
labore, ou seja, não há remuneração não haverá informação no E-Social. 
Assim, o sócio cotista, entendemos, não será informado no E-Social.

ALTERAR PARA CARGO DE CONFIANÇA
Profissional contratado como médico do trabalho, com jornada rígida, 
quais os impactos para alterá-lo para cargo de confiança? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® OUTUBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0012387-58.2011.8.26.0100 (USUC 274) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juíza 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) Espólio de Alberto 
Savoy, Maria Bandini Savoy, Gleidna Ramos Xavier, Hugo Brasil Xavier, Roselita do Pilar Landeira Rivas, 
Claudio Armando Savoy, Odette Júlia Perround Savoy, Herdeiros de Sylvio Luciano de Campos e Alda 
Matilde Savoy, a saber: Maria Lúcia de Campos Ribeiro de Lima, Normando Ribeiro de Lima, Sylvia 
Celeste de Campos Nogueira, Joaquim Cândido de Oliveira Nogueira, Sylvio Luciano de Campos Filho, 
Álvaro Canto de Campos, Augusto Canto de Campos, Antônio Alberto de Campos; Carlos Virgílio Savoy, 
Maria Elisa Bierrenbach Savoy, Cyro Gilberto Savoy, Ana Elza Savoy de Brito, Rubens Vuono de Brito, 
Linira Maria Galli, Manoelina Maria de Jesus Souza, Sociedade Missionários de Nossa Senhora 
Consoladora (Instituto Missões Consolata), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lino 
Landeira Rivas, representado por Lino Luiz, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Domingos de Palma, nº 11 Vila Savoy 8º Subdistrito - Santana - 
São Paulo SP, com área de 125,33 m², contribuinte nº 071.374.0019-1, 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. 

AUT Sistemas de Automação Ltda, Torna público que solicitou junto A Secretaria de 
Gestão Ambiental a renovação da Licença Previa, Instalação e Operação para atividade 
de ‘’ Fabricação de Máquinas-Ferramenta, peças e acessórios’’, No Endereço: Avenida 
Robert Kennedy, 1602  Jardim Vera Cruz – São Bernardo do Campo.

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81  -  NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09/07/2018
Data: 09/07/2018, às 11:00 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade do Capital
Social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinicius Nogueira
Carmona. Deliberações: Aprovada a mudança do endereço da sede social, De: Rua
Joaquim Floriano, nº 820 - Conjunto 43 - Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP 04534-003; Para:
Rua Joaquim Floriano, nº 1.052 - Conjuntos 71 e 72 - Edifício Bertolucci - Itaim Bibi - São
Paulo/SP - CEP 04534-004. São Paulo, 09 de julho de 2018. Assinaturas: Presidente:
Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinicius Nogueira Carmona. Acionistas: Roberto
Amaral de Almeida, Sérgio Amaral de Almeida, Carlos Alberto de Arruda Botelho, Roberto
Hugo Ortner, Dorival Lourenço da Silva Neto, Vinicius Nogueira Carmona e Moneycorp
Brasil Participações Ltda, representada por seu administrador Roberto Hugo Ortner.
JUCESP nº 492.596/18-9, em 19/10/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.009
DISPONIBILIDADES         294
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.042

Poupança    1.042
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização   100
OUTROS CRÉDITOS      1.544

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     147
Diversos    1.397
PDD 0

OUTROS VALORES E BENS           29
Despesas Antecipadas    29

PERMANENTE           19
IMOBILIZADO DE USO   19

TOTAL DO ATIVO   3.028

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         792
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             0

Ordens de Pagamento em M.E.   0
OUTRAS OBRIGAÇÕES         792

Carteira de Câmbio   0
Fiscais e Previdenciárias   582
Diversas    210

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.267
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.212
Lucros ou Prejuízos Acumulados  - 363

CONTAS DE RESULTADO         - 31
Receitas Operacionais     874
(Despesas Operacionais)   - 905

TOTAL DO PASSIVO    3.028

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Setembro de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      23.585
Disponibilidades    10.298
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.431

Aplicações no mercado aberto     2.431
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.623

Carteira Própria    3.219
Vinculados à Prestação de Garantias      404
Vinculados ao Banco Central -

Outros Créditos        7.226
Carteira de Câmbio    6.122
Rendas a Receber     194
Negociação e Intermed. de Valores    18
Diversos    909
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (17)

Outros Valores e Bens               7
Despesas Antecipadas     7

PERMANENTE        1.145
Imobilizado de Uso           447

Outras Imobilizações de Uso    1.147
(Depreciações Acumuladas)     (700)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            698
Outros Ativos Intangíveis    917
(Amortização Acumulada)   (219)

TOTAL DO ATIVO      24.730

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      18.499
Relações Interdependências        1.554

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.554
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      16.945

Carteira de Câmbio    9.502
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.116
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     6.325

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.231
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.716
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    168
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             73

Receitas Operacionais     8.345
(Despesas Operacionais)     (8.225)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (23)
(Contribuição Social)    (24)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     24.730

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Setembro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Pela projeção, entre os itens que deverão ser mais procurados 

estão o vinho importado e o panetone.

Os dados indicam que as 
vendas desses produtos 
devem crescer 10,27% 

neste ano, ante uma projeção de 
8,34%, em 2017. As consultas 
foram feitas entre 4 de setem-
bro e 5 de outubro.

Na avaliação do presidente 
da Abras, João Sanzovo Neto, 
os empresários estão mais 
otimistas quanto à possibili-
dade de aumento do consumo 
nessa época, com base na leve 
recuperação do emprego e do 
poder aquisitivo diante de uma 
inflação mais controlada. A 
maioria dos supermercadistas 
(66%), no entanto, manteve o 
mesmo nível de encomendas 
do ano passado. Apenas 18% 
apostaram em vendas superio-
res às de 2017. 

Pela projeção, entre os itens 
que deverão ser mais procura-
dos estão o vinho importado e 
o panetone, seguidos de refri-
gerante, carne bovina, cerveja e 
frango congelado. Para promo-

Supermercados preveem alta de 10% 
nas vendas de produtos natalinos

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) junto a 102 empresas do setor, 
indicam melhora na estimativa de vendas de produtos natalinos em 2018, na comparação com o ano anterior
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que, em 2018, a procura por 
produtos importados deve ter 
um incremento de 6,92%, ante 
uma estimativa de 5,83%, no 
ano passado. Como o dólar em 
alta, principalmente, no perío-
do pré-eleitoral, as projeções 
indicam preços mais elevados 
para itens importados. Na mé-
dia, o consumidor deverá pagar 
10% mais por esses produtos. 
Fora da lista de alimentos, as 
previsões mostram alta de 10% 
nos eletrônicos e de 8,27% nos 
brinquedos.

De acordo com a sondagem 
da Abras, houve aumento na 
proporção de empresários 
com intenção de contratar 
empregados temporários nas 
funções de operador de caixa, 
repositor, empacotador e en-
tregador. Do total entrevistado, 
33% disseram que vão ampliar 
esses postos de trabalho ante 
23%, em 2017. A estimativa é 
de que sejam abertas entre 11 
mil e 14 mil vagas (ABr).

ver o escoamento dos produtos, 
várias lojas trabalham com 
estratégias como degustação, 
promoção e brindes. 

As frutas nacionais deverão 
ter uma saída 11,38% maior do 
que no Natal do ano anterior 
e também acima do estimado 

em relação às frutas secas 
(9,7%). No segmento de carnes, 
espera-se alta de 11,91%. Já 
para pescados, as vendas de 
peixes frescos devem aumentar 
11,25%; de pescado congelado, 
9,1%; e do bacalhau 8,85%.

O setor também acredita 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0048098-61.2010.8.26.0100 ( USUC 1056 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de 
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alberto Santos Silva de Moraes, Neuza de Jesus 
Marques de Moraes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Edna Roseli Dias Marcondes e Joaquim Jose Camara Marcondes 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Doutor Valentim Bouças, nº 359 - Vila Nova Mazzei - São Paulo - SP, com área de 175,00m², contribuinte 
nº067.021.0068-1, 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 úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

Francisco Cantão (*)

Quando lemos sobre a Black Friday é inevi-
tável pensar nos grandes descontos oferecidos 
pelos lojistas aos consumidores e como é 
possível comprar vários itens no e-commerce 
a preços vantajosos. Contudo, não são apenas 
as pessoas que podem aproveitar a data. 

O período também é importante para as em-
presas que prestam serviços e vendem soluções 
para lojas virtuais. O mercado B2B online no 
Brasil está em alta e deve movimentar R$ 2,04 
trilhões neste ano, um aumento de 12,5% em 
relação à 2017, de acordo com estimativa da E-
-Consulting. Para potencializar esses números, é 
essencial que as companhias se preparem para 
estes eventos. Confi ra algumas dicas: 
 1) Acrescente valor ao invés de sim-

plesmente dar descontos - Oferecer 
produtos e serviços com o preço mais em 
conta é o que explica o sucesso da Black 
Friday aos consumidores. Contudo, essa 
lógica nem sempre é aplicada com êxito 
nas negociações entre empresas. O preço 
segue como um tópico importante para a 
avaliação dos fornecedores, mas o cliente 
pode se interessar mais se a solução que 
ele adquirir tiver novas funcionalidades 
ou mais recursos que atendam a seus 

Quatro passos para sua empresa 
aproveitar a Black Friday

processos e facilitem seu trabalho du-
rante o período de compras;

 2) Esteja ao lado de seus parceiros - Du-
rante as 24 horas de promoção, o tráfego 
nas lojas virtuais é intenso e exige que a 
empresa esteja preparada para atender 
todas as demandas. É uma ótima opor-
tunidade para seus parceiros mostrarem 
que apoiam e valorizam o crescimento 
de seus clientes. Deixe uma equipe de 
atendimento e suporte de prontidão caso 
o lojista tenha algum problema com a sua 
solução ou precise tirar dúvidas. Não dei-
xe que ele tenha prejuízo por sua culpa 
e, principalmente, ofereça ferramentas 
que melhorem o negócio dele;

 3) Planeje-se com antecedência - Da 

mesma forma que uma loja virtual deve se 
preparar com antecedência para atender 
o volume de pedidos durante a Black 
Friday, um fornecedor de e-commerce 
também precisa se planejar se quiser 
aumentar seu faturamento por conta da 
data. Isso implica a necessidade de ter 
uma estratégia de vendas bem delinea-
da antes dos empreendedores digitais 
buscarem fornecedores para potencia-
lizarem seus sites – afi nal, quanto mais 
preparado você estiver, mais vantagens 
irá ter diante da concorrência; 

 4) Anuncie e divulgue sua marca nos 

principais canais de comunicação - 
Por fi m, é preciso divulgar e promover 
sua marca e seus serviços nos canais 
de comunicação que seu público-alvo 
frequenta. Mostre as vantagens que sua 
empresa possui diante da concorrência 
e reforce o que ela pode fazer pela par-
ceira principalmente em um momento 
tão importante como a Black Friday.

Para isso, um posicionamento nas redes so-
ciais é importante e a produção de vídeos em 
forma de tutorial facilita o entendimento dos 
potenciais clientes. 

(*) - É fundador do site Black Friday de Verdade e 
sócio-diretor da Proxy Media Marketing Digital.
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CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.3.003.770.10

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de junho de 2018
I - Data, Horário e Local: Em 29 de junho de 2018, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 
04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 
da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso 
- Secretário. V - Ordem do Dia: Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março 
de 2018 e abril a junho de 2018, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos pelos acionistas. VI - Deliberações: 
Foi aprovado, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de cada um dos acionistas dos Juros 
sobre Capital Próprio “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março de 2018, no valor de R$ 7.143.355,56 (sete milhões, cento
e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco Reais e cinquenta e seis centavos), e referentes ao período de abril a junho
de 2018, no valor de R$ 7.062.221,12 (sete milhões sessenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos),conforme
demonstrativo anexo. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada 
e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de junho de 2018. Mesa: 
Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas: p/CAF - Brasil Indústria e
Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; p/CAF Investment Projects S.A. (atual razão social de Inversiones En Concesiones 
Ferroviárias S.A.), Agenor Marinho Contente Filho; e, p/ Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho Contente
Filho.  - Presidente, Alessan-
dre Edo Toso - Secretário. JUCESP nº 317.555/18-2 em 06/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.3.003.770.10

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de julho de 2018
I - Data, Horário e Local: Em 10 de julho de 2018, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-
010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das 
Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença
de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do
Dia: 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo. VI - Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes as seguinte

Junta Comercial do Estado de São Paulo (protocolo nº 0.627.464/18-0). VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a 

São Paulo, 10 de julho de 2018. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas: p/
CAF - Brasil Indústria e Comercio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; p/ CAF Investment Projects S.A. Inversiones
En Concesiones Ferroviárias S.A.), Agenor Marinho Contente Filho; e, p/ Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho
Contente Filho.  - Presidente, Ales-
sandre Edo Toso - Secretário. JUCESP 
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