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A evolução tecnológica 

tem revolucionado os 

mais variados setores e na 

educação não é diferente

Nessa área, a inovação está 
muito voltada à realização 
de projetos, possibilitando 

a união entre a teoria e a prática. 
Além disso, hoje é possível ad-
quirir conhecimentos por meio 
do Ensino a Distância (EAD), 
com apenas alguns encontros 
presenciais para sanar dúvidas e 
aplicar atividades. 

Hoje o modelo de ensino 3.0 – 
sala de aula invertida, onde o pro-
fessor atua como um facilitador, 
lançando desafi os e problemas 
para que os alunos pesquisem 
por conta própria, tendo a fi gura 
do mestre como um auxiliador 
para a resolução – também é uma 
realidade que só se torna possível 
graças à presença da tecnologia.

Com as novas tendências edu-
cacionais, que dão maior poder ao 
aluno e fazem com que ele tenha a 
iniciativa de buscar por soluções, 
os estudantes estão mais proati-
vos, atuando com mais autonomia 
e independência. Isso garante um 
profi ssional melhor, capacitado a 
resolver problemas e preparado 
para o mercado de trabalho.

Nesse cenário, saem na frente 
instituições que oferecem o mo-
delo de sala de aula 3.0, que possi-
bilita, por exemplo, a gravação de 

aulas anteriores, além de fornecer 
ofi cinas e projetos que façam o 
aluno aprender enquanto atua 
em um ambiente simulado. Tudo 
isso permite a chamada atuação 
“fora da caixa”, que incentiva o 
empreendedorismo por meio da 
criação de startups. Afi nal, poder 
desenvolver projetos enquanto se 
aprende é um diferencial muito 
buscado nos dias de hoje.

Nos setores de inovação, tec-
nologia e gestão estão implícitos 
diversos conhecimentos que 
permitem aos aprendizes o desen-
volvimento de uma carreira 360º, 
em que a visão mercadológica 
e administrativa é completa e 
natural. Assim, o profi ssional do 
futuro tende a ser mais dinâmico, 
ágil e ciente dos principais setores 
em que atua.

A capacitação para esse pú-
blico-alvo pode ser realizada na 
graduação e aprofundada na 
pós-graduação, com um grande 
número de cursos lato sensu e 
stricto sensu, como um mestrado 
ou doutorado. O caminho para 
se tornar um especialista nos 
principais setores da tecnologia 
envolve uma jornada de estudos 
e programas de formação que 
permitem a análise e solução de 
problemas reais, mesmo no meio 
acadêmico. 

(*) - É CEO e fundador da Impacta, 
grupo educacional com cursos livres 

voltados para as áreas de Gestão, 
Design, Tecnologia da Informação

e Mercado Digital.

A evolução do ensino da 
tecnologia e a importância 

de estar antenado
Célio Antunes (*)
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CONTRATAR MENOR APRENDIZ
Empresa com 18 funcionários pode contratar menor aprendiz ou 
trabalhador temporário, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REGISTRAR FUNCIONÁRIO PELO CONTRATO DE 
TEMPO PARCIAL COM SALÁRIO HORA?

Sim. Nada impede que o trabalhador contrato por tempo parcial (art. 
58-A da CLT) seja contratado com salário hora. Contudo recomendamos 
verificar se a convenção coletiva permite proporcionalizar o piso da cate-
goria, permitindo assim o pagamento em horas nesta jornada parcial.

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Funcionário que se afasta por motivo de tratamento de dependência 
química, será afastado por doença? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE COMISSÕES NA REFORMA TRABALHISTA
Com base na reforma trabalhista, como fica a questão das comissões, 
serão consideradas verbas salariais com incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA PODERÁ SER CONTRATADA COM SALÁRIO 
PROPORCIONAL ÀS HORAS TRABALHADAS, QUANDO A CARGA 
HORÁRIA FOR MENOR QUE 44 HORAS SEMANAIS?

A trabalhadora doméstica com CTPS assinada e vínculo formalizado 
pela LC 150/2015, poderá ser contratada com salário inferior ao piso 
estadual caso a jornada seja inferior a oito horas diárias, de propor-
cional, e desde que mencionada em contrato individual de trabalho 
assinado pelo empregador e pela empregada.

REPROVADO NO EXAME TOXICOLÓGICO
Motorista que é reprovado no exame toxicológico pode ser dispensado por 
justa causa, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1030108-98.2014.8.26.0100 (USUC 408). O(A) Doutor(a) Paulo Cesar 
Batista dos Santos , MM. Juiz(a) 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) 
Banco Evolucionista S/A ou Banco Evolucionista do Brasil S/A ou Cia Melhoramentos e 
Urbanização Kiaja, Sabil Sociedade Administrativa de Bens Imóveis Limitada, Lucilene Lazaro 
Ramos Nobre, Marcos Ferreira Nobre, Motoshi Shikata, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Vincenzo Sasso e Rafael Vicente Antônio Sasso, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Sapopemba, nº 2.307 26º Subdistrito Vila 
Prudente - São Paulo SP, com área de 134,80 m², contribuinte nº 053.158.0015-6, 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.  

Radiologia Clinica de Diagnosticos S/S Ltda
CNPJ/MF sob nº 00.627.404/0001-00

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores cotistas a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se, em
primeira convocação, no dia 20 de dezembro de 2017, às 18 horas, e em segunda convocação, às
18:30h, na Rua das Bandeiras, nº 313, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: a) dissolução da sociedade; b) nomeação de liquidante e autoriza-
ção para as providências necessárias. São Paulo, 8 de dezembro de 2017. Flavio Mendes de Oliveira
-  Sócio Administrador.                                                                                                              (12, 13 e 14)

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011780-23.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATHALIA DIAN MENDES DA 
SILVA, CPF. 379.370.708-38, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$16.505,08 (Jan/2014), oriundos do inadimplemento do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título executivo, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVRO DIÁRIO
O FÓRUM NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - CNPJ 23.193.583/0001-
10, com sede na Alameda Santos, 1.343, conj. 210, CEP 01419-001, Cerqueira Cesar,
São Paulo/SP comunica, para os devidos fins, o extravio do seu Livro Diário nº 01/2015.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017
Custódio Filipe de Jesus Pereira - Presidente

Larissa Lopes/Jornal da USP 

“Às mulheres não se 
permitirá a prática 
de desportos in-

compatíveis com as condições 
de sua natureza, devendo, 
para este efeito, o Conselho 
Nacional de Desportos baixar 
as necessárias instruções às 
entidades desportivas do país”, 
dizia o decreto-lei 3.199 de 14 

O CND proibiu jogos de futebol feminino em todo o País. Na 

imagem, a equipe do Corinthians de Pelotas, na década de 1950. 

Mulheres passaram
40 anos sem poder 

jogar futebol no Brasil
Futebol e outros esportes que exigem força foram proibidos por décadas, 
alegadamente por irem contra a “natureza feminina”.
de abril de 1941. O artigo foi 
criado durante a Era Vargas e 
vigente até 1983. Durante todo 
esse tempo, ele proibiu, dentre 
os esportes considerados mas-
culinos, a prática do futebol 
feminino no Brasil.

Para entender como essa 
proibição foi possível, a his-
toriadora Giovana Capucim e 
Silva estudou o caso em seu 
mestrado, recorrendo a docu-
mentos e jornais da época. Sua 
dissertação se transformou no 
livro ‘Mulheres Impedidas: A 
proibição do futebol feminino 
na imprensa de São Paulo’, 

publicado pelo selo Drible de 
Letra, da editora Multifoco.

Com sua pesquisa, Giovana 
quer destacar que, mesmo com 
a proibição do esporte no País, 
as mulheres nunca pararam de 
jogar futebol. Seja na várzea ou 
em eventos de caridade, elas 
sempre desafi avam a tensão 
entre a “essência feminina” 
idealizada pela Era Vargas e a 
reafi rmação da masculinidade 
presente nos jogos.

“A resistência do Estado, 
muitas vezes, era o menor 
obstáculo que elas encontra-
vam para poder jogar futebol”, 

escreve a historiadora. “Os 
olhares e comentários repres-
sores recebidos das famílias, 
amigos e companheiros(as) 
podiam pesar-lhes muito mais 
do que qualquer resolução de 
órgãos estatais”.

Após quatro décadas, a 
regulamentação do futebol 
feminino veio em 1983 graças à 
luta de jogadoras e a relevância 
econômica internacional. A 
proibição, no entanto, tem re-
fl exos negativos no esporte até 
hoje, como o pouco incentivo 
ao futebol feminino e a falta de 
patrocinadores.

Proibição da Era Vargas tem refl exos negativos no esporte até 

hoje, como o pouco incentivo à prática e a falta de patrocínio. Na 

imagem, Marta em amistoso da Seleção Feminina.

Lucas Figueiredo/CBF Futebol Feminino do Brasil/Divulgação

NIPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 64.667.728/0001-54 - NIRE 353 003706 19

Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará no dia 21 de 
dezembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Martinho 
Rodrigues, 51 – Jardim Prudência, CEP 04646-020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, bem 
como ratificar a aprovação daquelas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15; (b) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração. Presidente do Conselho de Administração.

MAXCASA XXXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 14.868.807/0001-55 - NIRE 35.300.449.215
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 04/12/2017

1. Data, Hora e Local: Em 04/12/2017, às 10h, na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, na Rua Olímpiadas, 66, 13º andar, conjunto 
131, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-000. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos 
do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Sr. Luiz Henrique de 
Vasconcellos - Presidente; e Sra. Simone Aparecida Ventura - Secretária. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a redução de capital 
da Companhia em R$2.500.000,00, e consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. 5. Deliberações: Examinadas e 
debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições ou 
ressalvas: 5.1. Aprovar a redução do capital da Companhia, em razão do mesmo ter se tornado excessivo em relação ao desenvolvimento 
das atividades da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/1976, passando dos atuais R$5.965.000,00 para R$3.465.000,00, 
sendo essa redução no valor deR$ 2.500.000,00, com o consequente cancelamento de 2.500.000 ações ordinárias, nominativas e com valor 
nominal de R$1,00 cada, sendo (i) 250.000 ações ordinárias Classe A; (ii) 1.750.000 ações ordinárias Classe B; e (iii) 500.000 ações ordiná-
rias Classe C, mantendo-se inalterada a proporção de cada acionista no capital social, a saber: (a) são neste ato canceladas, nos termos do 
Artigo 173 da Lei das S.A., 250.000 ações ordinárias Classe A, nominativas, no valor nominal total de R$250.000,00, detidas pelo acionista 
Maxcasa S.A., sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Rua das Olimpíadas, 66, 13º andar, conjunto 131, parte, Vila Olímpia, 
CEP 04551-000, CNPJ 08.607.184/0001-64, com a restituição em dinheiro no valor de R$250.000,00; (b) são neste ato canceladas, nos 
termos do Artigo 173 da Lei das S.A., 1.500.000 ações ordinárias Classe B, nominativas, no valor nominal total de R$1.500.000,00, detidas 
pelo acionista BTG Pactual Real Estate Development Holding S.A., sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, CNPJ 18.942.032/0001-71, com a restituição em dinheiro no valor de 
R$1.500.000,00; (c) são neste ato canceladas, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., 250.000 ações ordinárias Classe B, nominativas, 
no valor nominal total de R$250.000,00, detidas pelo acionista Fundo de Investimento em Participações Development Fund Warehou-
se, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, CNPJ 15.320.940/0001-35, com endereço no 
Rio de Janeiro/RJ, na Praia de Botafogo, 501, 5º andar, parte, com a restituição em dinheiro no valor de R$250.000,00; e (d) são neste 
ato canceladas, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., 500.000 de ações ordinárias Classe C, nominativas, no valor nominal total de 
R$500.000,00, detidas pelo acionista ONNI Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede em São 
Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho, 1306, 11º andar, conjunto 111, Vila Olímpia, CEP 04547-005, CNPJ 14.522.105/0001-15, com resti-
tuição em dinheiro no valor de R$500.000,00. 5.1.1. A restituição ora aprovada deverá ser paga em moeda corrente nacional até 30/07/2018. 
5.2. Diante da redução de capital e cancelamento de ações, o capital social fica assim consolidado e dividido entre os Acionistas:

Acionistas
Ações 

ONA
Ações 

ONB
Ações 

ONC
Ações

Total Valor (R$) %
Integrali-
zado (R$)

A Integra-
lizar (R$)

Maxcasa S.A. 346.500 - - 346.500 346.500,00 10% 346.500,00 -
BTG Pactual Real Estate Development 
Holding S.A. - 2.079.000 - 2.079.000 2.079.000,00 60% 2.079.000,00 -
Fundo de Investimento em Participações 
Development Fund Warehouse - 346.500 - 346.500 346.500,00 10% 346.500,00 -
ONNI Empreendimentos e Participações Ltda. - - 693.000 693.000 693.000,00 20% 693.000,00 -
Total 346.500 2.425.500 693.000 3.465.000 3.465.000,00 100% 3.465.000,00 -
5.3. Em decorrência da redução de capital aprovada nos termos do item 5.1 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Sociedade, subscrito e totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$3.465.000,00, dividido em 3.465.000 ações ordinárias, sendo 346.500 ações ordinárias 
Classe A, 2.425.500 ações ordinárias Classe B e 693.000 ações ordinárias Classe C, todas nominativas e com valor nominal de R$1,00 
cada uma.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada confor-
me, foi por todos assinada. Assinaturas: (i) Mesa: Luiz Henrique de Vasconcellos - Presidente, Simone Aparecida Ventura - Secretária. (ii) 
Acionistas: Maxcasa S.A., p. José Paim de Andrade Junior e Luiz Henrique de Vasconcellos; ONNI Empreendimentos e Participações 
Ltda., p. Andrea Cury Sharp de Andrade; BTG Pactual Real Estate Development Holding S.A., p. Dora Szwarc Hamaoui e Rodrigo San-
tos Coutinho Alves; e Fundo de Investimento em Participações Development Fund Warehouse, por BTG Pactual Serviços Financeiros 
S.A. DTVM., p. Marcelo Bittencourt Guariento e Rodrigo Natividade Cruz Ferrari. Confere com a original lavrada em livro próprio. São 
Paulo, 04/12/2017. Mesa: Luiz Henrique de Vasconcellos - Presidente; Simone Aparecida Ventura - Secretária. Acionistas: Maxcasa 
S.A. - José Paim de Andrade Junior; Luiz Henrique de Vasconcellos. BTG Pactual Real Estate Development Holding S.A. - Dora Szwarc 
Hamaoui; Rodrigo Santos Coutinho Alves. Fundo de Investimento em Participações Development Fund Warehouse - Por BTG Pactual 
Serviços Financeiros S.A. DTVM - Marcelo Bittencourt Guariento; Rodrigo Natividade Cruz Ferrari. ONNI Empreendimentos e Participa-
ções Ltda. - Andrea Cury Sharp de Andrade.

Corpo, mente e espírito. A integração 
desses três elementos é a base do Pilates, 
atividade física que ajuda a reorganizar a 
postura e a trazer consciência corporal. 
“O Pilates alinha o corpo, fortalece a 
musculatura abdominal, aumenta a re-
sistência e a fl exibilidade e reduz dores 
e tensões musculares”, conta a fi siote-
rapeuta Ana Carolina Dutra R. Pinto, da 
Clínica Vitalitè.

Com a ajuda da especialista, vamos con-
tar para você algumas curiosidades dessa 
prática secular, que hoje ganha mais e mais 
adeptos. Confi ra.

1. O Pilates nem sempre teve esse nome - 
O nome original do método era Contrologia, 
pois a ideia era que as pessoas ganhassem 
um maior controle sobre o corpo, a mente 
e os músculos. Seu criador acreditava 
que a melhora da saúde física dependia 
de alguns fatores: a fl uidez e o controle 
dos movimentos, a atenção à respiração, 
o fortalecimento do core e a precisão dos 
exercícios. E claro, concentração. Sem ela, 
Pilates pregava, não adianta nada você se 
exercitar.

2. O Pilates foi inventado para ajudar 
soldados feridos na 1ª Guerra Mundial - 
Joseph Pilates era alemão, mas vivia na 
Inglaterra quando a 1ª Grande Guerra teve 
início, em 1914. Atuando como enfermeiro, 
ele trabalhou para ajudar soldados feridos 
e debilitados. Ele aplicou a metodologia 
que havia criado para si próprio e que 

Curiosidades sobre o Pilates que você não sabia

mais grupamentos são recrutados, maior 
o gasto calórico após a atividade física. Por 
quê? Porque o corpo tem um gasto extra 
de energia para reparar a musculatura.

5. Fortalece o assoalho pélvico - O assoa-
lho pélvico é uma camada de musculatura 
que ajuda a manter bexiga, próstata (nos 
homens), útero (nas mulheres) e reto no 
lugar. Quem tem o assoalho pélvico enfra-
quecido, mais cedo ou mais tarde vai sofrer 
de incontinência urinária e de diminuição 
do prazer sexual. Durante o orgasmo, essa 
musculatura se contrai involuntariamente. 
Quanto mais fortalecida ela estiver, mais 
intenso será o orgasmo.

Problemas no assoalho pélvico acome-
tem homens e mulheres, mas são mais 
comuns em mulheres, por questões hormo-
nais, costumando piorar após a menopausa. 
O Pilates trabalha fortemente o assoalho 
pélvico, ainda que você não se dê conta 
disso (agenciahealth). 

focava no fortalecimento e na tonifi cação 
dos músculos.

Muitos dos aparelhos criados mais tarde, 
começaram a nascer ali, pois ele iniciou a 
prática adaptando cadeiras de rodas, me-
sas, estrados e camas para que as pessoas 
conseguissem se exercitar. As muitas molas 
hoje vistas em seus aparelhos inicialmente 
eram as que haviam sido retiradas das 
camas e dos beliches.

3. Todo movimento trabalha o corpo 
todo - Ok, o Pilates não é um exercício de 
alta intensidade, mas nem por isso é menos 
efi caz. Cada um dos movimentos foi pen-
sado para recrutar diversos grupamentos 
musculares, de forma a trabalhar o corpo 
de uma maneira global. É preciso, inclusive, 
força para completar uma aula de Pilates.

4. Uma hora de Pilates queima calorias 
o dia todo - O segredo é justamente o 
fato de que todos os exercícios recrutam 
diferentes grupos musculares. Quanto 
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