
Com o uso de soluções 

de colaboração, 

mobilidade e Internet 

das Coisas, a área 

se tornou mais 

forte, inovadora e 

motivadora

Foi em 2000, em uma 
grande empresa nacio-
nal, que iniciei minha 

carreira, como assistente de 
RH. Naquela época, a área de 
recursos humanos avançava 
fortemente para o conceito 
de desenvolvimento de co-
laboradores, deixando para 
trás a defi nição burocrata 
de departamento pessoal e 
direcionando seus esforços e 
olhares para as pessoas. Eu 
me lembro de que uma das 
maiores difi culdades era fazer 
com que as novas iniciativas 
chegassem aos colaboradores 
alocados em todo o Brasil.

Confesso que, olhando para 
trás, o desafi o era maior do 
que eu julgava. Mas, 17 anos 
depois, a tecnologia torna 
palpável o que, antes, parecia 
impossível. Não só atuo como 
líder de RH, mas também 
exerço essa profi ssão em uma 
empresa de tecnologia da 
informação. Isso me faz sentir 
cada vez mais encantada com 
a realidade que a TI propicia 
à minha área, a partir do uso 
de soluções de colaboração, 
mobilidade e Internet das 
Coisas (Internet of Things,ou 
Iot), tornando-a mais forte, 
inovadora e motivadora.

A transformação é evidente 
não apenas na estratégia das 
corporações, mas também 
na gestão de pessoas. A 
mobilidade e a computação 
em nuvem permitem aos 
colaboradores trabalhar de 
maneira virtual, fornecendo 
às empresas o acesso às ca-
pacidades adequadas, onde 
quer que estejam.

A nova geração traz deman-
das que tornam a transfor-
mação digital um movimento 
essencial, rápido e dinâmico. 
O que, da perspectiva de RH, 
nos faz refl etir sobre como re-
ceber e motivar um time que 
não consegue fi car offl ine. De 
acordo com estudo da Robert 
Half, em 2020, 20% dos co-
laboradores serão da geração 
Z - jovens que cresceram 

com a tecnologia, buscam 
equilíbrio entre vida pessoal 
e trabalho, são imediatistas, 
muito inteligentes e criativos.

A transformação da área do 
RH em uma função empre-
sarial estratégica continua 
avançando de forma favo-
rável e, assim, continuará 
durante os próximos anos. 
O processo implica em uma 
interação mais profunda e 
abrangente entre o CIO, o RH 
e as unidades de negócios, 
com o intuito de melhorar o 
desempenho e a análise da 
gestão de talentos com o uso 
estratégico da tecnologia.

Mas como é possível, afi -
nal, transformar uma área 
humana com tecnologia? A 
resposta é: de diversas for-
mas. É possível receber, gerir, 
inspirar e motivar o colabora-
dor fazendo uso dessa gama 
de oportunidades, acompa-
nhando e direcionando as 
equipes de maneira muito 
mais próxima. Por exemplo: 
soluções de IoT, que vêm sen-
do largamente aplicadas em 
ambientes hostis, facilitando 
a comunicação, aumentando 
a segurança e possibilitando 
melhorias na qualidade de 
vida no trabalho.  Além disso, 
a TI nos serve de meio para 
criar um vínculo de confi an-
ça e de transparência entre 
empresa e colaborador.

Sou apaixonada por RH e 
por tecnologia, é verdade. 
E tenho um bom motivo 
para isso: as ferramentas de 
colaboração me fi zeram es-
quecer as barreiras que, um 
dia, foram um grande proble-
ma, uma limitação de nossa 
capacidade de mostrar aos 
colaboradores o quanto eles 
são importantes, mesmo que 
estejam longe. A comunica-
ção e integração tornaram-se 
rápidas, fazendo com que o 
relacionamento seja cada vez 
mais transparente e efi ciente.

A tecnologia não traz pre-
juízo algum à essência de 
Recursos Humanos. Pelo con-
trário, a combinação desses 
dois poderosos instrumentos 
vem transformando os atuais 
modelos de gestão, tornando-
-nos ainda mais próximos, 
ainda mais... humanos!

(*) - É Gerente de Recursos Humanos 
da 2S Inovações Tecnológicas.

Como a união entre
RH e TI

nos fez melhores
Soraya Meszaros (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

netjen@netjen.com.br
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Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, Conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 1 de fevereiro de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), em segunda chamada às
20:30h (vinte horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 21:00 (vinte
e uma horas), para deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a
seguinte ordem do dia: (a) alteração do quadro societário mediante a admissão de
novos sócios; (b) alteração do quadro societário mediante a exclusão de sócios
(c) apresentação de questões jurídicas envolvendo a empresa; (d) deliberar sobre
acordos judiciais; (e) deliberar sobre a implantação do “Termo de Consentimento
Livre e Informado para Realização de Anestesia”; (e) deliberar sobre a padronização
das informações obrigatórias a serem registradas nas fichas de APA, procedimento
anestésico, SRPA, frente a processos judiciais; (f) demais assuntos de interesse da
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI. São Paulo, 9 de
janeiro de 2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.    (12, 13 e 16)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MATRIZ
Quando o funcionário trabalha em uma base descentralizada e 
precisa fazer exames ou participar de treinamentos na base central. 
A empresa deve fornecer vale transporte e alimentação para o funcio-
nário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA NOVA REGRA TRABALHISTA A COMISSÃO AINDA FAZ PARTE 
DO SALÁRIO INCLUSIVE PARA CÁLCULO DE FÉRIAS, 13º E 
INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS?

A comissão integra o salário para o cálculo de férias , 13º salário e inci-
dência de encargos, pois a Lei da Reforma Trabalhista de nº 13.467/2017, 
que entra em vigor a partir de 11/11/2017 manteve na redação do § 1º 
do artigo 457 da CLT as comissões como integrantes do salário.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO MEI
Quando o MEI presta serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, 
alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, a 
empresa tomadora do serviço deve recolher 20% de INSS patronal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS COLETIVAS NA REFORMA TRABALHISTA
Com a Reforma Trabalhista como devemos proceder com as férias cole-
tivas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL 
Admissão para trabalhar 04hs por dia, segunda a sábado, após a 
reforma trabalhista, como fica a proporcionalidade do piso salarial, 
o salário da funcionária pode ficar abaixo do salário mínimo, caso 
trabalhe além do horário, o acréscimo de horas extras será de acordo 
com a convenção (100%); o acréscimo de horas extras diárias continua 
sendo de 2 horas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
Temos uma empresa que paga gratificação de função para alguns funcio-
nários acerca de 02 anos. Porém, quer deixar de pagar esta gratificação, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

4ª Vara Cível do For Regional I - Santana – SP 
 EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça FRANCISCO CAMPOS 
OLIVEIRA (CPF 013.602.558-77), bem como de seu cônjuge MARIA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA 
(CPF 090.296.208- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (CNPJ 
00.360.305/0001-04), e demais interessados,   nº 
0041873-75.2003.8.26.0001,  requerida 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA SANTANA (CNPJ 67.353.904/0001-71).  
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que  
através do -line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue:  
1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento sob nº 22, localizado no 2º andar do Bloco “B”, do 

-
-

Contribuinte Municipal: 071.464.0161-8 (A.M). Matrícula nº 
ÔNUS: R.2(12/02/1992) 

Av.3(05/08/2011) - PENHORA EXEQUENDA. 
2. AVALIAÇÃO: R$ 399.675,38 (dezembro/2017 –  Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 

Judiciais do TJSP). 
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 230.000,00 (21/03/2017 – Conforme Ata de Agosto). 
4. VISITAÇÃO -  
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 22/02/2018, às 11h10min, e termina em 

27/02/2018, às 11h10min e; 2ª Praça começa em 27/02/2018, às 11h11min, e termina em 
19/03/2018, às 11h10min. 

6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: tramitando a ação, ou no 

-0900 e email: contato@zukerman.com.br 
FRANCISCO CAMPOS OLIVEIRA, bem como de seu cônjuge MARIA PAULA 

DE SOUZA OLIVEIRA e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, e demais 
interessados, INTIMADOS 

09 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 
(11) 2184-0900  |  WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

Continuada (PEPC) inclui também entregar o Relatório de 
envio 

-
2018  
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“Mais do que uma obrigação, o Programa de Educação 

contabilidade manter- âmica 

aprendizado constante. O PEPC torna tudo oficial”, declarou a 
 

Norma Brasileira de Contabilidade que rege a Educação 
– 

rigados 
 

RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL CONTINUADA DEVE SER 

ENTREGUE ATÉ 31 DE JANEIRO 

Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

Rimbra Participações Ltda. - CNPJ/MF 12.126.853/0001-53 - NIRE 35.224.431.608
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 18/12/2017

Data/Hora/Local: 18/12/2017 às 12hs, na sede social, SP/SP, Rua Olimpíadas,134, conjunto 42, sala 4, Vila
Olímpia, CEP 04551-000. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação prévia nos termos do §3º da
cláusula 7ª do contrato social da Rimbra,  por estarem presentes à reunião os sócios representando a
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes da presente ata.Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: Reduzir o capital social de R$ 2.645.001,00, para R$ 100.001,00 mediante a extinção de
2.545.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada uma e restituição do valor em espécie de R$2.545.000,00
ao sócio Fabio Alperowitch. Encerramento: Nada mais. SP, 18/12/2017. Fabio Alperowitch; Mauricio Levi.

É a partir dos 40 anos que 
normalmente as pessoas 
começam a sofrer com 

as consequências de uma vida 
repleta de  maus hábitos. Ati-
vidades rotineiras executadas 
de maneira errada ou adotar 
postura incorreta repetidamen-
te podem trazer sérios danos 
para a coluna. As pessoas que 
desenvolvem problemas e se 
queixam de dor costumam errar 
ao sentar para trabalhar ou até 
na hora do descanso, carregam 
peso de forma errada ou além 
da sua capacidade.

Na hora de dormir usam col-
chão de má qualidade, já gasto 
ou deitam de maneira errada, 
erram na hora de escolher os 
calçados no trabalho ou no lazer 
e costumam exagerar no uso 
dos equipamentos eletrônicos. 
Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), estima-se que 
80% da população mundial terá, 
ao menos, um episódio de dor 
nas costas durante a vida. No 
Brasil a dor na coluna é consi-
derada a doença crônica mais 
comum, atingindo cerca de 36% 
da população, segundo dados 

Dor nas costas é a doença que 
mais afasta trabalhadores no Brasil
Ranking do INSS divulgado em 2017 mostra que a enfermidade foi a causa mais comum dos afastamentos

te atividades físicas;

para cada tipo de piso ou 
situação;

trabalho (mesa e cadeira) e 
em casa (cozinha, colchão, 
sofá);

chilas ou bolsas; 

Ipads, notebooks e outros 
equipamentos eletrônicos 
que mantém a cervical na 
mesma posição por muito 
tempo;

com espuma gasta;

bancos do carro e embrea-
gem ou pedais muito duros;

posturas que se mantêm 
por longos períodos, as-
sim como a sobrecarga da 
região lombar;

Fonte e mais informações: 
(www.mauriciomarteleto.com.
br).

da Escola Nacional de Saúde 
Pública. 

Por isso, adotar hábitos sim-
ples no dia-a-dia pode ser a so-
lução para graves problemas de 
coluna, como alerta Dr. Mauricio 
Marteleto, ortopedista, membro 
titular da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT). “A primeira medida 
para evitar esse tipo de problema 
é corrigir a postura diante de 
atividades diárias. É vigiar-se 
ao pegar peso, ao levantar da 
cama e cuidar para sentar corre-
tamente no trabalho e em casa. 
Além disso, é importante manter 
o peso corporal dentro de uma 

faixa saudável e de acordo com 
a sua estatura e perfi l para não 
pressionar a coluna”, ressalta o 
médico.

Alongar-se durante o dia 
também é uma forma de evitar 
e aliviar as dores, explica o 
ortopedista. “O alongamento 
precisa fazer parte do dia a dia 
das pessos. É uma tarefa essen-
cial para quem quer prevenir 
as dores. São medidas simples 
como movimentar o pescoço da 
esquerda para direita, fechar e 
abrir a mão, entre outros”.

Saiba quais são os principais 
vilões da coluna e aprenda a se 
prevenir:
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Julinha Lazaretti (*)

As alergias causam enormes desconfortos 
para quem sofre com elas. Com a chegada 
do verão e das férias, as alergias a picadas 
de insetos ganham destaque já que, com 
o calor, as pessoas andam mais expostas. 

As viagens para sítios, chácaras e praia, 
locais abertos e com maior quantidade de 
mosquitos, também aumentam os casos. A 
alergia a picadas de insetos é causada pela 
saliva que é injetada pelo bichinho. Assim, 
se desenvolvem sintomas como coceiras, 
vermelhidão, inchaço e erupções no local. 
Geralmente, esses sintomas desaparecem 
em poucos dias, mas, em casos um pouco 
mais graves, formam feridas e podem in-
feccionar. 

Existem basicamente dois tipos de alergia 
a insetos. A alergia aos insetos sugadores de 
sangue (mosquitos, pernilongos, borrachu-
dos), também conhecida por “estrófulo” e 
as alergias aos insetos que injetam venenos, 
também chamados de Hymenopteras, como 
as abelhas, vespas e formigas. O “estrófulo” 
ocorre principalmente durante a infância e 
diminuem ou desaparecem até a puberdade. 

alergia são pequenas lesões avermelhadas 
e com bolhas nas áreas de maior exposição 
como pernas e braços, sempre com coceiras 
intensas. O tratamento é feito com remé-
dios anti-infl amatórios e anti-histamínicos 
sempre sob orientação médica. As alergias 

Conheça a alergia a picada de inseto 
e saiba como prevenir ou cuidar

melhores soluções. Na hora de escolher o 
repelente é importante levar algumas coisas 
em consideração: 

oferecem mais proteção e podem ser 
usados por crianças e gestantes;

Aegypti. Principalmente no verão, é 
importante redobrar a atenção, evitar 
água parada e usar produtos que com-
batam o mosquito;

de proteger, cuidam da saúde e do meio 
ambiente;

áreas mais expostas: pernas, braços, 
colo, pescoço e rosto;

aplique o spray na mão e depois espalhe 
pelo corpo;

da aplicação do protetor solar, item 
também indispensável. 

O uso de inseticida e repelente são medi-
das preventivas que irão melhorar a vida de 
quem sofre com alergias a picadas de inseto. 
Caso ainda assim haja contato, em casos de 
crises, fi que atento aos sintomas e conte 
sempre com um médico de sua confi ança 
para melhorar a qualidade de vida! 

(*) - Formada em Ciências Biológicas pela USP, 
tem Pós em Imunologia e Especialização em 

Cosmetologia, e é sócia diretora da Alergoshop 
(www.alergoshop.com.br). 

aos hymenopteras são mais graves podendo 
levar à morte. Normalmente a primeira rea-
ção é mais leve, após a picada, geralmente, 
a pessoa sente dor e o local fi ca vermelho 
e inchado. Aplicar gelo e fazer a limpeza 
da área com antisséptico costuma ser o 
sufi ciente para melhorar os sintomas. 

No entanto essa alergia vai se agravando de 
forma severa a cada nova picada, podendo, 
mesmo na segunda, já levar ao choque anafi -
lático cujos sintomas são:  inchaço do rosto, 
aperto no peito e difi culdade para respirar, 
voz rouca ou língua inchada com sensação 
de garganta fechada, tontura ou sensação de 
desmaio, perda de consciência ou colapso 
etc. Nestes casos é imprescindível que se 
procure auxílio médico urgente! 

Além de cuidar do pós-picada, em ambos 
os casos, é importante prevenir. Evitar 
contato com insetos é sempre a melhor 
maneira de se precaver das crises alérgicas. 
Para isso, o uso de inseticida nos cômodos 
e um bom repelente todos os dias são as 
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