
OPINIÃO
Temos que 

nos adaptar à 
transformação digital

As organizações 

passaram a defi nir 

novas diretrizes e 

determinar modifi cações 

internas para 

acompanhar várias 

tendências

A transformação digital 
certamente é a mais 
substancial. Mesmo 

que ela provoque mudanças e 
desconforto, pode vir seguida 
em muitos casos de opor-
tunidades de mercado que 
provocam adaptação à nova 
realidade. E essa adaptação 
se estende aos parceiros de 
negócios e seu ecossistema. A 
transformação digital atinge a 
todos e, portanto, as energias e 
os esforços despendidos para 
se destacar devem ser com-
partilhados entre as pessoas 
que trabalham em diferentes 
segmentos. 

Big Data, acreditamos, está 
no “olho do furacão” de tudo o 
que está acontecendo em todo 
o processo de transformação 
digital. Big data transforma os 
modelos de negócios e como 
consumimos serviços, nos 
transportando de um mundo 
no qual compramos bens 
(instalações, manutenção e 
serviços) para outro, em que já 
não somos proprietários, mas 
usuários que pagam por servi-
ços com faturamento mensal 
proporcional ao solicitado. 

Essa é uma revolução que 
atinge a todos os integrantes 
da cadeia de valor. Só para dar 
um exemplo de uma das verti-
cais de mercado, se as cadeias 
hoteleiras não se importarem 
com o que se passa em portais 
como Trivago ou Experia, te-
rão sérios problemas em sua 
cadeia de valor. Isso signifi ca 
que temos de prestar muita 
atenção às demandas do 
cliente fi nal.

Em relação aos planos de 
todas as empresas envolvidas 
em uma cadeia de valor – sejam 
fabricantes, distribuidores, in-

tegradores e todos os parceiros 
de vendas e serviços –, eles 
devem ser adaptados ao novo 
modelo de negócios. Empresas 
que estavam acostumadas a 
vender equipamentos e manter 
receita em torno de serviços e 
manutenção precisam traçar 
novos objetivos. 

Essa revolução tecnológica 
está sendo preparada há tem-
pos, o que traz como conse-
quência a necessidade de se 
preparar para as mudanças no 
modelo de negócios que vêm 
associadas à comercialização 
de soluções. É necessário 
capacitar os parceiros de ne-
gócios para entrar no novo 
modelo de forma distinta de 
como trabalham agora. 

Já não se vai faturar um 
grande volume de uma só vez 
em um pedido, mas faturá-
-lo em parcelas mensais por 
quatro anos. Processos terão 
de ser alterados em muitos de-
partamentos de uma empresa 
para se atingir esse objetivo, 
entre eles fl uxos fi nanceiros, 
caixa e a forma de vender. 
No caso de soluções de redes 
de dados e voz, são elas que 
podem oferecer aptidão às 
organizações para enfrentar 
com efi ciência as demandas 
de novos modelos. 

Aliadas às aplicações de cola-
boração capazes de integrar as 
redes físicas com as móveis, a 
inovação tecnológica vai ajudar 
as empresas a alcançar com 
êxito o processo de digitaliza-
ção e do Network on Demand. 
É isso que vai proporcionar a 
infraestrutura, a conectividade 
e os serviços de cloud no modo 
IaaS –Infraestrutura como 
Serviço.

A transformação digital é 
um processo que vai afetar a 
todas as profi ssões. E o seu 
elemento-chave está rela-
cionado diretamente ao big 
data. Infelizmente, quem não 
buscar a adaptação, tende a 
se extinguir.
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Somente 28,7 milhões de pessoas foram vacinadas.

Isso signifi ca 53% do público-alvo.

Um balanço do Ministério 
da Saúde, mostra que 
somente 28,7 milhões 

de pessoas foram vacinadas, 
apenas 53% do público-alvo. É 
fundamental que as pessoas se 
vacinem neste momento para 
estarem protegidas durante 
o inverno, quando os diversos 
vírus da infl uenza começam a 
circular com maior intensida-
de. A vacina demora cerca de 
15 dias para fazer efeito após 
aplicada. 

A escolha dos grupos prio-
ritários segue recomendação 
da OMS. O público-alvo é 
formado por 54,2 milhões de 
pessoas consideradas mais 
vulneráveis para complicações 
da doença. A meta do governo 
é vacinar 90% desse grupo. A 
dose está disponível nos postos 
de vacinação para crianças de 
6 meses a menores de 5 anos, 
pessoas com 60 anos ou mais, 
trabalhadores de saúde, povos 
indígenas, gestantes, puérperas 

França 
fará teste 
e mudará 
estrutura
das aulas
para crianças

O novo governo de Emmanuel 
Macron fará uma mudança 
em mais de duas mil escolas 
francesas para o próximo ano 
letivo: as classes deverão ter 
apenas 12 alunos cada para 
um melhor aproveitamento do 
ensino. O anúncio da mudança 
foi realizado ontem (22) pelo 
ministro da Educação, Jean-
-Michel Blanquer, e atinge 2,2 
mil escolas de ensino primário 
das áreas de instrução prioritá-
ria ou de instrução prioritário 
reforçada. As crianças dessas 
unidades tem entre dois e seis 
anos de idade.

De acordo com Blanquer, 
“diversos estudos demonstram 
que a subdivisão em pequenas 
classes é mais efi caz” e que as 
aulas das classes prioritárias 
terão apenas 12 ao invés dos 
24 alunos como é atualmente 
como forma de ‘experimenta-
ção’. “A prioridade é a escola 
primária, que é a mãe de todas 
as batalhas. Nosso objetivo é 
que os alunos saiam da escola 
primária com a aprendizagem 
essencial. Temos que sair da 
escola primária tendo apren-
dido a ler, escrever, contar e 
a ter respeito pelos outros”, 
disse ainda o ministro. A medida 
suscita críticas de sindicatos 
franceses e de professores, que 
afi rmam que não há estruturas 
para o ensino ser feito dessa 
maneira. (ANSA/COM ANSA).

O presidente da Coreia do 
Norte, Kim Jong-un, aprovou 
a produção em larga escala 
de um novo míssil de médio e 
longo alcance, o Pukguksong-2 
(KN-15). A autorização para a 
fabricação da arma veio após o 
país ter sucesso em um teste do 
equipamento no fi m de semana. 
“Esse tipo de míssil deve ser 
rapidamente produzido em 
massa e em série”, disse o di-
tador norte-coreano citado pela 
agência de notícias Yonhap. 

Kim Jong-un supervisionou 
pessoalmente o teste do K-15 
no domingo e comemorou o 
sucesso do míssil em atingir 
seus respectivos alvos. O 
equipamento teria sobrevoado 
cerca de 500 km e caído no Mar 
do Japão. “O objetivo do lança-
mento era a verifi cação de todos 
os indícios técnicos e a análise 
de sua adaptação diante de 

MP cria Refi s para 
débitos de empresas 
com autarquias

O governo publicou, na edição 
de ontem (22) do Diário Ofi cial 
da União, medida provisória (MP) 
que institui o novo Programa de 
Recuperação Fiscal (Refi s), o 
Programa de Regularização de 
Débitos não Tributários (PRD) 
de empresas junto às autarquias 
e fundações públicas federais e à 
Procuradoria-Geral Federal.

A adesão ao PRD ocorrerá 
por meio de requerimento a ser 
efetuado no prazo de 120 dias, 
contados da data de publicação da 
regulamentação pelas autarquias, 
fundações públicas e a procura-
doria. O programa abrangerá os 
débitos em discussão administra-
tiva ou judicial, segundo o texto 
da MP 780/2017. Segundo o Minis-
tério do Planejamento, a medida 
contribui para a manutenção ou 
restabelecimento do acesso ao 
capital por parte das empresas 
que aderirem ao programa. 

“A MP é convergente com ou-
tras ações governamentais que 
visam a recuperação da economia 
brasileira. O parcelamento dos 
débitos também contribui para 
a elevação da arrecadação de 
receitas governamentais em um 
momento em que o governo busca 
reequilibrar as contas públicas do 
país”, disse a pasta em nota (ABr).

Os estudos online permitem que o estudante organize o próprio 

tempo e tenha acesso a um plano de estudos personalizado.

Feita a inscrição no Enem, 
estudantes podem desde já 
aprofundar ainda mais os es-
tudos. O Geekie Games abriu 
acesso a um simulado gratuito 
com dois cadernos de provas. 
As áreas de conhecimento 
estão organizadas da mesma 
forma que o Enem: have-
rá questões de linguagens, 
códigos e suas tecnologias 
e ciências humanas e suas 
tecnologias no primeiro dia 
de avaliação; matemática e 
suas tecnologias e ciências 
da natureza e suas tecnolo-
gias estarão no segundo dia 
de prova. 

Após iniciado o teste, os 
estudantes terão até duas 
horas seguidas para concluir 
cada caderno de prova. Ao 
entregá-las, os participantes 
receberão imediatamente 
um relatório gratuito com os 
assuntos mais errados, além 
do gabarito das questões. 
Também poderão comparar se 
conseguiriam ou não ser apro-
vados no curso que desejam, 
com base nas notas do ano 
passado. Para fazer os simu-
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Campanha de vacinação contra 
gripe termina na sexta-feira

Esta é a última semana da campanha de vacinação contra a gripe, a vacina está disponível nos postos 
de saúde até a próxima sexta-feira (26) para o público-alvo da campanha

(SUS) devem se dirigir aos 
postos em que estão registra-
dos para receber a vacina, sem 
a necessidade de prescrição 
médica.

À população em geral, o Minis-
tério da Saúde orienta a adoção 
de cuidados simples para evitar a 
doença, como: lavar as mãos vá-
rias vezes ao dia; cobrir o nariz e 
a boca ao tossir e espirrar; evitar 
tocar o rosto; não compartilhar 
objetos de uso pessoal; além de 
evitar locais com aglomeração 
de pessoas.

Mesmo as pessoas vacinadas 
devem procurar o médico ao 
apresentar os sintomas da 
gripe: febre, tosse ou dor na 
garganta, além de outros, como 
dor de cabeça, dor muscular 
e nas articulações. O agrava-
mento do quadro de gripe pode 
ser identifi cado por falta de 
ar, febre por mais de três dias, 
piora de sintomas gastrointes-
tinais, dor muscular intensa e 
prostração (ABr).

(até 45 dias após o parto), po-
pulação privada de liberdade, 
funcionários do sistema pri-
sional e pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis ou 
com outras condições clínicas 
especiais, além de professores 
da rede pública e particular.

Pessoas com doenças crôni-
cas não transmissíveis e com 
defi ciências específi cas devem 
apresentar prescrição médica 
no ato da vacinação. Pacientes 
cadastrados em programas de 
controle das doenças crônicas 
do Sistema Único de Saúde 

Plataformas online para 
simulado do Enem

lados de 2017 basta que o estu-
dante crie uma conta gratuita 
no site (https://geekiegames.
geekie.com.br/simulado-enem/
do Geekie Games).

Outro simulado é o Descom-
plica (https://descomplica.com.
br/). As inscrições estão aber-
tas. Com o mesmo formato do 
Enem, o simulado aplicado em 
dois domingos. Os estudantes 
terão acesso à correção e às no-
tas do Sistema de Seleção Uni-

fi cada (Sisu) do ano passado, 
para que possam estimar se 
conseguiriam ser aprovados 
no curso que desejam. 

Segundo o professor de 
física e CEO da plataforma 
Descomplica, Marco Fisbhen, 
os estudos online permitem 
que o estudante organize o 
próprio tempo e tenha aces-
so a um plano de estudos 
personalizado, voltado para 
as próprias demandas (ABr).

Líder norte-coreano aprova 
fabricação em massa de míssil
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Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

diversas condições de batalha, 
antes que o míssil seja enviado 
a unidades militares para uso”, 
afi rmou o líder do país.

Há uma semana, a Coreia do 
Norte testou outro míssil, o 
Hwasong 12, que alcançou 800 

km. Os testes, que já totalizam 
oito desde o início do ano, 
aumentam a tensão na região 
asiática e as provocações contra 
os Estados Unidos, cujo presi-
dente, Donald Trump, promete 
respostas (ANSA/COM ANSA).

A prefeitura de São Paulo registrou, desde o 
início do ano, a menor frota de transporte coletivo 
de toda a série histórica que começou em 2006. 
A média mensal de ônibus e micro-ônibus nos 
quatro primeiro meses de 2017 chegou a 14.512 
veículos, segundo dados do órgão responsável por 
administrar o transporte público na maior cidade 
do país, a SPTrans.

O número fi ca abaixo do de 11 anos atrás, quando a 
média mensal, considerando todos os meses do ano, 
alcançou 14.761 veículos em circulação. Em nota, a 
SPTrans explicou que a variação da frota ocorre em 
função de ajustes operacionais e argumentou que, 
apesar da redução no número de veículos, aumen-
tou a capacidade de transporte de passageiros, já 
que ônibus menores estão sendo substituídos por 
veículos maiores, como os biarticulados.

Os números ofi ciais mostram que, em abril de 2006, 
a frota tinha capacidade para 958 mil passageiros. Em 

abril deste ano, esse número chegou a 1,153 milhão 
de pessoas. Um aumento de quase 20% na capaci-
dade. De outro lado, em 11 anos, também aumentou 
o número de usuários do sistema, com acréscimo 
de 10%, aproximadamente. Em todo o ano de 2006, 
foram transportados 2,661 milhões de passageiros. 
Nos 12 meses do ano passado, esse número chegou 
a 2,915 milhões de pessoas. Até abril deste ano, já 
tinham sido transportadas 917 mil pessoas. 

Os números das planilhas ofi ciais são sentidos 
na prática por quem anda de ônibus na maior ci-
dade do país. Cinelly dos Anjos, que é empregada 
doméstica e precisa pegar até três ônibus todos os 
dias para chegar ao trabalho, relaciona a redução 
do número de veículos com a queda na qualidade 
do serviço: “Por causa do tempo que você espera. 
Você espera muito, sabe? É uma falta de respeito 
com a gente, que paga muito caro pra andar mal 
dentro desses onibus apertados”.

Capital paulista tem menos ônibus em circulação

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1007318-17.2016.8.26. 0047 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Assis, Estado de SP, Dr(a). Adilson Russo de Moraes, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Irmâos Ludwig Transporte e Servicos Ltda Epp, Sp-333, S/N, Km 406 + 360m,
Parque Universitário - CEP 19806-760, Assis-SP, CNPJ 96.313.994/0001-75, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.a., alegando em síntese: a
requerida não liquidou a fatura de nº 230825577, com vencimento em 10/05/2016, no valor de R$
46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais, noventa e quatro centavos), fatura
de nº 234970287. Determinada a citação do requerido, este não foi localizado em diligências
empreendidas, sendo certo que se encontra em local ignorado. Em decorrência, nos termos do artigo
700 do Código de Processo Civil, fica devidamente citado para que, no prazo de 15 dias, efetue o
pagamento do débito, ou, caso queira, apresentar embargos, sob pena de constituição do contrato em
titulo executivo judicial. Valor da causa: R$ 46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e
nove reais, noventa e quatro centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
* dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Assis, aos 02 de maio de 2017.                                                                                     (23 e 24)
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