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Edital de Intimação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0025688-31. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto 
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Danielle Nunes de Vita Silva RG Nº 20.123.719-2, CPF Nº 
142.726.478-

a Mais. 
.                                                 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037177-65. 2018.8.26.0002 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regio nal II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Fabricio Stendard, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Elaine Oliveira De Sobral, Brasileiro, RG 41.225.014-7, CPF 038.054.674-
43, com endereço à Rua Leon Carvalho, 353, casa 04, Jardim Martini, CEP 04439-030, - SP, que 

-16.2011.8.26.000

-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Intimação dital

ada Mais. Dado e 
nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2018.                                                                        

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007193-64. 2018.8.26.0704 A MMa. Juíza de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Helen Siqueira Paiva, CPF 368.569.398-

-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
Intimação dital

 

-

lei. Nada Mais esta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018.                  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035257-56. 2018.8.26.0002 O MM. Juiz de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regio nal II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Murilo Jerônimo De Almeida, RG 8967696, CPF 013.577.498-

tda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
 do CPC, foi determinada a sua Intimação dital

ito e 

-

ada Mais.         

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005679-05.2017.8.26.0604 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro de Sumaré, Estado de SP, Dr(a). Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) PG -EPP, CNPJ 21.560.288/00 
01-29, com endereço à Rua Gaetano Domenico Sarubbi, 30, Jardim São Domingos, CEP 13053-

- - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A.,  
rente à fatura de nº 25178667O, vencimento em 20/10/2016, venc. 
o reque rente, encontra-se em lugar ignorado, fica o me l Citado 

ada Mais /10/2018.       

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0010072-10. 2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - P, Dr(a). Renato Guanaes Simões 
Thomsen, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Renata Tunes Perrucci, Brasileiro, RG 292669405, 
CPF 217.644.078-
União Social Camiliana e outro, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 

 
.     

Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0082336-28.2018.8.26.0100. A Drª. Helmer Augusto Toqueton 
Amaral, Juiz de Direito da 8º VC Tieme Nihomatsu, RG Nº 
60.661.067-4 e CPF/MF Nº 078.253.449.01, que , alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação 

  dias.” e ciente(s) de que, nos 

a e 
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QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2018

FÉRIAS DE APRENDIZ
Empresa pode indenizar as férias não gozadas pelo aprendiz, existe 
obrigação de conceder o gozo ou pode ser opcional, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O MEI PODE FAZER CONTRATO DE “PARCERIA” COM OUTRA MEI, 
PARA TRABALHAR EM SALÃO DE BELEZA, DIVIDINDO O VALOR 
RECEBIDO, PRECISA EFETUAR CONTRATO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que a lei nº12.592/12 é omissa neste sentido, mas enten-
demos que o salão parceiro não poderá ser MEI. Assim, entendemos 
que um MEI não poderá contratar outro MEI para fins de parceria. Pela 
falta de dispositivo legal, orientamos também verificar junto a RFB.

MODELO DO CONTRATO INTERMITENTE
No contrato intermitente temos que efetuar os exames admissionais e 
demissionais, qual o prazo do contato e o que deve ser pago na rescisão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE PROVISÓRIA
Funcionário que fica afastado por 09 dias, devido a acidente de percurso, 
terá estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A ORIENTAÇÃO PARA O REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS?
Segundo consta na CLT, Artigo 41, o empregador adota o meio de registro 
que melhor atenda a suas necessidades, podendo ser livro, ficha ou meio 
eletrônico este por sua vez deve atender as exigências do Artigo 4° da Porta-
ria MTE 41/2007. Quanto a orientação do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) é entrar em contato com eles ou pelo portal do governo federal.

ACORDO TRABALHISTA DE MEMBRO DA CIPA
Acordo trabalhista deve ser somente por iniciativa do empregado. 
Membro da CIPA pode solicitar o acordo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CATPLUS GESTORA DE BENS LTDA.
CNPJ 13.090.719/0001-02 – NIRE 35224984232

Ata da Reunião dos Sócios Quotistas
Data e Horário: 26 de dezembro de 2018, às 9:00 horas Local: Sede social da empresa localizada na cidade de São
Paulo/SP, na Rua Maestro Cardim, n° 1.251, conjunto 95, Liberdade, CEP 01323-901. Mesa: Presidente, Gustavo Salume 
Teixeira. Secretário, Rafael Régis Salume Teixeira Presença: Presentes a totalidade dos sócios Convocação: Dispensada
Ordem do dia: Deliberar sobre a Redução do Capital Social, conforme previsão legal do artigo 1.082, inciso II, da Lei n° 
10.406/2002 – Código Civil. Deliberações: Aprovada por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, os 
sócios deliberaram: 1. Aprovar a redução do Capital Social em R$. 600.000,00 (seiscentos mil reais), passando do atual R$
6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais) para R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 2. A redução será
feita com a devolução à sócia MARIA CONCEIÇÃO SALUME TEIXEIRA de suas cotas sociais, em bem do seu Ativo Permanente
constituído de um terreno urbano, à Alameda Valência, constituído pelo LOTE N° 04 (quatro) da Quadra “19”. Do loteamento
denominado “ALPHAVILLE RESIDENCIAL “0”, no município de Santana do Parnaíba, comarca de Barueri, Estado de São Paulo,
com área total de 726,76 metros quadrados, medindo 22,00 metros de frente para a citada Alameda Valência; do lado direito
de quem da rua olha para o imóvel mede 37,41 metros, onde confronta com o lote n° 05; 35,66 metros do lado esquerdo,
onde confronta com o lote n° 03; e, 17,96 metros nos fundos, onde confronta com parte dos lotes n° 20 e 21, registrado 
na Matricula n° 92.532, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, contribuinte n° 24454-12-63-0148-00-000,
no valor contábil de R$ 606.799,46 e torna de R$ 6.799,46 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis
centavos) mediante débito em conta corrente a ser liquidado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sendo que os sócios 
comprometem-se, neste ato, a restituir ao patrimônio da Sociedade o valor total recebido, caso haja oposição de algum credor,
nos termos do artigo 1.084, do Código Civil. 3. Alterar a redação da cláusula 5ª (quinta) do Contrato Social para refletir a 
redução do Capital Social aprovada nesta deliberação. Encerramento e Aprovação da ATA: A ATA foi lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. Gustavo Salume Teixeira, CPF n° 352.095.548-21 – Presidente da Mesa; Rafael Régis
Salume Teixeira, CPF n° 357.408.998-85 – Secretário; Sócios: Gustavo Salume Teixeira, Rafael Régis Salume 
Teixeira, Sâmia Salume Teixeira, CPF n° 406.661.648-86 e Maria Conceição Salume Teixeira, CPF 295.660.958-05.

Strelitzia Administradora de Bens Ltda
CNPJ/MF 12.591.965/0001-85 - NIRE 35.224.717.463

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 16/10/2018
Data/Hora/Local: 16/10/2018, às 17hs, sede social, Rua Nísia Floresta, 334, Vila Carrão, CEP 03426-020, SP/SP. Mesa: 
Presidente-Sueli Gonçalo de Sousa; Secretária-Germana Gonçalo de Sousa. Presença: Totalidade, a saber: (i) Sueli Gonçalo 
de Sousa com 99,83%; (ii) Germana Gonçalo de Sousa com 0,17%. Convocação: Dispensada. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: (1) Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, em conformidade 
com o artigo 1.082 do Código Civil, com diminuição da participação da sócia Sueli Gonçalo de Sousa, de R$ 2.995.000,00 
dividido em 2.995.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, para R$ 695.000,00, dividido em 695.000 quotas, 
no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, perfazendo a redução do capital social não integralizado pela sócia Sueli Gonçalo 
de Sousa, no valor de R$ 2.300.000,00 dividido em 2.300.000 quotas, passando o capital social, após a referida redução, 
para R$ 700.000,00, dividido em 700.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, restando a integralizar em moeda 
corrente nacional, bens ou direitos, o valor de R$ 200.000,00, divididos em 200.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 
cada quota, a ser integralizado em 48 meses pela sócia Sueli Gonçalo de Sousa, cujo capital social passa a ser distribuí-
do entre os sócios, a saber: (i) Sueli Gonçalo de Sousa com R$ 695.000,00, dividido em 695.000 quotas, no valor nominal 
de R$ 1,00 cada quota, sendo que, R$ 495.000,00, foi devidamente integralizado em moeda corrente nacional, restando a 
integralizar no período de 48 meses, a partir da assinatura do presente ato, o valor de R$ 200.000,00, em moeda corrente 
nacional, bens ou direitos; (ii) Germana Gonçalo de Sousa, integralizou integralmente em moeda corrente nacional, as suas 
quotas subscritas, no valor de R$ 5.000,00, dividido em 5.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota. Ao final, a 
totalidade dos quotistas presentes manifestaram-se favoravelmente pela aprovação, sem ressalvas, da diminuição do capital 
social. Encerramento: Ata lida e assinada pelos presentes. Presidente-Sueli Gonçalo de Sousa; Secretária-Germana Gon-
çalo de Sousa. Sócias: Sueli Gonçalo de Sousa; Germana Gonçalo de Sousa; Advogado-OAB/SP 252.943-Marcos Feliciano. 

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05/12/2018 
Data/Local: 05/12/2018, sede em São Paulo/SP, os Conselheiros de Administração, que assinam esta Ata, ele-
geram para o cargo de Diretor Geral das Operações Brasil, Yasushi Tanabe, CPF/MF 241.933.298-95 e inscrito 
no Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L, na forma prevista 
no Artigo 15, §1º do Estatuto Social, para 1 mandato com validade até a AGO a realizar-se no 1º quadrimestre 
de 2019 ou até a eleição de novo Diretor Geral das Operações Brasil. O Diretor eleito declarou não estar inclu-
so em nenhum crime que o impeça de exercer atividade comercial. Após a eleição a Diretoria da Sociedade 
passa a ter a seguinte composição: (a) Presidente-Masazumi Takata, RNE G105696-0; CPF/MF 237.736.628-
74, (b) Vice-Presidente Econômico e Financeiro-Eiji Seki, RNE G354432-V, CPF/MF 239.651.138-60 e (c) 
Diretor Geral das Operações Brasil- Yasushi Tanabe, CPF/MF 241.933.298-95 e inscrito no Sistema de Re-
gistro Nacional Migratório (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L. Permanecerão vagos os cargos de 
Vice-Presidente Executivo, Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor de Controle e Finanças. Os 
termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscrevem. SP, 05/12/2018. a.a. Masazumi Taka-
ta/Presidente, Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte-Secretária, Conselheiros: Masazumi Takata, Toshiyuki Otake e 
Yukio Hioki. SP, 05/12/2018. JUCESP nº 590.484/18-7 em 20/12/2018. Flavia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

ATIVO R$
Circulante 2.172.411,94
Disponibilidades 1.175.299,68
Em Moeda Nacional 1.175.299,68
Dispon. em Moeda Estrangeira 225.405,26
Bancos-Depós. Moeda Estrangeira 198,39
Em Espécie 225.206,87
Outros Créditos 720.778,40
Carteira de Câmbio 556.580,00
 Diversos 164.198,40
 Adiantam. e Antecip. Salariais 13.927,67
 Adiantam. p/pgto p/nossa conta  -
 Impostos e Contrib. a Compensar  91.862,23
 Pagamentos a Ressarcir 4.550,00
 Devedores Diversos - País 53.858,50
Outros Valores e Bens 50.928,60
Despesas Antecipadas 50.928,60
Não Circulante 30.400,97
Permanente 30.400,97
Imobilizado de Uso 30.400,97
Imobilizações em Curso 18.348,45
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança 875,00
(-) Depreciação Acumulada (40.208,28)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 2.202.812,91

PASSIVO R$
Circulante 1.127.742,18
Obrig. p/Emprést. e Repasse -
Empréstimos no País -
- Em Moeda Nacional -
Outras Obrigações 1.127.742,18
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 30.148,16
Câmbio  606.891,62
- Câmbio Vendido a Liquidar  -
- Obrig. por compra de Câmbio  606.891,62
Fiscais e Previdenciárias 40.513,00
Imposto Renda e Contr.Social -
Impostos e Contr. a Recolher 40.513,00
Diversos 450.189,40
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 286.842,23
Credores Diversos - País  163.347,17
Não Circulante
Patrimônio Líquido 1.075.070,73
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de Lucros Especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (53.947,26)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)
Exercício Atual (1º Sem/18) 224.212,80

Contas de Resultado 92.636,13
Receitas Operacionais  2.878.105,00
Despesas Operacionais  (2.732.000,64)
Receitas não Operacionais  4.571,15
(-) Despesas não Operacionais  (428,00)
Imp. de Renda e Contr. Social  (57.611,38)
TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.202.812,91

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Novembro de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   

O ano acabou e você ainda 
não escolheu a escola 
em que seu fi lho vai 

estudar em 2019? Calma que 
ainda dá tempo de fazer a 
matrícula! E para ajudar você 
a fazer essa difícil tarefa, a 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Marista Champagnat, 
de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza, 
dá algumas dicas sobre o que 
levar em consideração antes 
de bater o martelo.

É claro que fatores como 
localização, preço e espaço são 
relevantes na hora de matricu-
lar a criança, mas há outras in-
formações que também devem 
ser levadas em consideração 
como a estrutura física, a pro-
posta pedagógica e os valores 
que o colégio defende, critérios 
fundamentais para se ter bons 
resultados no processo ensino-
-aprendizagem.

“A escola deve estar alinhada 
com os princípios da família e 
trabalhar em conjunto para o 
desenvolvimento integral da 
criança, transformando-a em 
um cidadão consciente, com-
prometido com o bem-estar 
coletivo é algo que deve ser 
considerado ao matricular seu 
fi lho”, ressalta Juliana.

Confi ra a seguir cinco dicas 
importantes que devem ser 
analisadas:
 1) Valores – avaliar os va-

Cinco dicas para escolher 
Avaliar a estrutura física, a proposta pedagógica e os valores defendidos pelo colégio são os pontos principais

pois no dia a dia podem 
surgir dúvidas, confl itos 
e situações que pedem 
moderação e orientação 
de todos os agentes do 
colégio. Por isso é vital sa-
ber como esses assuntos 
são tratados na escola e 
se isso está alinhado aos 
valores da sua família.

 5) Período integral ou 

ampliado – se seu fi lho 
precisa passar mais de 
um período na escola, 
lembre-se de conhecer 
as atividades oferecidas 
no contraturno, como é a 
organização dos estudos, 
projetos, entre outros. 
Aulas especiais e extra-
curriculares também 
precisam ser conhecidas, 
já que são igualmente 
importantes para a for-
mação da criança.

Feitas todas as avaliações ne-
cessárias e escolhida a escola 
que melhor se adequa à sua 
realidade, é interessante visi-
tar o colégio em momento de 
funcionamento das atividades. 
Esse momento pode ser deci-
sivo para coletar percepções 
sobre os momentos da vida 
escolar e pode infl uenciar, e 
muito, na hora de efetivar a 
matrícula.

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

lores familiares presentes 
na escola é primordial. 
Como o colégio aborda a 
religiosidade, excelência 
acadêmica, formação 
humana, entre outros 
pontos, é um passo im-
portante na hora de esco-
lher a escola. O estilo de 
aprendizagem da criança 
também é um quesito 
para se considerar na 
hora de selecionar uma 
instituição de ensino.

 2) Metodologia – enten-
der como é a abordagem 
pedagógica da escola é 
fundamental. Conhecer 
o espaço físico da sala 
de aula e como é usado, 
os tipos de avaliações 
realizadas e quem as 
elabora são pontos a se 

considerar. Como é o uso 
da tecnologia, como é 
feito o apoio pedagógico 
e a orientação de estudos 
também são questões es-
senciais na hora da visita 
à instituição.

 3) Formação da equipe 

– os professores e co-
laboradores da escola 
devem ser capacitados 
para as atividades que 
exercem. Também é in-
teressante avaliar como 
acontece o processo de 
formação continuada da 
equipe para o desen-
volvimento do trabalho 
pedagógico.

 4) Relacionamento – con-
ferir como é a abordagem 
para mediação de confl i-
tos também é importante, 
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Não é novidade. Quando 

falamos em Internet 

das Coisas (IoT), a 

primeira coisa que nos 

vem à mente são os 

dispositivos inteligentes 

e conectados

Sejam os chamados we-
arables - como relógios 
e pulseiras -, sejam os 

eletrodomésticos, como gela-
deiras, fogões e aspiradores. O 
que muitos não sabem é que 
o potencial da tecnologia vai 
muito além dos smartdevices. 
O IoT requer mais do que sua 
capacidade de gerar impacto 
não só na vida pessoal dos 
indivíduos, mas na sociedade 
como um todo.

Setores fundamentais da 
indústria, como a de auto-
mobilismo, a de saúde e a de 
energia enxergam na Internet 
das Coisas um meio fundamen-
tal para atingir maturidade e 
ganho competitivo expressivo. 
Não por acaso, estima-se que 
os gastos com IoT superem 
a marca de US$ 1 trilhão até 
2022, de acordo com a consul-
toria IDC. E quando olhamos 
apenas América Latina, as 
previsões apontam para um 
crescimento ainda mais signi-
fi cativo, uma vez que ainda há 
bastante espaço para explorar.

Compreender, entretanto, 
que a IoT sozinha não é ca-
paz de gerar o impacto que 
se espera, tanto nas esferas 
econômicas como nas sociais, 
se faz primordial para compre-
ender as suas possibilidades. 
As novas tecnologias se com-
plementam. Exemplos disso 
são as novas criações e suas 
diversas aplicações em reali-
dade aumentada, inteligência 
artifi cial, machine learning e 
redes neurais. 

A combinação dessas tec-
nologias cria uma inegável 
capacidade de valor para 
diversos aplicações, nas espe-
ras públicas e privadas. Listo 
alguns exemplos:

Conhecido por ser uma 
tecnologia que permite 
que o mundo virtual seja 
misturado ao real, criando 
interações, a realidade au-
mentada combinada à IoT 
pode ajudar a transformar 
a forma como corporações 
realizam tarefas, criando 
uma nova forma de intera-
ção da máquina com o ser 
humano. Esse impacto se 
dará de forma mais eviden-
te na indústria, como de 
manufatura, de logística 
e de bens de consumo. A 
gigante de logística DHL 
e um número crescente 
de outras empresas, por 

exemplo, usam a tecno-
logia para aumentar a 
efi ciência e precisão do 
processo.

sente há mais de 50 anos, 
o conceito de inteligência 
artifi cial passa a ganhar no-
vas dimensões combinado 
com a Internet das Coisas. 
Expoente dessa junção, a 
indústria automobilística 
passa a sentir esse impacto 
com veículos guiados sem 
o intermédio humano (dri-
verless). 

Empresas como Uber, Tesla 
e Google já deram amostras do 
que pode vir a ser o carro au-
tônomo. Outros setores, como 
o fi nanceiro e de seguros, tam-
bém já sentem essa inovação. A 
Liberty Seguros, por exemplo, 
foi a primeira a colocar em 
prática a telemetria a favor 
dos segurados, ao investir R$ 
1 milhão no programa Direção 
em Conta, nos últimos anos.

fonte alimenta a outra, e as 
duas se complementam. É 
dessa forma que a tecnolo-
gia de Machine Learning se 
une ao conceito de Inter-
net das Coisas. A primeira 
é voltada, principalmente, 
para a análise de grandes 
volumes de dados como os 
gerados ostensivamente 
por dispositivos IoT. Para 
isso, utiliza diversas disci-
plinas de análise de dados 
indo desde preditiva e data 
mining até reconhecimen-
to de padrões. 

Um ótimo exemplo dessa 
junção é a plataforma da AWS 
de Internet das Coisas (AWS 
IoT). Ela provém acesso a 
outros serviços com capaci-
dade cognitiva, que facilitam o 
entendimento de informações 
em setores complexos, como 
saúde e logística.

ras -  A infraestrutura de 
IoT passa pelas demais 
tecnologias. Diante de tal 
cenário, e suas diferentes 
utilizações, os desafi os ain-
da serão enormes, assim 
como as oportunidades. 
Por isso, os profi ssionais 
que lidam com tecnolo-
gia também terão que 
se adaptar para atender 
a grande demanda por 
automatização em grande 
escala. Novos processos 
serão recriados. 

O importante é estar dispo-
nível e preparado para atuar 
nessas novas frentes de tra-
balho que demandarão muita 
pesquisa e desenvolvimento.

(*) - É Head de IoT da Semantix, 
empresa especializada em Big Data, 

Coisas e Análise de dados (http://
semantix.com.br/).

A Internet das Coisas e o 
seu poder muito além dos 
dispositivos conectados

Gabriel Dias (*)

Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG (PGA Brasil). Edital de
Convocação da AGO. A Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG, nos
termos estatutários, Convoca os srs. Associados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (AGO), em primeira convocação às 10h00 ou em segunda e última
convocação,  às 10h30 do dia 29 de janeiro de 2019 (terça-feira), nas dependências
do PL Golf Club, situado na Estrada da PL, S/N, na cidade de Arujá, CEP: 07422-000,
com a seguinte ordem do dia: eleição e posse dos dirigentes da ABPG (Presidente;
Vice Presidente Técnico; Vice Presidente Administrativo; Vice Presidente Financeiro
e Vice Presidente de Marketing e Membros do Conselho Fiscal, sendo (3) efetivos e
(3) suplentes). As chapas poderão ser inscritas até às 15h00 do dia 14 de janeiro
2019, mediante protocolo da inscrição diretamente com o Secretário Executivo da
ABPG, Sr. Diego Hans, na sede temporária da ABPG, na Rua Piauí, 561 Higienópolis,
em São Paulo-SP, CEP 01241-001. No pedido de inscrição da chapa deverão constar
os nomes dos candidatos a cada cargo e o nome e qualificação completa do
representante da chapa, que responderá plenamente por ela e, que deverá ser pessoa
com endereço certo e fixo no Brasil. Todo o processo eleitoral, desde a publicação deste
edital até a posse dos eleitos, observará o Estatuto Social. O Associado, candidato ou
não, que quiser postular direito que entenda possuir ou quiser manifestar-se sobre o
processo eleitoral, deverá fazê-lo por escrito, entregando a petição na sede provisória
da ABPG, ao senhor Diego Hans, que assinará recibo contendo a data e horário do
recebimento. Luiz Martins - Presidente - Heleno Andrade Jr. - V.Presidente
Administrativo - Miguel Cavalieri - V.Presidente Financeiro.
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