
Números crescentes de 

IoT e outros dispositivos 

conectados. Vídeo over-

the-top (OTT) em TVs de 

locais fi xos, bem como 

laptops e telefones

Backhaul sem fi o em re-
des fi xas. Ótica digital 
ampliando alcance e 

capacidade. O ano de 2018 
inaugurou redes multiproto-
colo, multiplataforma e multi-
gigabit em um ritmo sem pre-
cedentes. E para os próximos 
12 meses não há previsão de 
desaceleração. Este ano houve 
um enorme progresso em três 
áreas críticas: 
 1) Crescimento expo-

nencial de banda 

larga: o aumento no 
número de assinantes 
de banda larga e a pro-
liferação de dispositivos 
conectados resultaram 
em uma demanda de 
rede sem precedentes. 
Além disso, o número 
de dispositivos conecta-
dos por residência (em 
alguns casos, entre 20 
e 30 em média) está su-
perando rapidamente o 
número de dispositivos 
conectados por usuário, 
de acordo com o 2018 
Connectivity & Enter-
tainment Index (CEI). 
E não são apenas resi-
dências: os provedores 
de serviços viram um 
forte crescimento nos 
clientes comerciais este 
ano.

 2) Desconectar-se virou 

mainstream: os guer-
reiros móveis deram 
lugar às massas móveis. 
E são igualmente exi-
gentes: 89% das pessoas 
no mundo todo esperam 
conectividade constan-
te, de acordo com o CEI. 
Desde o uso de pacotes 
de dados de celulares 
como hot spot de ba-
ckup, quando a rede wi-
-fi , falha a acessar plata-
formas de streaming em 
nossas TVs fi xas em vez 
de apenas em laptops 
e telefones. Os slogans 
de marketing “qualquer 
dispositivo a qualquer 
hora em qualquer lugar” 
se tornaram realidade. 
Em resposta, a ótica 
digital está ampliando o 
alcance e a capacidade 
das redes.

 3) A migração de ser-

viços gerenciados 

de empresas para 

residências: liderados 
por plataformas de 
serviços como Netfl ix e 
The Weather Channel, 
os serviços customiza-
dos, que antes eram 
exclusivos para redes 
corporativas, agora 
estão disponíveis para 
redes domésticas e 
dispositivos móveis. Da 
segurança residencial 
de alta qualidade aos 
primeiros adeptos da 
Internet das Coisas 
(IoT), as expectativas 
de nível empresarial 
chegaram à tecnologia 
residencial.

Preste atenção nas tendên-
cias abaixo, no próximo ano, à 
medida que as redes tornem 
possível um futuro mais fl e-
xível, e o atual mercado de 
US $ 8 bilhões se expanda 
para atender à crescente 
demanda:

 1) Verdadeira integração 

entre as tecnologias 

de rede corporativa 

e residencial: redes 
multigigabit para uso 
residencial e empresa-
rial estão chegando em 
paralelo, e tecnologias 
como a 802.11ax pro-
metem ser as primeiras 
a mudar o roteiro da 
migração de tecnologia, 
começando nos lares 
para depois chegar às 
empresas. O provisiona-
mento integrado sem fi o 
e fl exível promete seguir 
o mesmo caminho. Além 
disso, a capacidade ab-
soluta aumentará. Já 
foram lançados serviços 
de 2 gigabits nos EUA e 
redes com capacidade 
ainda maior internacio-
nalmente.

 2) O aumento da ver-

dadeira automação 

de rede, com mais 

inteligência e mais 

fl exibilidade: os níveis 
de velocidade gigabit são 
caros. Pensando nisso, 
várias novas tecnologias 
tentarão reduzir os cus-
tos absolutos e operacio-
nais e, ao mesmo tempo, 
aumentar a fl exibilidade 
dos sistemas. Redes 
virtualizadas serão pro-
gramadas para máxima 
personalização. Por sua 
vez, o big data fornecerá 
insights e análises para 
equilibrar as cargas de 
rede. Novas arquiteturas 
de acesso à rede busca-
rão aumentar a confi a-
bilidade e a efi cácia nas 
operações. Em alguns 
casos, surgirão arquite-
turas de rede complexas 
que fornecerão o nível de 
escolha e controle para 
atender à demanda dos 
usuários mais exigentes.

 3) Terceirização de ge-

renciamento de tec-

nologia de rede em 

uma escala muito 

maior: O gerenciamento 
desses custos e comple-
xidades ultrapassará 
rapidamente os con-
juntos de habilidades 
dos proprietários de 
empresas de pequeno 
e médio porte. À medi-
da que a fi bra ótica se 
expanda, as tarefas de 
gerenciamento de rede 
serão transferidas para 
os provedores de servi-
ços. As redes defi nidas 
por software que ofere-
cem acesso distribuído e 
licenciamento de banda 
larga e terminais vão 
se proliferar conforme 
tecnologias exigentes 
como PON, backhaul 5G, 
Metro Ethernet e uma 
lista de funções virtuais 
aparecerem em redes 
residenciais e corpora-
tivas.

Em suma, 2018 foi promissor 
em termos de desenvolvimento 
tecnológico na área de tecno-
logias. Certamente, muitas fer-
ramentas que surgirão agora 
vão ter impacto no mercado de 
smart homes num futuro bem 
próximo. A tendência é que o 
próximo ano siga esse mesmo 
caminho conforme tecnologias 
como IoT, 5G e smart homes 
se popularizem e aumentem 
a demanda por redes estáveis, 
tanto corporativas quanto re-
sidenciais e móveis.

(*) - É presidente da área de Nuvens e 
Redes da Arris International

(www.arris.com).

Demanda de rede
deve crescer ainda 

mais em 2019
Dan Whalen (*)
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ: 62.638.374/0001-94
Edital de Inadimplência

“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, apôs não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste 
notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização Integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para 
quaisquer dúvidas quanto à tais pendencias, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”  
Empresa: M. S. LTDA - ME CNPJ: **.*86.219/0001-** Contrato: 4500004188; Empresa: D. A. C. G. 
CNPJ: **.*84.088/0001-** Contrato: 4500022445; Empresa: J. C. P. - ME CNPJ: **.*27.261/0001-** 
Contrato: 4500010743; Empresa: C. DO N. M. CNPJ: **.*42.431/0001-** Contrato: 4500016519; 
Empresa: L. M. E. E.- EPP CNPJ: **.*42.701/0001-** Contrato: 4500013852;

PWA S/A
CNPJ n°. 04.455.612/0001-20 - NIRE 35.300.184.904

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 01 de Outubro de 2018
Data, Hora e Local: 01 de outubro de 2018, à 10:00 horas, na sede social a Avenida Eusébio Matoso, n° 690, conjunto
19, São Paulo – SP. Presenças: A totalidade do capital social, conforme comprovam as assinaturas lançadas no livro de
Presença de Acionistas. Convocação: Dispensado o edital de convocação nos termos do parágrafo 4°, do artigo 124, 
da lei n° 6.404/76. Mesa: Presidente: Sr. Roberto Carlos Pestana, que convidou a mim, Luis Schonenberg para
secretário. Ordem do dia: a) o exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; b) A deliberação sobre a destinação do resultado do exercício
findo em 31.12.2017; c) a instalação ou não do Conselho Fiscal; d) A eleição da Diretoria para o próximo triênio e fixação
de sua remuneração; e) Consolidação do Estatuto Social; f) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram
aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes com abstenções legais: a) O Balanço Patrimonial, as respectivas
demonstrações financeiras e demais documentos da administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017
e que deixaram de ser publicados em conformidade com o Artigo 294, Inciso II da Lei 6.404/76, conforme balanço em
anexo a esta; b) Aprovar a manutenção do prejuízo do exercício findo em 31.12.2017 em conta de prejuízos acumulados 
da Sociedade; c) estabelecer que o Conselho Fiscal não funcionará neste exercício; d) Reeleger a diretoria pelo período
de 03 (três) anos conforme determina o Estatuto Social, que vigorará até a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as 
contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, a saber: Diretor sem designação específica o 
Sr. Roberto Carlos Pestana, brasileiro, viúvo, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n° 2.761.588 SSP/
SP, e do CPF/MF n°. 065.168.078-68, residente e domiciliado a Rua Maratona, n° 139, apartamento 41, São Paulo – SP,
e também como Diretor sem designação específica o Sr. Roberto Carlos Pestana Filho, brasileiro, solteiro,
economista, portador da Carteira de Identidade RG n° 17.352.921 SSP/SP, e do CPF/MF n°. 103.811.938-37, residente e
domiciliado, a Avenida Jandira, n° 656, apartamento 181, São Paulo – SP ; O Sr. Presidente da mesa informou aos presentes
que em face de não haver mais nenhum candidato a cargo na diretoria, ficou decidido por unanimidade dos presentes que 
o segundo cargo da diretoria ficará vago momentaneamente até posterior deliberação. A remuneração da diretoria será
fixada em reunião própria dos diretores. Declaração de desimpedimento: O diretor ora eleito declara que não se
encontra impedido de exercer atividades mercantis por lei especial, ou condenação por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. e) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social, que segue 
em anexo a esta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, 
foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme, foi devidamente 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 01 de outubro de 2018. Presidente da mesa: Roberto Carlos Pestana;
Secretário da mesa: Luis Schonenberg. Acionistas presentes: Roberto Carlos Pestana, e Roberto Carlos Pestana
Filho; Diretores eleitos: Roberto Carlos Pestana e Roberto Carlos Pestana Filho. Confere com o original lavrado em 
livro próprio. Roberto Carlos Pestana - Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 575.806/18-7 em 07/12/18.

SIFRA S/A
CNPJ n°. 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 01 de Outubro de 2018
Data, Hora e Local: 01 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede social à Rua Eduardo de Souza Aranha, 
n°. 153, sala 31, Bairro Jardim Paulista, São Paulo-SP. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme as assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensado o edital de 
convocação pela imprensa conforme faculta o artigo 124 § 4° da Lei 6.404/76. Mesa: Por aclamação dos presentes,
assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Eugenio Schonenberg, que convidou a mim, Luis Geraldo 
Schonenberg, para secretariá-lo. Ordem do dia: (a) Deliberar sobre as contas dos administradores, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2017, e publicação das Demonstrações 
Financeiras; (b) A destinação do resultado do exercício; (c) A consolidação do Estatuto Social; (d) Outros assuntos
de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções
legais, as seguintes matérias: (a) As contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31.12.2017, as quais foram publicadas no Diario Oficial do Estado e Jornal Empresas 
& Negócios na edição de 01.08.2018 simultaneamente; (b) A manutenção do resultado apurado no exercicio na conta de
prejuizos; (c) A consolidação do Estatuto Social por melhor atender aos objetivos sociais. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à
lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 01 de outubro de 2018.
Presidente da Mesa: Paulo Eugenio Schonenberg; Secretário da Mesa: Luis Geraldo Schonenberg; Acionistas
Presentes: Paulo Eugenio Schonenberg, Roberto Carlos Pestana Filho, Marco Aurélio Galhardo Rennó, Ilana Renata 
Schonenberg Bolognese, Eleonor Regina Feliciana Schonenberg e Osher Investimentos e Participações Ltda representada
pelos sócios: Luis Geraldo Schonenberg e Marco Aurélio Galhardo Rennó. Conforme original lavrado em livro próprio.
Paulo Eugenio Schonenberg - Presidente da mesa. Registrada na JUCESP sob n° 600.532/18-5 em 28.12.2018.

Foram entrevistados 1.066 
caminhoneiros (autôno-
mos e empregados de 

frota), de 28 de agosto a 21 de 
setembro de 2018. A pesquisa 
revelou que a média de idade 
dos motoristas é de 44,8 anos e 
a renda mensal líquida média é 
de R$ 4,6 mil, sendo que cami-
nhoneiros autônomos ganham 
R$ 5 mil e caminhoneiros em-
pregados de frota, R$ 3,7 mil. 
Em média, os entrevistados 
estão na profi ssão há 18,8 anos.

“A Pesquisa deixa clara a 
realidade enfrentada pelos 
profissionais nas nossas ro-
dovias. Renda mensal baixa, 
insegurança e o elevado preço 
do combustível são os grandes 
problemas. Os dados também 
comprovam a importância do 
SEST SENAT, que oferece 
qualificação profissional e 
atendimento em odontologia, 
fi sioterapia, nutrição e psico-
logia. São serviços gratuitos, 
prestados em todos os estados 
do Brasil, que garantem a em-
pregabilidade e melhor qualida-
de de vida aos caminhoneiros”, 
afi rma o Presidente da CNT, 
Clésio Andrade.
 • Greve dos caminhonei-

ros - Sobre a greve dos 

CNT divulga pesquisa sobre 
Perfi l dos Caminhoneiros

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou a Pesquisa CNT Perfi l dos Caminhoneiros 2019, 
com informações gerais sobre o profi ssional e a sua atividade

A Pesquisa deixa clara a realidade enfrentada pelos 

profi ssionais nas nossas rodovias.
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T e roubos (64,6%); custo do 
combustível (35,9%); e valor 
do frete (27,4%). 
 • Transporte de Cargas 

- Para 62,9% dos caminho-
neiros entrevistados houve 
diminuição de demanda no 
transporte de cargas em 
2018. Destes entrevista-
dos, 62,1% alegam que o 
principal motivo foi a crise 
econômica e 20,3% que o 
motivo foi custo do frete.

 • Saúde - Quando o assunto 
é saúde, 38,1% dos autôno-
mos disseram que procu-
ram profi ssionais de saúde 
para prevenção. Já entre 
os empregados de frota, 
esse índice chega a 51,8% 
dos profissionais; 20,3% 
dos caminhoneiros utilizam 
regularmente algum tipo de 
medicamento controlado 
por indicação médica. Des-
tes, 56,4% utilizam remédio 
para hipertensão e 18,0% 
para problemas relaciona-
do ao diabetes; 43,0% dos 
profi ssionais não praticam 
qualquer atividade física. 

Veja a íntegra da Pesquisa 
em: (https://bit.ly/2AN7wHI). 
Fonte: CNT.

caminhoneiros de 2018, 
65,3% dos entrevistados 
afi rmam ter participado da 
paralisação; 64,4% afi rmam 
que foram informados via 
WhatsApp sobre os rumos 
da paralisação e 74,7% que 
conheciam a pauta de rei-
vindicações. Para 56,0%, as 
conquistas do movimento 
não foram satisfatórias. 

 • Reivindicações e en-

traves - Entre as reivin-
dicações que os cami-

nhoneiros entrevistados 
consideram importantes, 
estão: redução do preço 
do combustível, apontada 
por 51,3%; mais segurança 
nas rodovias (38,3%); juros 
mais baixos para o fi nancia-
mento de veículos (27,4%); 
e aumento do valor do frete 
(26,2).

Já os principais entraves para 
a profi ssão foram apontados 
na seguinte ordem: assaltos 

Mais de 7 mil médicos com registro no Brasil

se apresentaram aos municípios.

Balanço divulgado ontem 
(16) pelo Ministério da Saúde 
apontou que 82% das vagas do 
último edital do Programa Mais 
Médicos foram preenchidas. 
Com a publicação do resultado 
dos selecionados na segunda 
chamada, mais de 7 mil médi-
cos com registro no Brasil se 
apresentaram aos municípios. 
Ao todo, 8.517 oportunidades 
foram disponibilizadas após o 
encerramento da cooperação 
com Organização Pan-Ameri-
cana (Opas).

Dos 1.707 profi ssionais que 
se inscreveram na última cha-
mada, 1.089 compareceram aos 
locais escolhidos e tiveram a 
participação validada pelos ges-
tores municipais até o dia 14 de 
janeiro. Os médicos ocuparam 
as vagas de mais da metade 
das cidades com oportunidades 
abertas (689) e de 11 Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas. 
Ao todo, a etapa contou com 
2.549 vagas em 1.197 municí-
pios e 34 distritos indígenas.

82% das vagas foram preenchidas 
por profi ssionais com CRM Brasil

Mais Médicos
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Os postos que estiverem em 
aberto serão disponibilizados 
na próxima etapa, entre os 
próximos dias 23 e 24, para 
os profissionais brasileiros 
formados no exterior. Se 
não forem preenchidas, as 
vagas serão reabertas, nos 
dias 30 e 31, para os médicos 
estrangeiros. As inscrições 
para o atual edital do Mais 
Médicos começaram com os 
profi ssionais com registro no 

Brasil escolhendo as cidades 
disponíveis. 

Em seguida, o Ministério da 
Saúde abriu prazo para que os 
brasileiros formados no exte-
rior e estrangeiros, também, 
participassem da iniciativa. Ao 
todo, 10.205 profi ssionais com-
pletaram a inscrição. O prazo 
para o envio da documentação 
dos profi ssionais encerrou em 
dezembro de 2018 e estão em 
análise pela pasta (Ag.Saúde).

www.netjen.com.br

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

IGP-10
começa ano com 
defl ação de 0,26%

O Índice Geral de Pre-
ços–10 (IGP-10), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou deflação 
(queda de preços) de 0,26% 
em janeiro. Em dezembro 
de 2018, o indicador já havia 
tido uma defl ação de 1,23%. 
Apesar da queda de preços 
nos dois meses, o IGP-10 
acumula infl ação de 6,8% em 
12 meses.

Dos três subíndices que 
compõem o IGP-10, apenas 
o Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que monitora 
o comportamento dos preços 
no atacado, teve defl ação 
em janeiro: -0,59%. Ainda 
assim, foi uma defl ação mais 
moderada do que a do mês 
anterior (-1,83%).

O Índice de Preços ao 
Consumidor, que analisa o 
comportamento do varejo, 
teve infl ação de 0,45% em 
janeiro, ante uma defl ação 
de 0,09% em dezembro. A 
infl ação do Índice Nacional 
de Custo da Construção subiu 
de 0,12% em dezembro para 
0,29% em janeiro (ABr).

Com o cachimbo sempre na 
boca, o chapéu de marinheiro e 
a âncora tatuada em seu braço 
musculoso, o icônico persona-
gem Popeye celebra 90 anos. 
Para comemorar o aniversário, o 
marujo ganhou uma nova versão, 
bem diferente da original, para 
conquistar o público mais jovem, 
chamada “Popeye’s Island Ad-
ventures”, que será distribuída 
pelo YouTube.

Na série, Popeye aparece mais 
jovem, com cabelos loiros por 
baixo do chapéu de marinheiro, 
respeita o meio ambiente e, ao 
invés de usar suas tradicionais la-
tas de espinafre, cultiva a planta 
no teto de sua casa. Seu inimigo, 
Brutus, não se interessa mais por 
Olívia Palito e tem como missão 
roubar os espinafres de Popeye, 
que contêm poderes mágicos.

Nessa versão politicamente 
correta, Olívia é uma inventora 
empoderada, independente 
e que ajuda Popeye em suas 
aventuras. O desenho tem sido 

criticado na internet, já que nem 
o cachimbo está presente, tendo 
sido substituído por um apito. 
A sequência tem 25 episódios, 
cada um de dois minutos e sem 
diálogos.

Popeye foi criado pelo car-
tunista americano Elzie Crisler 
Segar em 17 de janeiro de 
1929. Desde então, se tornou 
um verdadeiro fenômeno, pro-
tagonizando curtas-metragens, 
desenhos animados, quadrinhos, 
jogos de videogame, campanhas 
publicitárias e um fi lme da Dis-
ney, de Robert Altman, com o 
personagem sendo interpretado 
por Robin Williams.

Popeye ainda incentivou mi-
lhões de crianças a consumirem 
espinafre, vegetal responsável 
por sua força. Nos anos 1930, o 
consumo da planta aumentou em 
30%, o que fez os agricultores da 
cidade americana de Crystal City 
e a indústria de Arkansas ergue-
rem estátuas em agradecimento 
ao marujo (ANSA).

Politicamente correto, Popeye perde cachimbo e ganha apito.

Popeye completa 90 anos e ganha 
versão politicamente correta
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