
Como conciliar, na 

escola, as diferentes 

formas de inteligência 

com as demandas da 

Base Nacional Comum 

Curricular.

Saber lidar com a compe-
titividade e a frustração, 
desenvolver habilidades 

socioemocionais, entregar 
conteúdo, diferenciar lide-
rança e autoritarismo, usar 
tecnologias apropriadas... qual 
é realmente a grande missão 
que temos como escola?

Os desafi os do mundo pós-
moderno sempre foram os mais 
variados - dentre eles, a busca 
por ser uma pessoa melhor, 
uma melhor mãe, um melhor 
fi lho, um melhor profi ssional 
ou um melhor cidadão. Mas 
que meios criamos para chegar 
o mais próximo da perfeição? 

Como conciliar, na escola, 
as diferentes formas de inte-
ligência, as demandas da Base 
Nacional Comum Curricular, 
as melhores estratégias para 
serem usadas dentro e fora 
de sala de aula, as maneiras 
de encarar a ansiedade da 
sociedade e lidar com suas 
necessidades diárias?

“Quando falamos em edu-
cação e seus meios, o que 
realmente queremos saber 
é como provocar em nossos 
alunos o conhecimento que 
os levará a serem melhores 
estudantes e pessoas. Como 
podemos ter certeza que os es-
tamos enviando vida afora com 
as habilidades que realmente 
precisam para crescerem e se 
tornarem felizes e vitoriosos?” 

Esse é um dos questiona-
mentos que a instituição suíça 
International Baccalaureate 
(IB), nascida há 50 anos, nos 
traz, oferecendo a alunos de 
3 a 19 anos o foco no ensino 
do pensamento crítico e no 
aprender a questionar de for-
ma lógica e respeitosamente 
empática. 

Dividida em quatro progra-
mas diferentes, tal fi losofi a 
busca desenvolver o mesmo 
perfi l de aluno e preparar os 
estudantes para obter sucesso 
num mundo onde fatos reais e 

fi cção se misturam, ensinando
-os a fazer boas e pertinentes 
perguntas, ou seja, fazendo-os 
crescer como cidadãos do 
mundo. 

O currículo IB é apoiado por 
professores e coordenadores 
em mais de 150 países do 
mundo, em quase 5.000 esco-
las. Os atributos do perfi l do 
aluno, cultivados diariamente 
em uma escola IB, são os de 
ser conhecedor, pensador, co-
municador, refl exivo, corajoso, 
de mente aberta, equilibrado, 
íntegro e solidário. 

Isso quer dizer que nutre a 
curiosidade, desenvolvendo 
habilidades de investigação 
e pesquisa, de forma inde-
pendente e colaborativa – e 
que o aprendizado vem com 
entusiasmo e sustenta-se no 
amor pela aprendizagem ao 
longo da vida.

Estamos dizendo que o aluno 
IB é perfeito? Não, estamos 
dizendo que um aluno IB é 
um cidadão do mundo, pronto 
para ver suas vulnerabilidades 
como coragem. A comunidade 
escolar, e aqui incluímos tam-
bém colaboradores e familiares 
como parte do processo, busca 
perceber e entender suas com-
petências e transformá-las de 
modo a crescer e melhorá-las. 

Por meio da tríade VOZ, 
ESCOLHA e PROPRIEDADE, 
desenvolve-se o pensamento 
crítico, criativo e de signifi cado 
local e global, fazendo com 
que se aprenda a tomar ações 
e decisões fundamentadas e 
éticas, respeitando a dignidade 
e os direitos das pessoas em 
todos os lugares. E a escola que 
deveríamos ter tido deveria 
nos ter aberto caminhos para 
tal entendimento. 

Mais do que aprimorar nos-
sos alunos em conteúdo, nossa 
grande missão como escola 
deve ser mostrar o prazer na 
busca constante pelo conheci-
mento, não precisando mudar 
a individualidade de ninguém, 
apenas aguçar e mostrar que 
sim, todos, dentro de suas ha-
bilidades, podem ser melhores 
e felizes.

(*) - É coordenadora do programa IB 
do Colégio Positivo Internacional, em 

Curitiba.

A escola que deveríamos 
ter tido
Michelline Baptista de Macedo Ramos (*)

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Bal-
anços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal,
consulte sua agência de confi -

ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 / NIRE: 35.300.381.351

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 2019, às 9h (“AGE”), foi aprovado o grupamento da 
totalidade das 9.112.880 (nove milhões, cento e doze mil, oitocentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, na proporção de 40.000 (quarenta mil) ações para 1 (uma) ação, sem modificação do capital social ou dos direitos relativos 
às ações, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76. Aos acionistas cujas ações somadas não completem 40.000 (quarenta mil) ações, será 
atribuído um prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste aviso aos acionistas para que manifestem o interesse em continuar inte-
grando o quadro acionário da Companhia. Para que possam exercer tal faculdade, os acionistas interessados deverão comparecer à sede 
da Companhia, dentro do prazo estabelecido, a fim de negociar a forma de complementação de suas posições acionárias para o próximo nú-
mero inteiro de ações. Transcorrido o prazo estabelecido para a manifestação por parte dos acionistas, as eventuais frações de ações serão 
consideradas canceladas para todos os efeitos e o acionista terá direito a reembolso pela Companhia com base no valor patrimonial da ação. 
A ata da AGE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Santana do Parnaíba, 6 de dezembro de 2019. A Diretoria.

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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TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA COM OBRIGAÇÃO PENDENTE
Empresa sob regime do lucro real não transmitiu nenhuma informação 
para o eSocial, com proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI ALGUNS VALORES PARA SEREM COMPENSADOS DE 
SALÁRIO MATERNIDADE DESDE 2015. QUAL O PRAZO PARA PRESCREVER?

Esclarecermos que o prazo prescricional para reembolso/compensação 
de salário maternidade é de 5 anos.

RECOLHIMENTO ACIMA DO MÍNIMO
O Empregador MEI pode contribuir acima de 01 salário mínimo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Empresa pode reduzir o valor das gratificações de funções através de 
novo plano de cargos e salários? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO E ESTÁ CUMPRINDO AVISO, ENTRE-
TANTO A EMPRESA PRETENDE DISPENSÁ-LO ANTES DO FINAL DO 
AVISO, COMO PROCEDER?

No caso, com pedido de demissão do empregado e a não permissão 
por parte da empresa que o mesmo o termine, a empresa deverá 
indenizar o restante dos dias, inclusive essa data ira se projetar 
na CTPS, página do contrato de trabalho. O pagamento será feto 
em 10 dias contatos do último dia trabalhado.

VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE
Empresa efetuou pagamento pela GPS maior que o gerado pela 
DCTFWeb, como proceder para a compensação? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003203-82. 2019.8.26.0299 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de SP, Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia Francisca de Faria Fernandes, Brasileiro, RG 23472260-5, 
CPF 166.298.458-89, com endereço à Rua Seringueira, 50, Parque Viana, CEP 06449-010, Barueri 
- SP, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
18.365,65, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jandira, aos 10 de outubro de 2019  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1033467-22. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Angelino Monteiro Da Silva RG Nº 1.837.630, CPF Nº 212.279.698-72, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
21.961,40. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 18, da Quadra BY, do 
Loteamento Ninho Verde I, em 02/09/1983. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030109-27.2019.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 42ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Anna Dalva Florentino Nagamitsu CPF Nº 259.950.488-05, que 
Momentum Empreendi Mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.174,87 (Atualizado Maio/2019). Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 dias." e ciente(s) de que, nos 
termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 
10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares 
efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato,afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002721-18. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira 
Jorge, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cecília Barreto da Silva, Brasileiro, RG 14231648, CPF 
042.386.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: "Foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 35.681,09, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias." 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 20 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008801-60. 2018.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Diadema, Estado de SP, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Heleandra Vaz Broniassi Inácio Pereira, Brasileiro, RG 21.468.132-4, 
CPF 155.373.448-31, com endereço à Rua Joao Antonio de Araujo, 294, Eldorado, CEP 09972-
001, Diadema - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, alegando em síntese:Requerida é devedora da Requerente por haver inadimplido com 
07 (sete) mensalidades relativas aos meses de Julho de 2013 à Janeiro de 2014, no valor de R$ 
610,00 (seiscentos e dez reais) cada, como objeto os serviços educacionais, relativos ao curso de 
Especialização em Enfermagem do Trabalho. 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 15 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.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1025480-90.2019.8.26.0100 O Dr. Gustavo Coube de 
Carvalho, Juiz de Direito da 5ªVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a OPH Engenharia e Comércio 
Ltda, CNPJ Nº 66.660.705/0001-43 e OPH Engenharia S/C Ltda CNPJ Nº 57.120.859/0001-51, 
que Integral Assessoria Contábil e Auditoria S/S Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
108.631,79 Referente as notas de débitos de prestação de serviços que não foram pagas, firmado 
entre as partes e não foi cumprido. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

PLAST. BOBINA INDÚSTRIA EIRELI - EPP - Torna público que requereu à Prefeitura do
Município de Santana de Parnaíba a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para
fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico à Rua Boa Vista, 304,
Jardim Santa Marta, Santana de Parnaíba-SP.

BRASLACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA - EPP - Torna público que
requereu à Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba a Licença Prévia, de
Instalação e de Operação para fabricação de embalagens de material plástico à Rua
Porto Alegre, 131, Jardim Santa Marta, Santana de Parnaíba-SP.

Um programa piloto reali-
zado pelo Senai, com 43 
empresas de 24 estados, 

mostrou que as novas tecno-
logias digitais da Indústria 4.0 
aumentam em cerca de 22% a 
produtividade de micro, peque-
nas e médias empresas. Deno-
minado Indústria Mais Avan-
çada, o projeto é o primeiro a 
testar o impacto na produção 
do uso de ferramentas de baixo 
custo como sensoriamento, 
computação em nuvem e in-
ternet das coisas (IoT).

Indústria 4.0 é um termo re-
cente que explica a aplicação das 
novas tecnologias nos principais 
processos industriais. Entre as 
características mais marcantes 
estão a automação de tarefas e o 
controle de dados e informações. 
O surgimento e utilização dessas 
ferramentas está sendo classifi -
cado como a quarta revolução 
industrial, devido à possibilidade 
de um impacto mais profundo 
e por se caracterizar por um 
conjunto de tecnologias que 
permitem a fusão do mundo 
físico, digital e biológico. 

Entre as ferramentas utiliza-
das estão a Impressão 3D (adi-
ção de material para fabricar 
objetos, formados por várias 
peças, constituindo uma mon-
tagem); Inteligência Artifi cial 
(busca simular a capacidade 
humana de raciocinar, tomar 
decisões, resolver problemas, 
dotando softwares e robôs de 
capacidade de automatizar 
vários processos); Internet das 
Coisas (possibilidade de que 

Novas tecnologias digitais aumentam 
produtividade de empresas

Um programa piloto realizado pelo Senai, com 43 empresas de 24 estados, mostrou que as novas tecnologias 
digitais da Indústria 4.0 aumentam em cerca de 22% a produtividade de micro, pequenas e médias empresas

objetos físicos estejam conec-
tados à internet, podendo assim 
executar de forma coordenada 
uma determinada ação).

Há ainda a Biologia Sintética 
(convergência de novos de-
senvolvimentos tecnológicos 
nas áreas de química, biologia, 
ciência da computação e enge-
nharia, permitindo o projeto e 
construção de novas partes 
biológicas); e Sistemas Ciber-
Físicos (sintetizam a fusão en-
tre o mundo físico e digital, com 
todo objeto físico e os processos 
físicos que ocorrem, em função 
desse objeto, digitalizados). 

“O objetivo do Senai com a ex-
periência-piloto, chamada de In-
dústria mais Avançada, é refi nar 
um método de baixo custo, alto 
impacto e de rápida implemen-
tação, que ajude as empresas 
brasileiras a se inserirem na 4ª 
Revolução Industrial. A iniciativa 
do Senai prova que a Indústria 
4.0 é para todos: qualquer tipo 
de empresa, em qualquer estado 
do Brasil. O resultado nacional 
é relevante, e, principalmente, 
houve ganhos signifi cativos para 
todas as empresas atendidas”, 
disse o diretor-geral do Senai, 
Rafael Lucchesi. 

Segundo o Senai, os pilotos 
foram realizados entre maio de 
2018 e outubro, em empresas 
dos segmentos de alimentos e 
bebidas, metalmecânica, mo-
veleiro, vestuário e valçados. 
Foram instalados sensores para 
coletar dados, e as informações 
foram transmitidas para uma 
plataforma que acompanha em 

tempo real o desempenho da 
linha de produção, podendo ter 
maior controle dos indicadores 
do processo e antecipar-se a 
possíveis problemas.

“As empresas que obtiveram 
maiores ganhos com as tecnolo-
gias digitais foram aquelas que 
utilizavam menos técnicas de 
gerenciamento da produção an-
tes de participar do programa. A 
técnica nova, ao ser introduzida 
em uma empresa que utiliza 
poucos métodos de gestão, 
proporciona ganho maior em 
produtividade”, disse o gerente 
executivo de Inovação e Tecno-
logia do Senai, Marcelo Prim.

De acordo com o Senai, a 
análise mostrou ainda que a 
percepção do ganho obtido 
com a tecnologia é muito afe-
tada pelo porte da empresa. 
As médias e grandes empresas 
tendem a investir em tecnolo-

Indústria 4.0 é um termo recente que explica a aplicação das 

novas tecnologias nos principais processos industriais.

gias da Indústria 4.0 para dar 
continuidade aos esforços de 
aumento de produtividade. Os 
micro e pequenos empresários 
valorizam mais a agilidade per-
mitida pelo sistema. 

“O sistema permite aprender 
com o processo produtivo, 
diminuindo o tempo de res-
posta, tornando-o mais ágil e 
previsível. Garantir que aquilo 
que o empresário planejou será 
entregue nos prazos que ele 
combinou com o mercado traz 
um nível de competitividade 
maior para a pequena empresa, 
e ela consegue se inserir mais 
facilmente nas cadeias de va-
lor”, explicou Prim. 

Entre as recomendações para 
aderir à indústria 4.0 estão enxu-
gar processos, qualifi car traba-
lhadores, empregar tecnologias 
disponíveis e de baixo custo, 
investir em pesquisa (ABr). 

As taxas médias de juros do 
cheque especial e do emprés-
timo pessoal terminaram 2019 
menores que as do início do ano, 
de acordo com levantamento 
feito pelo Núcleo de Inteligên-
cia e Pesquisas da Escola de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor da Fundação Procon/SP. 
O levantamento envolveu seis 
instituições fi nanceiras: Banco 
do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, 
Safra e Santander. 

De acordo com a análise, a 
média dos juros para o che-
que especial iniciou o ano 
em 13,44% ao mês (a.m.) e 
terminou em 12,57% ao mês, 
registrando variação negativa 
de 6,47%. O banco que apre-
sentou a maior taxa média anual 
de cheque especial foi o Santan-
der, com 14,94% a.m.; a menor 
taxa média anual foi a da Caixa, 
com 11,98% a.m.; diferença de 
2,96 pontos percentuais, repre-
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Edital de Citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 112 65 
25 - 79.2015.8.26.0100 (USUC 1567).  A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito 
da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)(s) Husni Sadallah Atallah ou Husni Atallah, réus ausentes,incertos 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Catherine Recacho Loricchio, Christopher Recacho Loricchio, Ricardo Recacho da 
Fonseca, Daniel Recacho da Fonseca, Lilian Recacho Borrielo, Lucia Marques Recacho da Fonseca 
Emerson Borrielo, Danielle Pavan Regis e Renata Pinheiro Recacho da Fonseca ajuizaram ação de 
Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alcides Rocha 
Miranda, nº 199, parte do lote 36 Jardim Aricanduva-SP, com área de 140,00 m², contribuinte nº 
116.306.0100-3, 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 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 

Juro do cheque especial fecha ano menor que no início
sentando variação de 24,71%.

A taxa média do cheque es-
pecial em 2019 foi de 13,17% 
a.m., indicando decréscimo 
de 0,09 ponto percentual 
em relação à taxa média de 
2018, que foi 13,26% a.m. No 
empréstimo pessoal, a taxa 
média em 2019 foi  6,24% a.m., 
indicando decréscimo de 0,03 
ponto percentual em relação à 
taxa média de 2018, que era de 
6,27% a.m.

O ano iniciou com taxa média 
de 6,28% e fi nalizou com 6,19% 
a.m., registrando variação 
negativa de 1,43%. O banco 
que apresentou a maior taxa 
média anual de empréstimo 
pessoal foi o Santander, com 
7,89% a.m.; a menor taxa média 
anual foi a da Caixa Econômi-
ca Federal, com 4,87% a.m.; 
uma diferença de 3,02 pontos 
percentuais, representando 
variação de 62,01% (ABr).

O levantamento envolveu seis instituições fi nanceiras: Banco do 

Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander.
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