
Depois do caos 
na saúde, haverá caos 

na justiça?

A pandemia decorrente 
da Covid-19 tem 
afetado negativamente 
diversos setores da vida 
social e econômica

Entre os setores mais 
afetados está o da saú-
de, que já sofre com a 

falta de leitos em hospitais, 
medicamentos e equipamen-
tos de segurança para os 
médicos. Há carências não 
só nos grandes centros, mas 
agora também no interior 
dos Estados. Mesmo que 
algumas áreas da economia 
sigam em franca atividade, 
sem grandes alterações, 
preocupam os impactos a 
longo prazo, o que requer 
a atenção para o futuro que 
está à nossa porta. 

Tais impactos não excluem 
o  Judiciário, pois esse será 
um setor fortemente so-
brecarregado nos próximos 
meses, devido ao aumento 
no número de demissões, 
quebras ou cancelamentos 
de contratos, constantes 
mudanças em medidas pro-
visórias e uma instabilidade 
legal em larga escala. A 
questão é: a Justiça está pre-
parada para uma avalanche 
de processos? Já há, sem 
dúvida alguma, um aumento 
de demanda pelas soluções 
de conflitos mediante a inter-
venção do Poder Judiciário. 

Há notícias de um au-
mento de 177% de pedidos 
de divórcio. Há quebra de 
contrato em escala surpre-
endente, sob o argumento 
da imprevisibilidade, que de 
fato atingiu muitas relações, 
mas claro que não todas. Há 
também abusos e todos esses 
conflitos, certos ou erra-
dos, desaguarão em litígios. 
Dessa forma, precisaremos 
de um constante esclareci-
mento sobre a utilização de 
todas as ferramentas legais 
disponíveis para a solução 
desses conflitos, que per-
mitam o atendimento da 
população – chamados aqui, 
jurisdicionados - para que 
não haja um colapso nas 
atividades do judiciário. 

As câmaras de conciliação, 
mediação e arbitragem deve-
riam ser melhor explicadas 
e facilitadas para o grande 
público, e ainda necessário 
seria, que houvesse mais 
habilitações nessas câmaras, 
de árbitros e de pessoal espe-
cializado, de modo a otimizar 
as soluções, o que poderia ser 
feito em consórcio ampliado 
com o Poder Judiciário de 
modo tornar factível o acesso 
a esses meios. Além disso, 
promover rapidamente a 
homologação de sistemas 
digitais que já existem, como 
meio de solução de conflitos 
de direitos disponíveis, para 
serem instrumentos válidos 
e eficazes de solução.

A transformação digital 
precisa ser considerada como 
fator decisivo para ganho de 
agilidade e produtividade no 
meio jurídico. Entretanto, 
mesmo com a incorporação 
de novas ferramentas e de 
tecnologias, as estruturas e 
o pessoal serão os mesmos. 
Por isso, antes de pensar 
na modernização do setor, 
é preciso que magistrados, 
advogados, servidores do 
judiciário e jurisdicionados, 
sejam motivados e instruídos 
para a aceitação da chamada 
cultura digital. Sem conhe-
cimento e planejamento, 
isso, sem dúvida, gerará um 
colapso a médio prazo.

Esse tempo de pandemia 
tem nos ensinado muito 
como profissionais da área, 
apesar de toda a tristeza e o 
sofrimento que esse quadro 
gera. Há inovações e novas 
práticas que tem funciona-

do bem, por exemplo, os 
agendamentos de despacho 
virtual com os magistrados, 
que têm sido bastante pro-
dutivos. Porém, para que 
continue dando certo, isso 
requer um modelo eficaz, 
mais organização, eficiência 
dos sistemas e uma revisão 
normativa.

A questão que mais me 
preocupa nesse momento 
é massificação dos procedi-
mentos judiciais. Se não hou-
ver ampliação dos recursos 
disponíveis e uma eficiente 
revisão dos procedimentos, 
adaptando-os às novas re-
alidades, teremos grandes 
dificuldades em manter 
níveis satisfatórios de efici-
ência no judiciário, para que 
a população possa encontrar 
estabilidade nesse poder. 
Vivemos em meio a grandes 
mudanças de realidades, de 
critérios de sobrevivência, 
de aflições e soluções cria-
tivas para seguirmos a vida, 
de modo geral. 

Todos os sistemas de ser-
viços e contratos precisarão 
ser simplificados. Nesse 
passo, a ciência jurídica 
não pode ficar à margem 
do processo: precisará se 
adaptar rapidamente, rea-
gindo às novas realidades. 
O grande volume de ações 
deve ser representado pela 
área trabalhista, em razão 
dos ajustamentos dos novos 
critérios das relações contra-
tuais do emprego, e pela área 
cível, em vista do colapso 
econômico que afetará o 
cumprimento dos contratos. 
Por isso, é importante que 
as empresas se resguardem 
juridicamente para evitar 
processos. 

A recomendação é que as 
companhias não adotem uma 
posição passiva, de forma a 
agir assim que identificado 
algum problema. A manu-
tençao de canais de comu-
nicação com os clientes, 
fornecedores e o público em 
geral é uma excelente ação 
de prevenção e solução de 
futuros problemas. Claro, 
que contratar uma boa 
consultoria jurídica será um 
caminho natural e eficiente, 
porque esses mecanismos 
de comunicação, de prepa-
ração dos entendimentos e 
mitigação de riscos serão 
eficientes se acompanhados 
de uma assessoria jurídica 
qualificada.

Vivemos, é certo, um 
momento de “divisão de 
águas”. Precisamos assumir 
o compromisso com as tec-
nologias digitais. Como já 
observou Albert Einstein, “é 
impossível obter resultados 
diferentes fazendo sempre 
a mesma coisa”. Ou seja, 
não há como sobreviver no 
futuro se não pensarmos 
fora da caixa! Isso quer 
dizer que nós, operado-
res do direito, precisamos 
abrir nossas mentes e nos 
prepararmos para mudan-
ças. Se não reagirmos e 
trabalharmos arduamente 
para o desenvolvimento de 
novas tecnologias, de novos 
modelos de atuação jurisdi-
cional, pouco evoluiremos, 
especialmente no ramo das 
relações de trabalho. 

É preciso dar autonomia 
aos contratos bilaterais e 
multilaterais, entendê-los 
com o olhar das novas re-
alidades. A lei material não 
precisará mudar, mas deverá 
se adaptar para possibilitar o 
exercício dos meios tecnoló-
gicos. Assim, conseguiremos 
um Judiciário mais fluido e 
eficiente, facilitando a vida 
de empresas, de profissio-
nais e toda a população.

(*) - É especialista em Direito Civil, 
Processual Civil e Empresarial, além 

de sócio-fundador do escritório 
Marcos Martins Advogados.

Marcos Martins (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1127057-19. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Albert Relógios e Boné, CNPJ sob nº ignorado, que Adidas AG e Outros 
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, 
no valor de R$ 20.000,00, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a 
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial,, 
sendo nomeado curador especial Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nadaa Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2020. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1126360-95. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos córreus Antônio de Almeida Ramos, CPF ignorado, Helton de Lima Pereira 
Modas ME, CPF ignorado, Amir Cell Comércio de Aparelhos e Periféricos Eireli – EPP, Cnpj nº 
18.195.010/0001-95 (fls. 341/342), Cleinho Vidal do Nascimento ME, CNPJ nº 11.861.433/0001-58 
e a Antônio Carlos dos Santos, CPF ignorado, que Adidas AG e Outros ajuizaram-lhes Ação 
Ordinária c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, sob a alegação de que os 
requeridos estavam reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados, ensejando indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Dá-se à causa o 
valor de R$ 20.000,00 (novembro/2016). Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1024327-62. 2018.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Assegur Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ 02.785.308/0001-15, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A., alegando em síntese que Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus 
veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária sua parada. A 
Requerida honrou por diversos meses com o previamente contratado, no entanto, não liquidou todas 
as faturas. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à requerente, a 
não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de cobrança, bem 
como extrato de movimentação nas praças de pedágio. 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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. São Paulo, 20 de abril de 2020 

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0034998-16.2018.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Renato Siqueira De Pretto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Margarida Silva, RG 332138586, CPF 223.146.548-54, que foi 
instaurado o incidente de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto por 
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente ao cumprimento de 
sentença nº 0037606-21,2017.8.26.0114. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente manifestação, 
nos moldes do artigo 135 do CPC, ficando o processo suspenso até a decisão final, ex vi do art. 
134, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 20 de maio de 2020. 

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 1000363-02.2015. 8.26. 0080. A Dr(a). Christiano Rodrigo 
Gomes de Freitas, Juíz de Direito da Vara única do Foro de Cabreúva/SP. Faz Saber a Marcos Elias 
Dal Bello - ME, CNPJ Nº 14.867.497/0001-54 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 12.171,09, Referente a fatura de nº 101494026 com vencimento em 10/01/2013, e Fatura de Nº 
104514510, com vencimento em 13/02/2013, vencidas e não pagas. Considerando que o 
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 Cabreuva, aos 15/05/2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038254-65. 2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Faz Manutenção e Serviços Ltda., CNPJ 05.550.030/0001-95, 
representados pelos seus sócios Jocelino Carneiro da Silva, CPF Nº 027.466.158-60, e Fernando 
Altro de Siqueira que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Linear Mult Comercio Ltda, para cobrança de R$ 438.763,45 (11/05/2020), referente à Venda de 
Produtos descritos e individualizados nas Notas Fiscais de nºs 2841, 2843, 2844, 2892, 2948 e 
2950, negociados entre as partes, conforme documentos descritos e anexos aos autos. Fica o 
Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043734-60. 2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber LS Negocios Imobiliarios Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado, CPF/MF Nº 
19.835.675/0001-89, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 5.468,13. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
``22´´, da Quadra BY, do Loteamento Ninho Verde - Gleba I (atualmente denominado Ninho Verde I 
Eco Residence). 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.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012578-59.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Terezinha Maria de Jesus, Brasileiro, RG 2.657.255, CPF 192.286.276-
20, encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
da Penhora realizada sobre o imóvel um lote de terreno sob o nº 10 da Quadra “CV”, do loteamento 
Terras de Santa Cristina Gleba V, situado no município de Paranapanema, matriculado sob o nº 
41.226 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/ SP, por intermédio do 
qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer Embargos, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 02/03/2020.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035257-56. 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(o) Murilo Jerônimo de Almeida, RG 8967696, CPF 013. 
577.498-56, que na ação de Cumprimento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi procedida a penhora do Imóvel um Lote de Terrreno, sob o nº 05 (cinco) da 
quadra (BC) do loteamento denominado Terras de Santa Cristina Gleba IV, situado na zona urbana 
do distrito e município de Arandú, comarca de Avaré, no estado de SP, medindo 13,00m (treze metr 
os) de frente para a rua 05; 13,00m nos fundos, onde confronta com o lote nº 22; 30,00m da frente 
aos fundos do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel onde confronta com o lote de nº 04 
e do lado direito mede 30,00m (treze metros) e confronta com o lote nº 06; encerrando a área de 
390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados). Matrícula nº 33.291 CRI de Avaré -SP, 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, a 
cerca da Penhora  acima relatada, bem como do prazo de 15 dias para, eventual, impugnação. Não 
sendo impugnada a penhora, 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.  

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos 
do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, de 30/03/2020, a qual será realizada em 24/06/2020 4ª feira, às 14:30h 
através de videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/
SP, Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas Exercício 2019; 
(II) Situa ção Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e (IV) Outros Assuntos de 
Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0009099-21.2019.8.26.0004.  O Dr. Carlos Bortoletto 
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ºVC do Foro da Lapa – S/P. Faz Saber a  Erick Oliveira 
Zambrotti CPF Nº 222.360.460-19, RG Nº 33.190.520-6, que União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
6.917,51. (Julho/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 
(quinze) 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 publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000300-87. 2018.8.26.0268 A MM. Juiza de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de SP, Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Melissa dias dos Santos, Brasileiro, RG 30851082-3, CPF 
219.032.918-36, com endereço à Rua Nossa Senhora de Lourdes, 145, Maria Auxiliadora, CEP 
06843-230, Embu das Artes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e 
não cumprido, uma vez que é devedora da quantia de R$ 10.773,69 referente mensalidades do 
período de fevereiro à dezembro/2013. Encontrando-se a ré 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 

À medida que a curva 
de contaminação di-
minui, países lançam 

planos de reabertura da 
economia, buscando atingir 
uma nova normalidade. Para 
esse momento pós-pande-
mia, a WeWork, maior rede 
de coworking do mundo, 
presente em 37 países, 
desenvolveu um plano de 
retorno para o trabalho. 

Com implementação pre-
vista em todas as suas 
unidades à medida que 
os governos de cada país 
iniciarem as ações de 
retomada das atividades 
econômicas. Para tanto, a 
empresa tem adequado as 
áreas comuns e espaços 
privativos de seus pré-
dios, buscando garantir 
padrões elevados de saúde 
e segurança, alinhados às 
orientações fornecidas 
pelo Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos - CDC, pela 

O objetivo é facilitar a transição dos membros 
para a volta ao escritório.
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Como serão os espaços de 
trabalho após a pandemia? 
A disseminação da contaminação pelo novo Coronavírus levou mais de 4 bilhões de pessoas a 
aderirem ao isolamento social em todo o mundo

os espaços compartilhados, 
com assentos escalonados e 
áreas vazias, a fim de manter 
uma distância física saudável 
entre membros e colegas de 
equipe. Em higienização, as 
medidas de limpeza foram 
aprimoradas para garantir a 
saúde e o bem-estar de todos 
os membros, com desinfec-
ção mais frequente nas áreas 
comuns e fornecimento de 
produtos de higienização 
nas unidades. 

Por fim, os novos proto-
colos de capacidade serão 
reforçados com sinalizações 
estrategicamente posiciona-
das a fim de evitar aglomera-
ções em corredores e áreas 
comuns. Espaços como 
cafeterias e recepções, que 
possuem uma grande mo-
vimentação, contarão com 
sinalizações nas paredes e 
pisos para que todos mante-
nham uma distância segura. 
Fonte e outras informações: 
(www.wework.com/).

OMS e pelas organizações 
locais de saúde. 

Sandeep Mathrani, CEO da 
WeWork, explica que as me-
didas serão implementadas 
em nível global para garantir 
que os membros tenham um 
espaço seguro para traba-
lhar. “Estamos trabalhando 
para implementar melho-
rias na saúde, segurança, 
limpeza e, principalmente 
na construção e design de 

espaços. Desenvolvemos um 
plano focado em três pilares 
principais: distanciamento 
profissional, limpeza e sina-
lização indicativa”, conta. 

O objetivo é facilitar a 
transição dos membros 
para a volta ao escritório, 
priorizando seu bem-estar, 
conforto e segurança. No 
pilar de distanciamento 
profissional, a WeWork rea-
lizou ajustes no design dos 

A pandemia causada pelo 
Coronavírus tem impactado 
diretamente a economia e o 
mercado de trabalho, o que 
fez com que a demanda por 
profissionais da tecnologia 
fosse impulsionada nos últimos 
meses. Se a área já tinha boas 
previsões de crescimento nos 
últimos três anos, com o surgi-
mento de novas funções, cursos 
e especializações, o movimento 
se intensificou. 

Uma das maiores empresas 
de serviços e aplicações para 
a nuvem, a Claranet viu a de-
manda por especialistas em 
nuvem, dados, desenvolvedores, 
arquitetos de soluções de várias 
ferramentas, técnicos, gerentes 
de projetos e os que possuem 
habilidades de implementação 
de sistemas, crescer 15%. De 
acordo com Tâmara Costa, Dire-
tora de RH na Claranet Brasil, a 
maior procura diante do cenário 
atual é por projetos, arquitetura, 
Big Data e comportamento de 
mercado. 

“Quando a gente pensa em 
tecnologia, as coisas mudam 
muito rápido e as necessidades 
também. Buscamos ter as pes-
soas certas no lugar certo. É 
mais do que desenvolver, mas 
influenciar e resolver proble-
mas”, pontua. Uma pesquisa 
realizada pela Spring Professio-
nal, mostrou que as companhias 
de tecnologia são as que mais 
permaneceram com o ritmo de 
contratações pré-pandemia, 
totalizando mais de 23%. 

Na lista de profissionais mais 
requisitados para esse momen-
to, de acordo com a PageGroup, 
entram o líder de ciberseguran-
ça, devido à sua capacidade de 
encabeçar a área de segurança 
da informação, atuando na 

A maior procura é por 
projetos, arquitetura, Big Data 
e comportamento de mercado.
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Demanda por profissionais de 
tecnologia cresce após Coronavírus

Hotel Majestic S/A 
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária em 18/04/2020
Local e Hora: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, n° 160, em Águas de Lindóia/SP, ás 10.30 hs do dia 
18/04/2020. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, com direito a voto, conforme assina-
turas lançadas no Livro "Presença de Acionistas”. Convocação: Publicada nos dias 10,11,12/03/2020 no DOESP 
e Empresas e Negócios. Mesa: Presidente: José Artur Bernardi, Secretário: Julio Cesar Bernardi 1- Delibera-
ções Tomadas por Unanimidade: Na AGO: I- Foram aprovados, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial 
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019, publicado em 
03/03/2020 no DOESP e no Jornal Empresas e Negócios. II - Foi aprovada a suspensão dos lucros do exercício 
de 2019, para converter em reservas legais e estatutárias. III - Foi efetuada a eleição da Nova Diretoria, para 
o mandato novo, com duração até a Assembleia Geral do ano de 2023, sendo eleitos os seguintes membros: 
Diretor Presidente: José Artur Bernardi, RG. 8.416.373-2 e CIC 050 993.678-44; Diretor Comercial: Julio Ce-
sar Bernardi, RG. 11.748.683, e do CIC 111.768.528-41; tendo sido empossados imediatamente, ficando ain-
da estipulado, para cada um dos diretores eleitos, uma retirada mensal de RS 3.000,00. Na oportunidade, os 
diretores eleitos declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer atividades mercantis. 2- Na AGE: Não foi aprovada, a proposta da Diretoria para aumento do Ca-
pital Social, que continua sendo de R$ 3.500.000,00, divididos em 3.126.675 ações nominativas, no valor de 
R$1,1194 cada uma. Em tempo, o sócio Sr. Edgar José Bernardi, apresentou objeção a venda do terreno a 
Avenida das Esmeraldas, lote 25, quadra E, para a Empresa Bernardi Arquitetônica em que um dos sócios da 
empresa tambem é acionista do Hotel Majestic, por falta de realização de Assembléia para autorização da pre-
sente venda. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, no livro próprio, aprovada, 
e por todos os presentes assinada. Àguas de Lindóia, 18/04/2020. Presidente: José Artur Bernardi, Secretário: 
Julio Cesar Bernardi. JUCESP n° 166.564/20-5 em 27/05/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

implementação de políticas, 
acesso e ferramentas estratégi-
cas para proteção de dados da 
empresa. E o especialista em 
cloud, pois elabora soluções de 
arquitetura e infraestrutura de 
TI na nuvem, sempre levando 
em conta a segurança, acessi-
bilidade e flexibilidade. 

“Esse profissional é diferen-
ciado no mercado, pois exige 
expertise específica para a sua 
atuação. É essencial que as 
habilidades estejam de acordo 
com as necessidades das em-
presas para o atual momento, 
que são muitas e desafiadoras. 
O serviço de cloud está cada 
vez mais em alta no mercado 
e as empresas estão olhando 
com bons olhos”, garante a 
executiva. 

O mercado aquecido faz com 
que as preocupações estejam 
voltadas também para a re-
tenção desses profissionais, já 
que muitas empresas estão de 
olho nos especialistas. “Bus-
camos oferecer oportunidades 
internas de especialização, 
treinamentos, disponibilizamos 
eventos, e mantemos o nosso 
foco em pessoas, com o objeti-
vo de engajar e valorizar esses 
profissionais”, finaliza Tâmara 
(Fonte e mais informações: 
br.claranet.com). 
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