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Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que
se realizará no dia 23/09/2020, às 10hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, São Paulo - SP,
no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., com
a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de
2019; b) tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remunera-
ção anual global dos administradores; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                                       (28/08, 01 e 02/09)

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2020, às 09:00
horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor
TPE, Edifício Iguatemi Office Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; b) Consolidação do Estatuto; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
28 de agosto de 2020. Flavio José Martins.                                 (28/08, 01 e 02/09)

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVROS
Moriah Participações S.A., CNPJ/ME 17.596.071/0001-00, NIRE 35300449495, Avenida Doutor 
Cardoso de Melo, nº 878, Andar 2 Conjunto 22, Vila Olimpia, CEP 04.548-003 - São Paulo/SP. Comu-
nica o Extravio dos seguintes Livros: 1) Livro - Registro de Ações Nominativas, nº 35553, 2) Li-
vro - Registro de Atas das Assembleias Gerais, nº 35564, 3) Livro - Registro de Atas das Reuni-
ões da Diretoria,  nº 35552, 4)  Livro - Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, nº 35551, 
5 ) Livro - Registro de Presença dos Acionistas, nº 35549, 6) Livro - Registro de Transferência 
de Ações Nominativas, nº 35545. Delegacia eletrônica, Boletim nº: 1252437/2020 em 31/08/2020.

A importância 
dos processos de 

aprendizagem nos chatbots

O chatbot é uma 
ferramenta que pode 
integrar processos 
de automação, 
Inteligência 
Artificial e machine 
learning

Cada vez mais empre-
sas utilizam chatbots 
em alguma fase do 

seu processo de atendi-
mento. Entretanto, uma 
boa solução de chatbot 
envolve muito mais do que 
a simples automatização de 
respostas. As etapas princi-
pais dessa ferramenta são: 
setup e instalação, aprendi-
zagem básica e ativação de 
operação, além de processo 
contínuo de aprendizagem e 
aperfeiçoamento. É neces-
sário analisar, em primeiro 
lugar, a aplicabilidade da 
solução e definir em quais 
canais a solução atuará. 

Também é preciso defi-
nir o nível de interação do 
chatbot com o consumidor, 
pois isso determinará o grau 
de aprendizagem neces-
sário utilizando técnicas e 
ferramentas de machine 
learning e IA. Outro ponto 
muito importante são as 
integrações que um chatbot 
pode ter com sistemas de 
retaguarda e de apoio, como 
CRMs, ERPs e até mesmo 
com as redes sociais de uma 
empresa. 

Sem dúvida alguma, o 
nível de interação que um 
chatbot pode atingir é de-
terminante de seu sucesso. 
Quanto mais próximo esti-
ver da linguagem humana, 
quanto mais “preparado” 
para perguntas complexas 
e possibilidades de res-
postas efetivas, maior será 
sua efetividade e geração 
de resultados perceptivos. 
Esse nível é determinado 
pelas ferramentas e técnicas 
utilizadas e pelo tempo de 
experimentação e preparo. 

A complexidade se dá pelo 
aprendizado específico em 
relação à sua aplicabilida-
de: segmento de negócio, 
linguagem e semânticas. 
Quando se trata de intera-
ção humana, não existe uma 
fórmula ou receita pronta, 
mas sim a dosagem certa de 
aplicabilidade de cada área, 
dependendo do nível a ser 
atingido.

As aplicações mais co-
muns e largamente já em 
utilização são os chamados 
chats de websites, nos quais 
se tem uma gama de pergun-
tas e respostas usualmente 
realizadas. No entanto, um 
bot pode ser utilizado em 
toda e qualquer área onde se 
tenha interação entre duas 
ou mais partes, não somente 
para compartilhamento, 
mas também para iniciar ou 

continuar processos subse-
quentes e predeterminados. 

Exemplos de uso nesses 
casos incluem iniciar auto-
maticamente a abertura de 
chamado para a execução 
de ordem de manutenção 
específica numa rede de 
distribuição elétrica a partir 
de chamada/reclamação de 
falta de energia em determi-
nado local, seja por e-mail, 
telefone ou até mesmo por 
redes sociais. 

Tratar a utilização de 
chatbots como uma simples 
instalação de ferramen-
tas tecnológicas sem ter 
um processo de análise, 
tratativa e evolução da 
plataforma é o maior erro 
a ser cometido na imple-
mentação dessa tecnologia. 
Sem manutenção e evolução 
contínua, a tendência é que 
as ferramentas entrem em 
ociosidade e, consequente-
mente, em desuso. 

É necessário ter em men-
te que uma ferramenta de 
chatbot tem um processo 
longo, que se inicia na sua 
instalação, ativação e utili-
zação a partir de um nível 
aceitável de operabilidade, e 
continua com o aprendizado 
para aumentar exponen-
cialmente sua efetividade 
de utilização. É importante 
salientar que a tendência 
é a evolução contínua das 
plataformas cognitivas e 
análises comportamentais 
para a automatização de 
tomadas de decisão e pro-
cessos subsequentes. 

As ferramentas e algorit-
mos de machine learning 
estão evoluindo a passos 
largos para que se tenha 
a interação automatizada 
cada vez mais próxima da 
interação entre pessoas, 
mas trazendo a essência 
humana para a equação. 
Esse é sem dúvida o maior 
desafio e seguramente onde 
se têm os maiores esforços 
de desenvolvimento e aper-
feiçoamento. 

Áreas médicas, por exem-
plo, demonstram atualmen-
te grande potencial de de-
senvolvimento e aplicação. 
Nelas já é possível utilizar 
bots para atendimento não 
emergencial, direcionando 
pacientes para especiali-
dades numa unidade de 
pronto-atendimento. Essa 
tecnologia pode chegar, 
em breve, ao nível de diag-
nóstico e a qualquer ação 
subsequente, tais como 
medicação, internação ime-
diata, solicitação urgente de 
atendimento e amparo etc. 

Já existem desenvolvi-
mentos e aplicações nessa 
linha em experimento con-
trolado em alguns lugares 
do mundo.

(*) - É head de Digital Business 
da Cognizant no Brasil 

(www.cognizant.com.br).

Eduardo Guerreiro (*)

EDITAL DE INTERDIÇÃO. Processo Digital nº: 1003392-55.2019.8.26.0004. Classe – Assunto:
Interdição - Nomeação. Requerente: Márcia Regina Lopes e outros. Requerido: Maria de
Lourdes Lopes. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES LOPES, REQUERIDO POR MÁRCIA REGINA LOPES
E OUTROS - PROCESSO Nº1003392-55.2019.8.26.0004. A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Betina Rizzato Lara, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 14/08/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DE LOURDES LOPES,
RG 2.983.392-9 SSP/SP, CPF 161.017.998-67, em decorrência do Mal de Alzheimer (CID-10: F00.9),
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeados como
CURADORES, em caráter DEFINITIVO, os senhores MÁRCIA REGINA LOPES, RG 9.494.147-6
SSP/SP, CPF 067.901.548-50, WALMIR LOPES, RG 9.494.148-8 SSP/SP, CPF 037.042.968-05,
FERNANDO LOPES, RG 9.359.608-X SSP/SP, CPF 900.446.818-87. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2020.

Aumento nas 
contas de 
energia leva a 
corrida para 
energia solar

Os aumentos constantes 
na conta de energia elétrica 
têm gerado uma corrida 
em busca de alternativas 
para baratear custos, prin-
cipalmente para grandes 
empresas. Para se ter uma 
ideia, só este ano o reajuste 
da tarifa de energia elétri-
ca será de 2,4%, além do 
repasse que deve ocorrer 
em 2021 pela chamada 
“conta-covid”, um pacote 
de socorro emergencial ao 
setor elétrico. 

Dessa forma, empresas do 
setor de energia solar estão 
tendo uma alta procura  
“Mesmo em tempos de pan-
demia do novo Coronavírus, 
conseguimos ingressar em 
novos projetos e estabelecer 
uma meta do faturamento 
adequada” relata Gabriel 
Guimarães, diretor da Solar-
Volt Energia. Para este ano, 
ele prevê um faturamento de 
R$62 milhões, 30% a mais 
que 2019. 

Entre os novos projetos 
atendidos, Gabriel cita o 
novo centro de distribuição 
da Tambasa em Montes 
Claros/MG; colégios, como o 
Santa Dorotéia; a Laticínios 
Curral de Minas, entre di-
versas outras. “Todos esses 
clientes estão em busca de 
custos operacionais mais 
baixos, a fim de garantir a 
saúde de seus negócios”, 
destaca o diretor.

Segundo ele, a partir de 
uma conta de R$250 já é 
possível instalar um painel 
solar e ter uma redução de 
50% a 95% nas despesas de 
luz. Deve-se lembrar que, 
além de reduzir a conta 
de eletricidade, também 
é uma fonte renovável de 
energia e não poluente. 
“É um mercado bastante 
promissor e com um custo 
de manutenção baixíssimo” 
complementa. Fonte e mais 
informações (www.solarvol-
tenergia.com.br).

A decisão do governo 
federal de incluir diversos 
equipamentos de energia 
solar em uma lista de bens 
de capital cujos impostos 
de importação estão zera-
dos até o final de 2021 é 
um avanço para o desen-
volvimento do País e deve 
baratear os custos dos 
sistemas fotovoltaicos para 
o consumidor brasileiro. 
A avaliação é de Cláudio 
Fetter, acionista da Win 
Energias Renováveis, dis-
tribuidora de equipamen-
tos para geração solar. 

Segundo o executivo, a 
medida pode trazer uma 
queda entre 10% e 15% 
no valor dos equipamentos 
comercializados no Brasil. 
“Com a nova isenção no 
imposto de importação 
desses produtos, a fonte 
solar torna-se ainda mais 
competitiva no país e cru-
cial neste momento de pan-
demia, já que ajuda a aliviar 
o orçamento das famílias 
com um queda significativa 
na conta, além de beneficiar 
a redução de gastos de 
empresas, propriedades 
rurais e do próprio poder 
público”, comenta.    

A Camex, do Ministério da 
Economia, adicionou à lista 

A Camex adicionou à lista dos chamados “ex-tarifários” 
uma dezena de módulos fotovoltaicos para energia solar.
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Sim, essa etapa é decisi-
va na continuidade dos 
negócios, com reflexos 

para influenciar na sobrevi-
vência da própria corpora-
ção. Se bem conduzida, a 
sucessão trará muitos be-
nefícios e desdobramentos 
importantes, assegurando 
que a companhia continue 
saudável e o patrimônio 
individual seja preservado.

É preciso lembrar: em caso 
de problemas financeiros - 
com a consequente entrada 
em cena de credores - é 
grande o risco de que uma 
parte da herança transferida 
aos herdeiros possa ser di-
lapidada, tudo por causa do 
obrigatório pagamento de 
dívidas. Para que a condução 
dos negócios familiares seja 
conduzida com normalidade 
e as posses sejam garantidas, 
acompanhe as orientações 
de Morgana Borssuk, sócia 
do escritório Borssuk & Mar-
cos Advocacia, em Curitiba:
 1) A transferência de pa-

trimônio aos legatários 
exige uma cultura de 
sucessão dentro da 
organização. Ou seja, o 

Assuma as responsabilidades sem traumas.

se
gs

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 050/2020; Processo 
n.º 076/2020; Objeto: Registro de Preços para aquisição de insumos de saúde 
necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, com 
entregas parceladas pelo período de 06 meses - Entrega das Propostas: a 
partir de 02/09/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Abertura das Propostas: 09/09/2020 às 09h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra 
e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins – 
Diretor de Licitações e Compras.

Ser dono do negócio não significa 
ter acesso indiscriminado ao caixa
A divisão de bens particulares e ativos empresariais entre herdeiros de uma mesma família exige cuidados

profissional, tem con-
dições de assumir se-
tores importantes da 
corporação. Esse fato 
emerge como uma se-
gurança natural, mas 
não quer dizer que 
profissionais compe-
tentes no mercado de-
vam ser descartados. 
Não deixa de ser um 
caminho para arejar 
planejamentos e novas 
estratégias.   

 5) Ser dono do negócio 
não significa ter acesso 
indiscriminado ao cai-
xa. Por isso, é funda-
mental definir um valor 
como salário ou pró-la-
bore. Trata-se de uma 
forma de não misturar 
interesses particulares 
com os associados à 
condução dos rumos 
da empresa. Isso evita 
o aparecimento de 
dívidas e confusões 
desnecessárias sobre 
a administração.

Fonte e mais informa-
ções: (www.borssukemar-
cos.com.br).

fundador deve treinar 
as novas gerações para 
se familiarizarem com 
os negócios. Assim, 
eles podem assumir 
gradativamente todas 
as responsabilidades, 
sem traumas.

 2) Quando se percebe o 
desinteresse do fami-
liar, o que fazer? Uma 
das soluções é encon-
trar um sócio que este-
ja disposto e apto para 
assumir o negócio. É 
uma maneira de garan-
tir o futuro financeiro 

daquele membro que 
não quer contato com 
os empreendimentos.

 3) Dentro de um ambien-
te de confiança entre 
as partes, por causa 
dos laços familiares, 
a tomada de decisões 
tende a ser mais rá-
pida, definindo com 
segurança como será 
a nova cara da compa-
nhia. Use isso em favor 
de todos e do próprio 
negócio.

 4) Toda a família, com 
a devida qualificação 

Energia solar pode ficar mais barata 
com medida de isenção tributária

dos chamados “ex-tarifários” 
uma dezena de módulos 
fotovoltaicos para energia 
solar, além de inversores 
e outros acessórios, como 
componentes dos chamados 
“trackers”, que permitem 
que os painéis de uma usina 
acompanhem o movimento 
do sol ao longo do dia para 
maximizar a produção. A 
medida impacta um conjunto 
de mais de 100 equipamentos 
fotovoltaicos, incluindo mo-
delos específicos de módulos, 
inversores, rastreadores so-
lares para usinas de grande 
porte e motobombas solares 
para bombeamento de água 
e irrigação.

Para o caso dos módulos 
fotovoltaicos, a isenção do 

imposto de importação 
reduz a tributação em 12% 
e, para inversores, diminui 
em 14%. O prazo de vigência 
da nova medida é de agosto 
de 2020 até o final de 2021. 
“Trata-se de um importante 
incentivo aos projetos de 
energia solar no país que 
beneficia toda a cadeia do 
setor. A tecnologia fotovol-
taica é estratégica ao Brasil, 
sobretudo na retomada eco-
nômica do pós-pandemia, 
à medida que está inserida 
em um segmento com alto 
potencial de geração de 
emprego e renda, além de 
contribuir com o desenvol-
vimento sustentável da na-
ção”, conclui Fetter. Fonte: 
(www.win.com.br).

Análise encomendada pela Associação Bra-
sileira da Indústria de Chocolates, Amendoim 
e Balas (Abicab) ao Instituto Kantar, sobre o 
consumo de chocolates no 1º semestre de 2020, 
indicou que a categoria manteve o patamar de 
penetração nos lares brasileiros, mesmo durante 
a pandemia. O total de lares com consumo de 
chocolate ficou em 73% no 1º semestre, mesmo 
índice alcançado no mesmo período de 2019. 

O volume médio de chocolate consumido por 
lar foi de 3,8 kg, retração de 11,8% na comparação 
com o 1º semestre do ano anterior, atribuída à 
queda geral do consumo fora do lar. A quantida-
de de vezes em que o consumidor foi ao ponto 
de venda para comprar chocolate no semestre 
não apresentou alteração, ficando em 4,4 ve-
zes. “Apesar da retração no volume, esperada 
em função do cenário, o hábito de consumo se 
mantém, o que é importante para a retomada”, 
diz o presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca. 

As indústrias se ajustaram à demanda e produ-
ziram menos no semestre. A produção foi de 216 
mil toneladas, 22% menor em relação ao mesmo 
período de 2019. Em relação aos canais de com-
pra, análise da Kantar indica que o autosserviço 
(mercado), que representou 36,6% do volume 
no semestre, ganhou 3,3 milhões de novos lares, 
indicando mudança para um modelo de compra 
de abastecimento. O crescimento neste canal 
foi puxado especialmente pelo pequeno varejo. 

O consumo do produto no 1º semestre esteve 
concentrado na Classe AB (30%), shopper acima de 
40 anos (63%) e em lares com filhos (monoparentais 
28% e casais com crianças ou pré-adolescentes com 
38%). “As embalagens maiores são privilegiadas 
nesse contexto, pois o perfil de público atual busca 
os produtos que favorecem as situações de compar-
tilhamento, o que difere da situação pré-pandemia, 
em que o consumo fora de casa favorecia as porções 
individuais”, explica Fonsêca (AI/Abicab).

Chocolate mantém penetração 
em 73% dos lares brasileiros na pandemia
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