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Como a tecnologia está 
ajudando no combate 

ao Coronavírus?

A pandemia 
se tornou uma 
preocupação 
mundial 

Entretanto, em meio 
a esse cenário de 
insegurança, a tec-

nologia tem oferecido 
diversas soluções para 
combater a Covid-19, 
fazendo muita diferença 
para os negócios e para 
a população em geral. 
Um exemplo é o que a 
computação em nuvem 
(em inglês, cloud compu-
ting) vem oferecendo aos 
hospitais de campanha, 
para que  seus sistemas 
possam operar em poucas 
semanas. 

Com essa tecnologia 
se amplia a capacidade 
instalada das unidades 
hospitalares, de forma 
escalável, aumentando a 
capilaridade do atendi-
mento à doença. Outro 
ponto importante é a 
informação. Hoje em dia, 
temos a internet como 
um dos principais meios 
de compartilhamento de 
dados, além de aplicativos 
com o propósito de conter 
o avanço do Coronavírus. 

Soluções que possuem 
desde funcionalidades de 
agendamento de consul-
tas em caso de suspeita da 
doença, até funcionalida-
des que informam como 
evitar uma possível con-
taminação, levando para 
a população aspectos im-
portantes da pandemia. 
Sem falar na tecnologia 
aplicada à saúde, que aju-
da na rápida identificação 
do diagnóstico desta do-
ença em casos suspeitos.

O hospital digital, por 
exemplo, é pauta dos ges-
tores de instituições de 
saúde de todo o mundo. 
E, para que isso aconteça, 
muita tecnologia precisa 
ser investida nessa jor-
nada de transformação. 
Desde a implantação de 
sistemas aderentes às 
necessidades de cada 
negócio, bem como a 
infraestrutura que supor-
tará o crescimento desta 
instituição. 

A computação na nu-
vem, por exemplo, veio 
para disponibilizar os 
sistemas em uma in-
fraestrutura escalável, 
que pode aumentar o 
poder de processamen-
to conforme a demanda 
da entidade. Garantir a 
continuidade do negócio 
em um hospital é funda-
mental. A interoperabi-
lidade da informação do 
paciente que passa pelos 
diversos consultórios, 
clínicas de exames e 
outras áreas das insti-
tuições de saúde é um 
sonho que só é realiza-
do se a tecnologia for 
orquestrada da melhor 
forma possível. 

Portanto, a tecnologia 
é a única capaz de trazer 
as evoluções que a saúde 
precisa. A telemedicina 
também ganhou ainda 
mais força em tempos de 
Coronavírus. A solução 

é uma das ações adota-
das pelas instituições 
de saúde para ajudar 
no combate à Covid-19 
no Brasil. A tecnologia 
contribui para diminuir 
o fluxo de pessoas nas 
unidades de saúde e ajuda 
os profissionais da saúde 
a monitorar os pacientes 
diagnosticados com o 
Coronavírus, avaliando e 
dando orientações para 
as pessoas. 

Além disso, a teleme-
dicina também auxilia os 
pacientes que possuem 
alguma doença crôni-
ca, evitando que essas 
pessoas sejam expostas 
ao vírus. Entretanto, é 
importante lembrar que, 
mesmo a tecnologia sen-
do uma importante aliada 
no combate ao Coronaví-
rus, é preciso ficar atento 
para não ferir a proteção 
de dados individuais, 
elemento essencial da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados, ou simplesmente, 
LGPD. A proteção de 
dados sempre precisou 
existir, mesmo antes da 
atual pandemia. 

O cuidado com o fluxo 
da informação dos usu-
ários que manipulam os 
dados de pacientes é feito 
por meio de processos 
bem implantados e de 
sistemas de informação 
que atendam as necessi-
dades de cada instituição 
hospitalar. Ou seja, não é 
somente papel da tecno-
logia proteger os dados 
sensíveis dos usuários 
atendidos, mas sim de 
todas as pessoas que 
manipulam esses dados.

No cenário da pande-
mia do Coronavírus fica 
mais difícil instituir um 
processo completo que 
protege a informação, 
principalmente, diante 
do cenário de que se 
está tentando salvar o 
maior número de vidas 
possível. No que se re-
fere à responsabilidade 
dos sistemas de infor-
mação, já existem vários 
mecanismos de proteção 
aos dados para que este 
vazamento não ocorra. 

E, portanto, a tecno-
logia pode muito ajudar 
nisso, mas será sempre 
uma responsabilidade 
compartilhada com os 
usuários que a manipu-
lam.  

Finalmente, é impor-
tante ressaltar que o in-
vestimento em tecnologia 
sempre foi e sempre será 
importante, mesmo de-
pois que a pandemia aca-
bar. No contexto do Coro-
navírus, os investimentos 
servem, principalmente, 
para possibilitar às em-
presas  disponibilizar o 
trabalho remoto de seus 
colaboradores. 

Contudo, o foco do 
investimento será na 
transformação que o mer-
cado sofrerá por conta 
deste evento global de 
pandemia.
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Ata  das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas  em 29/07/2020
Data: 29/07/2020. Hora: 11hs. Sede Social: Avenida das Nações Unidas nº 10.989 - 7º Andar - Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, SP-SP, CEP 04578-000. Convoca-
ção: Editais publicados no DOESP e Jornal Empresas & Negócios em 21, 22 e 23/07/2020. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto. 
Mesa: Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: em A.G.O.: a) o Relatório da Diretoria, 
o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicados nos jornais DOESP e Empresas & Negócios no dia 
25/03/2020; b) a destinação do lucro liquido do exercício, a saber: 1. Constituição de Reserva Legal no montante de R$ 1.829.270,58; 2. Em razão da atual crise econômica 
provocada pela pandemia do covid-19, os presentes deliberou pela retenção de todo o lucro líquido. Face a esta decisão, foi aprovada a constituição da Reserva Especial 
prevista na Lei nº 6.404/76, no valor de R$ 940.118,37; 3. Transferência para Reserva de Lucros o saldo remanescente no montante de R$ 33.816.022,74; c) a eleição dos 
membros da Diretoria, com mandato até a AGO a realizar-se em 2023, como segue: Diretor Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, RG. nº 8.470.932-7/SSP-SP e CPF/MF 
000.620.140-72 e para Diretores, Sr. Eduardo Castilhos Anzanello, RG. nº 12.654.869/SSP-SP e CPF 136.466.318-05, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello, RG. nº 
12.654.870/SSP-SP e CPF 187.983.408-16 e Sr. Rodrigo Castilhos Anzanello, RG. nº 15.391.866/SSP-SP e CPF 282.301.218-42, todos residentes em SP-SP, Os Direto-
res eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeça de exercer atividade empresária e de administração societária, conforme 
o artigo 1011 do Código Civil Brasileiro, e ainda, que não se encontram impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e tomarão posse de seus cargos nesta mesma data, mediante a 
assinatura do respectivo Termo de Posse, anexo à presente, os quais, ficarão arquivados na Companhia. Foi fixada a remuneração da Diretoria no montante global anual de 
até R$ 450.000,00, cuja distribuição ficará a critério dos membros da Diretoria; em A.G.E.: a) Em decorrência do acréscimo de membros na Diretoria, faz-se necessária a al-
teração da política de representação da Companhia, com a consequente alteração do § 1º do artigo 16 e dos artigos 20 e 22 do Estatuto Social, que passam a ter a seguinte 
redação: Artigo 16 - § 1º. - A representação da Companhia em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades fe-
derais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais compete aos Diretores, individualmente; Artigo 20 - As escri-
turas de qualquer natureza, a concessão de fianças e avais em contratos de locação da Companhia e contratos em geral, quaisquer outros documentos que importem em 
responsabilidade ou obrigação para a Companhia, serão obrigatoriamente assinados por dois diretores ou por um diretor e um procurador desde que investido de especiais 
e expressos poderes; Artigo 22 - A celebração de quaisquer atos ou documentos relacionados à aquisição, cessão ou oneração da participação societária detida pela Com-
panhia em outras sociedades, bem como a participação da Companhia em consórcios, deverá ser firmada por dois Diretores ou por um diretor e um procurador desde que 
investido de especiais e expressos poderes; b) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigir conforme a redação a seguir: Estatuto Social: Capítulo I 
- Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Companhia tem a denominação social de Orient Relógios do Brasil S.A. e se rege pelo disposto neste Estatu-
to e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas nº 10.989 - 7º. Andar - 
Conjunto 71 - Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04578-000. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, a 
locação de bens imóveis e a compra e venda de imóveis próprios.§ Único - A Companhia pode constituir subsidiárias integrais e participar, majoritária ou minoritariamente, 
de outras sociedades, no País ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações: Artigo 5º - O 
capital social da Companhia, totalmente integralizado é de R$165.000.000,00 dividido em 76.568.816 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. - Os acionistas 
tem preferência para a subscrição das ações e do capital na proporção das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a faculdade de colocar junto a terceiros 
as ações correspondentes aos acionistas que, por escrito, desistem da sua preferência , ou que, consultados, não  se manifestarem dentro de 30 dias contados da data da 
consulta. § 2º. - As ações são indivisíveis perante a Sociedade, a qual não reconhece mais de um proprietário para cada ação. § 3º. - A subscrição de ações do capital para 
integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Diretoria, com anuência prévia do 
Conselho Fiscal se em funcionamento. Artigo 6º. - A cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Sociedade. Artigo 
7º - Ocorrendo alguns dos casos previstos na lei, de exercício do direito de retirada, o valor de reembolso das ações do acionista dissidente será igual ao valor do patrimônio 
líquido delas de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Capitulo III - Das Assembleias Gerais: Artigo 8º. - As Assembleias Gerais serão Ordinárias 
ou Extraordinárias. As AGO realizar-se-ão nos quatro meses seguintes ao término do ano social e, as Extraordinárias, sempre que houver necessidade. Artigo 9º. - As As-
sembleias Gerais deverão ser convocadas pelo Diretor Presidente, mediante a publicação de edital de convocação, desde que com 8 dias de antecedência na primeira con-
vocação, ou com 5 dias de antecedência se na segunda convocação na forma da lei. Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente da Compa-
nhia ou pelo seu substituto, ou, na ausência de ambos, por um acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia cabe a escolha do 
Secretário. Artigo 11 - Exceto na presença de previsão legal de quorum maior, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos de acionistas, desde que estes 
estejam presentes na Assembleia, representados por seus procuradores ou que tenham manifestado previamente seu voto por escrito. § Único - Os acionistas poderão de-
liberar apenas sobre os assuntos constantes na ordem do dia, na convocação da respectiva Assembleia Geral. Artigo 12 - As atas serão lavradas na forma de sumário, salvo 
quando a própria Assembleia, no início dos trabalhos, deliberar de outra forma.Capitulo IV - Da Administração: Artigo 13 - A Companhia será administrada por uma Direto-
ria constituída por, até 5 membros, sendo o mínimo de 2 membros, acionistas ou não, mas todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a 
qualquer tempo, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais, Diretores. § 1º - A remuneração dos membros da Diretoria será fixada pela AGO ou AGE que os eleger, 
observadas as prescrições legais e regulamentares. § 2º. - A Diretoria reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que o Diretor Presidente 
a convoque por sua iniciativa ou a pedido de outro Diretor. § 3º. - A Diretoria funciona com a presença da maioria dos seus membros ou respectivos substitutos, e delibera por 
maioria dos presentes. Artigo 14 - O mandato da Diretoria será de 3 anos, eleitos em AGO. Todos os diretores deverão permanecer em exercício até a investidura de seus 
sucessores, podendo ser reeleitos.  Artigo 15 - Ocorrendo vaga, por qualquer motivo, dos cargos da Diretoria, a substituição far-se-á de acordo com as seguintes regras: a) 
no caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este designará o seu substituto; b) no caso de ausência ou impedimento temporário de algum Diretor, 
será designado substituto pelo Diretor Presidente, o qual servirá pelo restante do mandato que faltava ao substituído; c) no caso de renúncia ou impedimento definitivo de 
membro da Diretoria, o substituto designado servirá até a primeira AGO. § Único - Ocorrendo vaga ou impedimento do cargo de Diretor Presidente, a eleição far-se-á, através 
de uma AGE.  Artigo 16 - Compete à Diretoria, de forma colegiada, a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou 
convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a competência à assembleia geral, na forma a seguir estabelecida: (a) zelar 
pela observância da lei e deste Estatuto; (b) zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais e nas suas próprias reuniões; (c) administrar, gerir e 
superintender os negócios sociais; (d) emitir e aprovar o regimento interno, instruções, regulamentos internos, orçamentos anuais e plurianuais, projetos de expansão e planos 
de investimentos que julgar úteis ou necessários, estabelecendo a política e a organização geral da Companhia; (e) distribuir, entre seus membros, as funções da administra-
ção da Companhia; (f) zelar para que os serviços  prestem pontualmente as informações solicitadas pelas autoridades públicas às quais a Companhia esteja vinculada em 
razão  de legislação específica a cumprir-lhes as determinações; (g) constituir subsidiárias integrais e a forma de participação em outras sociedades, em qualquer parte do 
território nacional ou exterior, em conformidade com o disposto no Artigo 3º., § único do presente Estatuto, tomando as decisões necessárias, referentes a abertura, transfe-
rência ou encerramento de escritórios, filiais e dependências ou outros estabelecimentos; (h) convocar a assembleia geral; (i) constituir e destituir  auditores independentes; 
(j) propor a forma de destinação do lucro líquido de cada exercício; (k) realizar as operações de créditos que entender úteis à Companhia, com todos os poderes necessários 
para contratação de empréstimos e financiamentos com os estabelecimentos oficiais ou privados, podendo para tanto, dar em garantia bens móveis ou imóveis, mediante   
hipotecas, penhores industriais e mercantis, assinando propostas e contratos respectivos, por instrumentos públicos ou particulares, bem como cheques, ordens, recibos e 
outros documentos destinados à utilização dos créditos  abertos e a plena movimentação das respectivas contas bancárias; (l) adquirir, ceder, transferir, alienar, hipotecar, 
penhorar, gravar ou vender os bens sociais do patrimônio da Companhia, móveis ou imóveis, observadas as restrições  previstas na lei e neste Estatuto; (m) apresentar 
anualmente à Assembleia Geral o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras previstas no Artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, acompanhadas do parecer do Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento, para apreciação e deliberação dos acionistas; (n) praticar de forma mais ampla todos os atos que a lei ou o Estatuto não reservem à As-
sembleia Geral; (o) exercer os demais poderes que sejam atribuídos por lei, pelo presente Estatuto e pelo regimento interno e (p) representar a Sociedade em juízo ou fora 
dele, ativa e passivamente, bem como, perante terceiros. § 1º. - A representação da Companhia em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer 
repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais compete aos Diretores, 
individualmente. § 2º. - A Diretoria poderá, em reunião, indicar qualquer diretor, ou autorizar a outorga de mandato a terceiros, para, isoladamente, praticar atos de atribuição 
da Diretoria ou de qualquer diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticas conferidos por este Estatuto ou pela Diretoria a ela própria ou a qualquer diretor. § 3º. - A 
constituição em nome da Companhia de mandatários ad-judicia e ad-negotia, compete a qualquer diretor, isoladamente. Artigo 17 - Compete ao Diretor Presidente: (a) 
orientar os serviços de caráter administrativo, a praticar os atos de gestão pessoal, podendo delegar tal função; (b) colaborar no estabelecimento da ordem do dia das reuni-
ões da Diretoria e facilitar-lhes o desenvolvimento dos respectivos trabalhos; (c) exercer as atribuições que forem previstas no regimento interno que for instituído; (d) dirigir 
os serviços que lhe estiverem diretamente subordinados, entre os quais se incluem os serviços de contabilidade, finanças, patrimônio, custos, seguros e ações. Artigo 18 - 
Compete, em geral, a cada Diretor orientar os serviços de sua área e desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo regimento interno ou pela própria Diretoria, seja 
no plano nacional ou internacional. Artigo 19 - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente ou, na ausência, pelo diretor que na ocasião for escolhido. § 
1º. - As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor Presidente, para que possam se instalar e validamente deliberar, é necessária a presença da maioria dos diretores 
que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois, se só houver dois diretores em exercício. 2º. - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no 
livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente da reunião, em caso de empate, também o voto do desempate. Artigo 20 - As escrituras de qual-
quer natureza, a concessão de fianças e avais em contratos de locação da Companhia e contratos em geral, quaisquer outros documentos que importem em responsabilida-
de ou obrigação para a Companhia, serão obrigatoriamente assinados por dois diretores ou por um diretor e um procurador desde que investido de especiais e expressos 
poderes. Artigo 21 - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por um diretor ou por um procurador, desde que especificamente investido, devendo 
especificar os poderes conferidos e terão prazo de validade de no máximo 2 anos. Artigo 22 - A celebração de quaisquer atos ou documentos relacionados à aquisição, 
cessão ou oneração da participação societária detida pela Companhia em outras sociedades, bem como a participação da Companhia em consórcios, deverá ser firmada por 
dois Diretores ou por um diretor e um procurador desde que investido de especiais e expressos poderes. Artigo 23 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes 
com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor, procurador ou funcionário, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto 
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Diretoria, em reunião. Capítulo V - Do 
Conselho Fiscal: Artigo 24 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente, nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido dos acionis-
tas, e compõe-se de 3 membros e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. § 1º - O Conselho Fiscal considerar-se-á em funções a partir da Assembleia 
que o eleger, e escolherá o seu Presidente na primeira reunião. § 2º - O Conselho Fiscal reúne-se, quando instalado, ordinariamente, uma vez por ano, e, extraordinaria-
mente, sempre que for convocado pelo respectivo Presidente, por sua iniciativa, e a pedido da Diretoria. § 3º - O Conselho Fiscal funciona com a presença da maioria dos 
seus membros e delibera por maioria dos votos presentes, tendo o respectivo Presidente, além do voto pessoal, o de desempate. Artigo 25 - Ocorrendo impedimento 
temporário ou definitivo de um membro do Conselho Fiscal, será convocado, pelo seu Presidente, ou sendo ele impedido, pelo Diretor Presidente o suplente, cujas funções 
cessarão logo que cesse o impedimento do substituído. Capítulo VI - Do Exercício Social: Artigo 26 - O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano. 
Artigo 27 - Do lucro líquido do exercício, 5% será aplicado, antes de qualquer outra destinação, na constituição de Reserva Legal até o limite fixado no artigo 139 da Lei 
6.404/76. O saldo remanescente, após deduzido 25% para distribuição de dividendos aos acionistas, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Artigo 
28 - Os dividendos serão pagos pela forma e nos locais determinados pela Diretoria e dentro do prazo fixado pela Assembleia Geral. Capítulo VII - Da Dissolução e da 
Liquidação: Artigo 29 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar a forma de liquidação, nomear o li-
quidante e eleger o Conselho Fiscal que deverá funcionar, de forma permanente, durante o período de liquidação, fixando a todos as respectivas remunerações. Artigo 
30 - A Companhia poderá pedir recuperação judicial ou extrajudicial mediante deliberação de acionistas tomada em Assembleia Geral. Capítulo VIII - Do Foro:  Artigo 
31 - Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,lavrou-se ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, 
aprovada. SP, 29/07/2020. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo 
Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello e Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Pre-
sidente da Mesa; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário da Mesa, Diretoria: Nabor Rony Anzanello - Diretor Presidente; Eduardo Castilhos Anzanello - Diretor;  
Marcelo Castilhos Anzanello - Diretor,  Rodrigo Castilhos Anzanello - Diretor. JUCESP n° 323.526/20-2 em 24/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após 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, enseja-
rá na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à 
tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: L. T. 49759396653, 
CNPJ: **.*52.387/0001-**, Contrato: 4500033317; Empresa: A. P. DE F., CNPJ: **.*91.195/0001-
**, Contrato: 4500006508; Empresa: J. A. DOS S. 39787193800, CNPJ: **.*85.646/0001-**, Con-
trato: 4500030362; Empresa: E. I. P. G. LTDA, CNPJ: **.*95.327/0001-**, Contrato: 4500028419; 
Empresa: E. F. B.DE A. C. LTDA - ME, CNPJ: **.*05.930/0001-**, Contrato: 4500011604.

FPE Participações II S.A.
NIRE 35.300.391.268 - CNPJ/MF nº 13.287.491/0001-45

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/12/2019
Aos 21/12/2019, às 10:30hs, na sede social, Rua Olimpíadas, 134 - Conjunto 42 - Sala 02 - Vila Olímpia, São Paulo/SP. Mesa: Pre-
sidente - Fabio Alperowitch, Secretária - Lucia de Fatima Rocha dos Santos. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada, 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
1. Demonstrações financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2. Redução do capital social 
dos atuais R$ 19.550.100,00 para R$ 16.217.549,00. Portanto, redução em R$ 3.332.551,00 sem cancelamento de ações, mediante 
absorção de prejuízos acumulados constantes no balanço patrimonial datado de 31/12/2018; 3. Alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social passa a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 16.217.549,00, represen-
tado por 19.550.100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 4. Os acionistas autorizaram a lavratura da presente Ata. 5. 
Por fim, não existindo manifestações, o Presidente encerrou a Assembleia. A Secretária lavrou a presente ata que foi assinada. 
SP, 21/12/2019. Mesa: Fabio Alperowitch - Presidente, Lucia de Fatima Rocha dos Santos - Secretária. Acionistas presen-
tes: Lucia de Fatima Rocha dos Santos, FAMA Private Equity I FIP, p/ Fabio Alperowitch e André Lederman.

A conexão via satélite se 
destaca por levar internet de 
qualidade para lugares que so-
frem com falta ou instabilidade 
de sinal. O serviço tem como 
premissa atingir todo o terri-
tório brasileiro, que evidenciou 
a deficiência nesse aspecto 
durante a quarentena. Segundo 
pesquisa do IBGE, 46 milhões 
de pessoas não têm acesso à 

Mudanças a toque de caixa pro-
vocaram a criação de novas 
formas de atuação e, inclusive, 

os Departamentos de Recursos Hu-
manos intensificaram as iniciativas, 
expandindo o olhar para além da exe-
cução e intensificando a necessidade 
de fomentar a aprendizagem. Nesse 
contexto, as atenções voltaram-se para 
o papel da gestão do conhecimento. 

O momento da pandemia acabou, 
paradoxalmente, trazendo uma pers-
pectiva nova e positiva em relação 
ao conhecimento, à informação e ao 
aprendizado. “Estamos cultivando 
hábitos mais eficientes no trabalho, 
o que pode ser observado a partir de 
uso de ferramentas de conferência que 
permitiram reuniões mais coletivas, 
além de uma participação efetiva na 
construção de ideias e de projetos”, 
afirma Maurício Pedro, gerente do 
Atendimento Corporativo do Senac-SP. 

Nota-se, portanto, uma enorme 
capacidade humana de adaptação em 
relação ao meio, incluindo o organiza-
cional. Muitas das ferramentas, se não 
todas, já estavam disponíveis, mas a 
pandemia serviu como uma alavanca 
propulsora do processo de transforma-
ção digital. Para o executivo, as pessoas 

O isolamento social escancarou a 
capacidade humana de aprender de 

forma rápida. 
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Aprendizagem nas organizações 
nos tempos de pandemia

Sabe-se que são diversas as consequências da pandemia e um dos segmentos mais impactados é o 
empresarial

acontecem todo tempo no meio em 
que estamos. 

“Quanto mais novidades, novas tec-
nologias e novos conhecimentos, mais 
essa premissa é válida. As empresas 
não só estão nesse meio, como também 
precisam sobreviver a ele e nele. Man-
ter os investimentos em capacitação 
dos colaboradores não é uma opção, é 
uma obrigação para as instituições que 
querem estar conectadas à realidade 
e serem contemporâneas”, acrescenta 
Maurício Pedro. 

A experiência de isolamento social 
fez as empresas adotarem postura cau-
telosa com o planejamento financeiro, 
diminuindo investimentos e cance-
lando iniciativas, realocando esforços 
para programas de comunicação, saúde 
emocional, acolhimento, liderança e 
uso de tecnologia. “O que está havendo 
é uma intensificação da convivência de 
processos de aprendizagem presencial 
e a distância. É pouco provável que se 
torne realidade a migração para apenas 
meios digitais. Somos seres relacionais, 
demandamos contato com o outro, 
inclusive porque aprendemos mais e 
melhor em grupo, com as experiências 
dos colegas, dos pares, dos superiores” 
(AI/Senac-SP). 

descobriram talentos adormecidos 
e o isolamento social escancarou a 
capacidade humana de aprender de 
forma rápida. 

E, neste momento, aumentam as 
possibilidades para as empresas: áreas 
de treinamento e desenvolvimento 
têm oportunidade de planejar ações 
mais assertivas que tragam resultados 
eficientes para os colaboradores e 
para a empresa, pois as pessoas estão 
motivadas e dispostas a aprender e a 
se desenvolver. Afinal, conhecimento 
é uma necessidade vital e os estímulos 

Internet via satélite: quatro dicas sobre esse tipo de serviço no Brasil
banda larga, o que representa 
25% da população do país. 

Yuri Kaminski, especialista 
em marketing digital do Portal 
de Planos - site que reúne todos 
os planos de internet, celular, 
TV e telefone em um só lugar -, 
explica o que é necessário para 
a operação do serviço. “Para 
funcionar, a internet precisa 
de um satélite que esteja em 

dade rápida - Baixar 
arquivos é mais fácil com 
a tecnologia via satélite, 
pois os downloads são 
concluídos rapidamente. 
Também é possível nave-
gar em diversos sites ao 
mesmo tempo sem en-
frentar problemas com a 
internet travada ou lenta.  
Mas apesar de apresentar 
alta velocidade, a cone-
xão via satélite tem uma 
latência maior — ou seja, 
seu recebimento e envio 
de conteúdo tendem a 
levar mais tempo.

 2) Maior abrangência - 
Como o satélite não se 
desloca, o sinal é mais 
abrangente e pode ser 
utilizado com boa qua-
lidade, no mundo todo. 
Inclusive, é possível se 
conectar em locais de 
difícil acesso para cabos 
ou internet de fibra, como 
montanhas e áreas desér-
ticas. Esses satélites, por 
exemplo, estão trazendo 
banda larga para alguns 
dos locais mais remotos 
e difíceis de alcançar no 
mundo, incluindo a re-
gião amazônica do Brasil 
- onde cabo, fibra e celu-
lar não têm condições de 
serem implantados.

 3) Tecnologia mais resis-
tente - Por ter menos 
aparatos em solo, a in-
ternet via satélite é mais 
resistente a adversidades 
climáticas, como chuvas 
fortes e ventanias, asse-
gurando uma melhor qua-
lidade de serviço nesses 
momentos. Entretanto, 
por conta da transmis-
são de dados ocorrer na 
direção do céu, as ondas 
de rádio geradas pelo 
satélite são suscetíveis a 
interferências climáticas.

 4) Conexão wi-fi - Algumas 
empresas já oferecem a 
instalação do wi-fi gra-
tuitamente, junto com o 
pacote de dados. O con-
sumidor pode criar redes 
internas em casa e usar 
repetidores para poten-
cializar o sinal e acessar 
a internet de qualquer 
cômodo de casa. Vale 
ressaltar que a maioria 
dos planos via satélite 
funciona no sistema de 
franquias, com um valor 
de dados a serem usados 
por mês.

Fonte e mais informações: (ht-
tps://portaldeplanos.com.br/).

órbita e se comunique com os 
servidores, fazendo conexão 
com os equipamentos instala-
dos nas empresas e residências. 
Também é necessário ter uma 
antena parabólica e um modem 
para captar o sinal”, afirma. 

O especialista dá dicas sobre 
o funcionamento desse tipo de 
serviço: 
 1) Internet com veloci-
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