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Hotel Majestic S/A
CNPJ n° 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

Prezado Senhor(a). Com fundamento no artigo 123, da Lei das S.A., a pedido do acionista Edgar José Bernardi, 
ficam os Senhores Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de junho de 2021, às 11:00 hs , no endereço da sede da Compa-
nhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta Cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, para deliberar 
sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Águas de Lindóia, 02 de junho de 2021. 

Atenciosamente José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

A Irani Papel e Emba-
lagem lança a primeira 
embalagem de papel 
com tecnologia antiviral, 
antibacteriana e anti-
fúngica do Brasil, com 
destaque para a capaci-
dade de inativar o vírus 
da Covid-19, além de 
outros vírus, bactérias e 
fungos, em 99,9% em até 
cinco minutos de conta-
to. A inovação, que será 
aplicada no papel uti-
lizado para a produção 
de embalagens e chapas 
de papelão ondulado, 
chegará ao mercado este 
mês. Com o potencial an-
ti-Covid, o lançamento 
garante maior seguran-
ça e saudabilidade aos 
brasileiros, contribuindo 
para a higiene dos itens.  

Desenvolvido em parce-
ria com a Nanox Tecno-
logia, o papel conta com 
micropartículas de prata 
responsáveis por oxidar 
a camada externa do 
vírus, criando, portanto, 
uma barreira de proteção 
antiviral, antibacteriana 
e antifúngica que elimina 
em 99,9% o SARS-CoV-2 
da superfície da emba-
lagem, além de outros 
vírus, bactérias e fungos. 
Outro grande diferencial 
da tecnologia é a sua dura-
bilidade, já que a proteção 
antiviral permanece ativa 
durante toda a vida útil 
do papel e da embalagem, 
mesmo se entrar em con-
tato com o álcool ou outras 
substâncias. 

Além disso, o produto 
não é nocivo ao meio 
ambiente, visto que foi 
produzido com fibras re-
cicláveis em linha com os 
padrões de sustentabili-
dade da Irani. “O papelão 
e as embalagens estão, 
cada vez mais, presentes 
na vida das pessoas e em 
suas casas, seja quando 
pedimos uma refeição 
via delivery, quando com-
pramos algo pela internet 
ou vamos ao mercado. 
Por que não oferecer aos 
consumidores e ao nosso 
setor uma embalagem 

totalmente segura contra 
vírus, fungos e bactérias, 
garantindo o cuidado e se-
gurança à saúde de todos? 

Foi isso que pensamos 
e, após muita pesquisa e 
testes, apresentamos de 
forma inédita ao mercado 
brasileiro o primeiro papel 
antiviral que inova o nos-
so setor e confere total 
segurança aos brasileiros, 
já que o nosso produto é 
seguro contra diferentes 
tipos de vírus, fungos e 
bactérias”, diz Sérgio Ri-
bas, diretor-presidente da 
Irani Papel e Embalagem. 

A produção do produ-
to antiviral da Irani se 
concentra na unidade 
de papel localizada em 
Vargem Bonita, em Santa 
Catarina. Para desenvol-
ver o novo produto, a área 
de Pesquisa & Desenvol-
vimento da Irani realizou 
uma série de testes junto 
à Nanox Tecnologia. Na 
etapa final, os testes foram 
conduzidos pela empresa 
especializada Quasar Bio, 
referência em ensaios com 
SARS-CoV-2 e realizados 
em laboratório de biosse-
gurança de nível 3 (NB3) 
do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP.

 
Para a obtenção do 

produto antiviral, as mi-
cropartículas de prata são 
inseridas na composição 
do papel no momento de 
sua fabricação – o que 
garante que a proteção 
seja efetiva durante todo o 
ciclo primário do produto. 
Já o processo de inativa-
ção dos vírus, fungos e 
bactérias se dá quando 
ele entra em contato com 
a prata e passa por um 
processo de oxidação, 
que ocasiona a quebra de 
sua membrana e faz sua 
inativação. Isso garante 
que o produto ofereça a 
capacidade de inativação 
enquanto durar o papelão, 
justamente pelo fato das 
micropartículas de prata 
estarem inseridas em sua 
estrutura. 

A proteção antiviral permanece ativa durante toda a vida útil do 
papel e da embalagem.

Ricardo Recchi (*) 
e Denis Nascimento (**)

Não há dúvida de que 
a Covid-19 impulsio-
nou todos os setores 

para a Transformação Di-
gital, especialmente o de 
saúde que, diante das conse-
quências da pandemia teve a 
prática da Telemedicina au-
torizada pelo governo, tendo 
que adotar recursos digitais 
para continuar prestando 
atendimentos, evitando, 
dessa forma, deslocamentos 
desnecessários aos hospi-
tais. Esse cenário favoreceu 
as healthtechs - startups que 
trazem soluções tecnológi-
cas inovadoras para a área 
da saúde. 

De acordo com dados 
divulgados pela consultoria 
Distrito, no Brasil são criadas 
duas healthtechs por sema-
na. Além do crescimento 
em número, as startups 
receberam investimentos 
de aproximadamente 52 mi-
lhões de dólares até junho de 
2020, valor 37% superior aos 
aportes realizados em 2019, 
que totalizaram 38 milhões 
de reais. Nativas digitais, as 
startups se adaptaram ra-
pidamente à Telemedicina, 
mas, e agora, será que essa 
modalidade veio para ficar? 

Aprovada em caráter es-
pecial até a disseminação da 
Covid-19, a medicina online 
já completou um ano, reafir-

As soluções inovadoras são fundamentais para adaptar os 
atendimentos e os serviços ao ambiente online.

O futuro do setor de saúde pertence 
aos desenvolvimentos ágeis

Além do crescimento em número, as startups receberam investimentos de aproximadamente 52 
milhões de dólares até junho de 2020, valor 37% superior aos aportes realizados em 2019, que 
totalizaram 38 milhões de reais
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ão explorado e resolvido, pois 
problemas neste setor não 
faltam. Neste sentido, as 
helthtechs devem prosperar, 
agregando a agilidade e a 
adaptabilidade de seu DNA 
às instituições de saúde 
para resolução de questões 
urgentes. 

Por meio de desenvolvi-
mentos low-code, tecnologia 
que otimiza linguagens de 
programação, é possível 
acompanhar a volatidade 
da política e das decisões 
governamentais, controlan-
do os impactos no setor de 
saúde e preparando-o para 
manter os atendimentos 
atualizados e qualificados. 
Apesar do futuro do setor de 
saúde permanecer incerto, 
os desenvolvimentos ágeis 
são “presença confirmada”. 

Ainda há uma gama de me-
dicamentos que não podem 
ser prescritos através de ca-
nais digitais, além de outras 
inúmeras decisões a serem 
tomadas, o que significa que 
podemos aguardar novas 
alterações governamentais 
em breve e, para acompanhá
-las, é imprescindível dispor 
de desenvolvimentos ágeis. 

(*) - É country manager da Genexus 
Brasil, desenvolvedora global de 

produtos para software baseados em 
Inteligência Artificial. 

(**) - É diretor da DNGX, 
consultora e desenvolvedora de 

sistemas em GeneXus 
(www.genexus.com/pt/global). 

mando as incertezas acerca 
de sua data de término. Ou 
seja, as adaptações às ins-
tituições hospitalares não 
acabarão tão cedo. Para se 
manter atualizado diante 
das mudanças e das deter-
minações governamentais 
tão transitórias e, mais, se 
sobressair neste setor sema-
nalmente mais competitivo, 
a palavra-chave tem sido 
agilidade. 

Afinal, as soluções inova-
doras são fundamentais para 
adaptar os atendimentos e os 
serviços ao ambiente online, 
mantendo a qualidade da co-
municação entre pacientes 
e profissionais, mas não são 
suficientes. Neste momento, 
é importante lembrar que 
as consultas online não são 
mais os diferenciais a serem 

adotados pela prática da 
Telemedicina. Na realidade, 
isso é o básico. 

As inovações, agora são 
acerca das possibilidades 
de fornecer toda uma gama 
de serviços, como o médico 
receitando um determinado 
exame e, durante o aten-
dimento, disponibilizando 
um calendário para o agen-
damento do paciente, por 
exemplo. Esse é o caminho 
para conquistar gestões 
hospitalares mais assertivas 
e estratégicas tendo menos 
impacto financeiro e, prin-
cipalmente, experiências 
positivas para os pacientes. 

Atualmente, o Brasil é 
considerado o oitavo maior 
mercado de saúde mundial 
dentre os quase 200 países, 
mas ainda há muito a ser 

Daniel Camillo Rocha (*)
 
É evidente que a pandemia impactou vá-

rios segmentos da sociedade. Observamos 
na saúde, uma das áreas mais afetadas, 
diversas transformações. 

A lei que regulariza a telemedicina, por 
exemplo, foi sancionada em abril de 2020, 
e possibilitou o atendimento médico por 
meio das teleconsultas. Nesse contexto, 
os dispositivos móveis tornaram-se ainda 
mais relevantes para estreitar as barreiras 
entre os serviços e a população, oferecendo 
mais proximidade entre médico e paciente. 

Atualmente, os smartphones repre-
sentam uma das ferramentas que mais 
auxiliam a prática telemedicina, uma 
vez que 58% dos brasileiros acessam a 
internet exclusivamente pelo celular, de 
acordo com pesquisa da TIC Domicílios. 
A tecnologia móvel proporciona aos 
médicos acesso às informações de saúde 
dos pacientes para realizar o acompanha-
mento em tempo real dos sinais vitais e 
dos resultados laboratoriais. 

Com relação às operadoras de saúde, 
existem hoje aplicativos integrados aos 
sistemas de gestão que possibilitam que as 
instituições de saúde ampliem a integração 
com os pacientes, proporcionando uma 

experiência de ponta a ponta. Essas tecno-
logias permitem consultar toda a rede cre-
denciada, realizar check-in, agendamento 
de consultas e exames, telemedicina e até 
mesmo alertas para o médico, oferecendo 
aos pacientes mais comodidade e proximi-
dade com as operadoras de saúde.

Do lado do paciente, por meio dos dis-
positivos móveis, ele ganha agilidade no 
tratamento e na troca de comunicação 
com o médico. Além disso, o mobile per-
mite acesso a vários aplicativos de saúde, 
não necessariamente medicamentosos. 
Para pacientes com diabetes, por exemplo, 
aplicativos de controle de glicemia facilita-
ram a rotina. Mas, com tantos aplicativos 
de saúde disponíveis no mercado, como 
fica a questão da segurança de dados? 

Para garantir que o aplicativo é de fato 
seguro, é necessário verificar se o mesmo 
segue as diretrizes da LGPD e se todos os 
dados armazenados estão criptografados. 
Vale ressaltar que a área da saúde reúne 
muitos dados sensíveis, uma vez que, a 
partir do momento em que o paciente 
envia o resultado de um exame ao mé-
dico, torna-se um dado sensível. Neste 
sentido, as organizações de saúde devem 
investir em provedores tecnológicos que 
realmente se comprometam com o desen-

volvimento de soluções inovadoras para 
proteger seus sistemas.

Apesar dos avanços no desenvolvimento 
de tecnologias e aplicativos de saúde, 
ainda existem entraves que impedem que 
esses serviços alcancem toda a população. 
O primeiro desafio, é a disponibilidade 
tecnológica, uma vez que algumas regiões 
do Brasil ainda enfrentam problemas 
com conectividade e baixa qualidade na 
conexão. 

Outro ponto crítico é o investimento 
por parte das instituições de saúde, que 
devem apostar na interoperabilidade com 
o objetivo de realizar toda a integração 
de dados entre médicos, laboratórios e 
as plataformas. Os serviços de saúde via 
dispositivos móveis tendem a conquistar 
o mercado, uma vez que proporcionam 
mais agilidade e qualidade no atendimento 
hospitalar, especialmente em tempos de 
pandemia e distanciamento social. 

No entanto, não se exclui a necessidade 
de investir em um atendimento humani-
zado, atentar-se à LGPD e realizar inves-
timentos para aprimorar e expandir cada 
vez mais esse serviço na área da saúde. 

 
(*) - É Diretor Executivo de Saúde da Digisystem, 

empresa 100% brasileira com 30 anos de 
experiência em serviços especializados em TI.

O impacto dos dispositivos móveis na saúde

Embalagem de papel 
com tecnologia 

antiviral e antifúngica
maquinacohnwolfe.com/reprodução
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