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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008126-04.2019.8.26.0019 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Americana, Estado de SP, Dr(a). Fabiana Calil Canfour de Almeida, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rafael Costa Mendes Rodrigues, Brasileiro, CPF 494.480.118-14, 
com endereço à Rua Vicenzo Sardelli, 100, Casa B, Jardim América, CEP 13476-055, Americana - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento Ltda, alegando em síntese: que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro 
de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.785,42. 
Referente as faturas Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. 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 edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Zinias Participações Sociedade Anônima
CNPJ/MF. nº 01.057.589/0001-27 - NIRE 353.003382-78

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro 2022
Data, Hora e Local: 20.01.2022, às 11:00hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 
105-A, nesta Capital. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do 
Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Presença: a unanimidade dos acionistas representando, portanto, 
100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Cristina Barretto Giorgi 
Cabral; Secretário: Julio Giorgi Neto. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social para 
absorver prejuízos acumulados da Companhia registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 
de dezembro de 2021; (ii) a alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para 
refletir a redução do capital social, caso aprovada. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram: (i) a proposta de redução do capital social 
para absorver os prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, no valor de R$ 
4.650.592,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e dois reais), com o 
consequente cancelamento de 4.650.592 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e 
noventa e duas) ações ordinárias, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas 
no capital social da Companhia; (ii) em razão da deliberação acima, os acionistas decidem alterar o 
art. 4º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - O capital social é 
de R$ 5.561.784,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro 
reais), totalmente realizado e dividido em 5.561.784 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, 
setecentos e oitenta e quatro) ações ordinárias com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.”. 
Encerramento: nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente declarou encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São 
Paulo, 20 de janeiro de 2022. (aa.) Cristina Barretto Giorgi Cabral, Presidente da Mesa; Julio Giorgi 
Neto, Secretário. Acionistas: Roberto Dhelomme Giorgi, Monica Dhelomme Giorgi Vaz Guimaraes, 
Cristina Barretto Giorgi Cabral, Guilherme Barretto Giorgi, Julio Giorgi Neto, Paulo Barretto Giorgi e 
Sandra Barretto Giorgi Sant’Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 20 de janeiro de 2022. 
Cristina Barretto Giorgi Cabral - Presidente da Mesa - Julio Giorgi Neto - Secretário. JUCESP nº 
181.160/22-5 em 06/04/2022.

E.L.E.N.A. Empreendimentos
da Livre Empresa Nacional S/A

CNPJ/MF:  nº 60.714.755/0001-80 - NIRE:  nº 35.300.017.501
Assembléia Geral Ordinária - Convocação

Ficam os Senhores acionistas convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 16 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede social à Avenida 9 de Julho, nº 3228,
sala 1209, 12º andar, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; b) Reeleição da diretoria para o próximo biênio;
c) Outros assuntos de interesse social.  São Paulo, 18 de abril de 2022. A Diretoria.  (19, 20 e 21/04/2022)

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunirem em assembleia
geral ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2022, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º
2.092, 15º andar, conj. 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) destinação do
resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) eleição dos membros da diretoria. Encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas,
inclusive os que se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 31.12.2021.
São Paulo, 19 de abril de 2022. Frederico Mellão Alves de Lima - Diretor.      (19, 20 e 21/04/2022)

SPM Participações S.A.
CNPJ Nº 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunirem em assembleia geral
ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2022, às 10:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º
2.092, 15º andar, conj. 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (b) destinação do resultado do
exercício referido em “a” supra; (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos
membros da diretoria; e (d) eleição dos membros do Conselho de Administração. Encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas,
inclusive os que se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 31.12.2021.
São Paulo, 19 de abril de 2022. Frederico Mellão Alves de Lima - Diretor.      (19, 20 e 21/04/2022)

Sergio Stephano Chohfi
Engenharia e Comércio S.A.

CNPJ 61.360.442/0001-33 - Edital de Convocação - AGOE
Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A, sociedade por ações inscrita no CNPJ nº
61.360.442/0001-33, em atendimento ao disposto na Lei 6404/76 e no artigo 8º do seu Estatuto
Social, vem por meio desta convocar V.Sa. para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, em primeira chamada às 11:00 horas e em segunda
chamada às 11:30 horas, exclusivamente de forma digital, por conferência on-line sendo certo que o
link de acesso à reunião, bem como o boletim de voto à distância será disponibilizado por correio
eletrônico aos acionistas que solicitarem através do e-mail roberta.chohfi@gmail.com, com até um
(01) dia de antecedência de realização da Assembleia, para tratar dos seguintes assuntos da ordem
do dia: 1) Reeleição da Diretoria da Companhia; 2) Aprovação das contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Permanecemos
à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, São Paulo,
06 de abril de 2022. Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A

SERGIO STEPHANO CHOHFI ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ 61.360.442/0001-33

Relatório da Diretoria - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 - Valores em Reais
Srs.acionistas: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas rerefentes ao exercico encerrado em 31/12/2021.
Estamos a disposição dos Srs. para esclarecimentos que julgarem necessários. (a) Diretoria.
ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante 88.809.188,30 88.816.234,70
Caixa/Bancos 15.895,28 19.301,62
Adiantamento 2.148,00 2.040,00
Tributos a Recuperar 14.202,02 17.950,08
Outros Valores a Receber 88.776.943,00 88.776.943,00
Ativo Não Circulante 79.564,46 84.769,19
C.B.H. Companhia Brasileira
de Habitação 79.564,46 84.769,19

TOTAL DO ATIVO 88.888.752,76 88.901.003,89 Notas Explicativas: a) As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas observando às disposições da Lei 6404/76 e tri-
butárias vigentes. b) As receitas e despesas foram apropriadas
pelo regime de competência. Parecer Conselho Fiscal: Não fo-
ram designados membros para o Conselho Fiscal tendo em vista a
empresa estar sem atividades.
VALOR DA AÇÃO 2021 2020
Valores em Reais R$ 71,05 R$ 71,11

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante 332.849,63 286.139,55
Obrigações Trabalhistas
e Tributarias 10,61 3.300,53

Credores Diversos 332.839,02 282.839,02
Passivo Não Circulante 17.506.473,53 17.506.473,53
Dividendos a Pagar 17.506.473,53 17.506.473,53
Patrimônio Líquido 71.049.429,60 71.108.390,81
Capital Social 1.000.000,00 1.000.000,00
Resultado Acumulado 70.108.390,81 70.130.390,27
Resultado do Exercício
Apuração (58.961,21) (21.999,46)

TOTAL DO PASSIVO 88.888.752,76 88.901.003,89

Demonstração Resultados Exercícios
31/12/2021 31/12/2020

Outras Receitas Operacionais 1.056,95 70.835,49
Financeiras 1.056,95 70.835,49
Custos 60.018,16 92.834,95
Locação, Instalação e Conservação 21.527,19 21.321,67
Equivalência Patrimonial 5.204,73 8.880,16
Financeiras 1.654,41 2.832,29
Tributarias 886,83 6.225,83
Despesas Diversas 30.745,00 53.575,00
Resultado (58.961,21) (21.999,46)

Demonstração de Origem e Aplicação Recursos
31/12/2021 31/12/2020

Históricos
Lucro do Exercício (58.961,21) (21.999,46)
Equivalência Patrimonial 5.204,73 8.880,16
Total das Origens (53.756,48) (13.119,30)
Variação do Capital Circulante (53.756,48) (13.119,30)

Diretoria Executiva: Lucienne Dib Chohfi, Sergio Stephano
Chohfi Filho e Roberta Dib Chohfi

Contador: Edson Silva - CRC/SP1SP128933/O-0.

Companhia Iniciadora Predial
CNPJ/MF nº 60.583.507/0001-47 - NIRE nº 35300052251

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 21/03/2022. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 -
19º andar, Cj. 1.904, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social,
conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no livro de presença. Com as declarações
exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos, o Sr. André Kissajikian,
Diretor Executivo da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para Secretário. Iniciando-se os
trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembleia deixou de ser
publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§ 4º), do artigo 124, da Lei 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei de Sociedades Anônimas”). Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo, no final, sido deliberado pelos
acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados no Jornal Data Mercantil (impresso e digital), na
edição do dia 04 de março de 2022, pág.09, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que
trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes,
dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 21 de março de 2022. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia- Secretário. Acionistas: AA-Empreendimentos e
Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia e André Kissajikian. A presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário.
JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 173.558/22-7, em 05/04/2022. Gisela Simiema Ceschin.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008939-45.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 40ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Bianca Passos Pellizer, RG 37213344-7, CPF 399.829.158-00, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no 
valor de R$ 8.986,05 devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. 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 o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 05 de abril de 2022 

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0046232-32.2021.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, 
Juiz de Direito da 43ªVC do Foro da Capital – S/P,  Faz Saber a Eliane de Oliveira CPF Nº 
363.657.128-12,que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 21.627,10, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias, Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1071633-21.2018.8.26.0100.  A Drª Patrícia Martins, Juíza de 
Direito da 37ªVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a  Henrique Sampaio Fernandes CPF Nº 026. 
172.145-32, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 5.126,29. Devi 
damente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, 
Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 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 edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

A visão computacional 
na logística da indústria 

siderúrgica

A visão 
computacional 
tem sido cada vez 
mais utilizada em 
diversas áreas com o 
objetivo de solucionar 
problemas reais

Já é possível encontrar 
esse tipo de solução na 
medicina, com o uso 

de ressonâncias e ultras-
sonografias, como também 
em carros autônomos, que 
com o uso desse recurso 
podem reconhecer sinali-
zações das vias ao proces-
sar imagens de placas em 
tempo real, sendo até mais 
assertivo que humanos. Até 
mesmo a NASA já utiliza 
esse conceito em diversos 
projetos.

É importante entender 
que a visão computacional 
também pode ser utiliza-
da na logística interna da 
indústria siderúrgica aqui 
em nosso país e isso já está 
sendo feito. O objetivo do 
uso no segmento tem a 
proposta de melhorar o ge-
renciamento de processos 
que até então não conse-
guiriam ser medidos apenas 
com geoprocessamento, 
telemetria e IoT. 

Para uma plataforma que 
é capaz de realizar a gestão 
de máquinas móveis para 
siderúrgicas, construtoras 
e operadores logísticos, a 
utilização da visão compu-
tacional é mais um salto 
tecnológico que proporcio-
nará avanços importantes. 

Toda tecnologia visa uma 
melhora quando se trata de 
desempenho de processos 
e resultados e para a side-
rurgia não é diferente. 

No início desse ano, o 
Bradesco BBI apontou que 
2022 será o ano das empre-

sas de siderurgia na Bolsa, 
devido ao crescimento da 
economia global pós pande-
mia, estímulos monetários 
na China e aceleração do 
crédito. Com isso fica mais 
do que claro que o mercado 
está aquecido e toda tec-
nologia pode vir a agregar. 

Vale lembrar que existem 
outras soluções, como o 
IoT, já citado nesse artigo, 
Big Data, Cloud Computing 
e Inteligência Artificial que 
também são essenciais 
para otimizar processos 
da indústria de base. Posso 
afirmar que a IC tem trazido 
ganhos de eficiência para o 
mercado como um todo e 
muito mais para empresas 
que já possuem coleta de 
informações (por meio de 
hardwares IoT) de forma 
confiável e centralizada. 

A visão computacional já 
pode ser utilizada dentro de 
siderúrgicas, por exemplo, 
para o controle de vagões 
de locomotivas espalhados 
pelas linhas férreas, bem 
como na movimentação de 
bobinas e placas. Essas são 
apenas algumas aplicações, 
porém, nos próximos anos, 
a visão computacional ga-
nhará cada vez mais espaço 
e será um grande salto no 
valor agregado das plata-
formas de gestão de frotas 
com base em IOT. 

É importante que as em-
presas nacionais estejam 
atentas às movimentações 
do mercado com o intuito 
de tornar suas operações 
mais eficientes e assim 
terem plenas condições de 
absorver as tecnologias que 
avançam a cada dia em di-
ferentes partes do mundo.

(*) - É Cofundador e Head de 
Desenvolvimento Comercial da 

GaussFleet, plataforma de gestão de 
máquinas móveis para siderúrgicas 

(www.gaussfleet.com). 

Vinícius Callegari (*)

IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico 
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os senhores acionistas a comparecerem no dia 27/04/2022 as 14hs 
na Rua Silvia, 276 - 20º andar  - no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Pau-
lo, para realização da AGO, a fim de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) Exame, 
discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2021; 3) Outros As-
suntos de interesse da Instituição. SP, 18/04/2022. Fernando José Moredo - Presidente.

Contudo, a mesma pro-
jeção indica que 67% 
destas vagas – mais 

de meio milhão - podem não 
ser preenchidas por falta de 
profissionais qualificados. 

Esse déficit preocupa o 
mercado e aumenta a im-
portância de iniciativas que 
diminuam o apagão de mão 
de obra. É o caso do Grupo 
FCamara, consultoria de 
soluções tecnológicas e 
transformação digital, que 
há cinco anos mantém um 
Programa de Formação para 
capacitar pessoas que dese-
jam ingressar na área e teve 
11 mil inscritos somente em 
2021, e só agora no começo 
do ano foram 6.500 inscritos. 

Alguns dos formados aca-
bam sendo efetivados no 
próprio Grupo e outros são 
absorvidos por empresas 
parceiras e clientes. O pro-
grama é 100% gratuito em 
todas as suas etapas, e, além 
disso, a FCamara vêm au-
xiliando algumas empresas 
a implantar seus próprios 
programas de formação, 
contribuindo para aumentar 
ainda mais a capacitação de 
profissionais em tecnologia. 
“Nós sabemos que o Progra-
ma é eficiente naquilo que 
propõe e nos trouxe diversos 
benefícios. 

Com isso, percebemos 

A formação dos participantes se dá desempenhando e aprendendo 
na prática o que um profissional do setor de tecnologia faz.

Migração para carreira de tecnologia 
tem incentivo das empresas

Até 2025, quase 800 mil novas vagas de trabalho para profissionais de tecnologia devem ser criadas 
no país, segundo projeção atualizada da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – Brasscom

mento acelerado, com um 
boom de oportunidades. 
Quem se qualifica, tem um 
campo enorme de atuação 
para explorar. E por sermos 
uma consultoria, temos um 
ambiente bem diverso que 
permite uma experimenta-
ção e uma formação muito 
ricas”, ressalta Fabio.

A formação dos participan-
tes se dá desempenhando 
e aprendendo na prática o 
que um profissional do setor 
de tecnologia faz. Além das 
habilidades técnicas, são 
trabalhados aspectos de re-
lacionamento, comunicação 
e filosofia. Em sua última 
edição, as inscrições foram 
abertas para o Brasil todo, 
abrangendo alunos de mais 
de 66 faculdades pelo Brasil, 
de diversas áreas, incluindo 
pessoas que estão passando 
por migração de carreira. 

Diferente de outros pro-
gramas, os participantes 
passam primeiro por um 
processo seletivo e, caso 
sejam aprovados, começam 
a fase de formação, que é 
remunerada e têm a pos-
sibilidade de efetivação. 
Durante o Programa, podem 
ainda participar de grupos de 
estudo e ter coaching com 
o próprio CEO do Grupo. -  
Saiba mais: (www.fcamara.
com.br).
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que podemos auxiliar outras 
empresas a construírem essa 
mesma solução, lapidar do 
zero todo o processo e aju-
dá-las a diminuir um grande 
problema, que é a falta de 
profissionais no mercado. Na 
última edição, que encerrou 
as inscrições no mês passdo, 
mas segue em processo, o 
Programa de Formação teve 
crescimento na procura por 
mulheres participantes, que 
foram 35% dos inscritos, 
fator de extrema importân-
cia, já que a colocação de 
mulheres no mercado de 
tecnologia ainda é um tabu 
no mercado. 

E, outro dado que cha-
ma atenção e “assusta”, é 
que 3.700 dos 6.500 estão 

desempregados, em busca 
de novas oportunidades, 
recolocação no mercado ou 
migração de carreira. Além 
disso, cerca de 1.100 deles 
possuem apenas o ensino 
médio completo, o que não 
é problema na área de tecno-
logia, já que esses programas 
ou cursos em geral, já são 
aptos a formar e colocar 
esses novos profissionais no 
mercado, em busca de muito 
sucesso na carreira. 

“Os dados demonstram 
que o perfil de pessoas in-
teressadas em ingressar na 
área está se diversificando e 
que é alto o índice de pessoas 
que buscam a tecnologia na 
hora de mudar de carreira. 
É um mercado em cresci-
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