
Há vinte e sete 

anos, Marty McFly, 

personagem 

imortalizado por 

Michael J. Fox na 

franquia “De volta para 

o Futuro”, viajava 

ao ano de 2015, se 

surpreendendo com o 

admirável mundo novo 

ao seu redor

Durante o segundo fi lme 
da série, uma tecnologia 
inexistente em 1989, 

quando a obra foi lançada, 
faz uma rápida aparição. Em 
uma das cenas, um drone, 
representado por um pequeno 
robô voador pertencente ao 
jornal USA Today, grava Doc 
(Cristopher Lloyd). De fato, 
atualmente, grandes organi-
zações de mídia, como a BBC, 
por exemplo, fazem uso desse 
recurso na obtenção de novas 
perspectivas de imagens. 

Hoje, os VANTs (Veícu-
los aéreos não tripulados) 
representam o mercado de 
crescimento mais dinâmico da 
indústria aeroespacial em todo 
o mundo e auxiliam uma série 
de áreas, como agricultura, 
varejo e segurança. Segundo 
a consultoria americana Teal 
Group, o segmento de drones 
vai movimentar US$91 bilhões 
até 2024 em todo o mundo. 

A maioria desses veículos são 
utilizados para fi ns militares 
(89%), mas a expectativa é 
que a produção e comercia-
lização desses robôs aqueça 
ainda mais a economia global, 
gerando mais empregos e 
criando novas perspectivas 
de negócios, principalmente 
visando empresas. 

Inclusive por aqui, já que o 
Brasil é um País tão receptivo 
a novas tecnologias. De acordo 
com um estudo realizado por 
uma parceria entre a Intel e a 
Penn Schoen Berland, empresa 
de pesquisas de mercado, oito 
em cada dez brasileiros veem 
essa tecnologia auxiliando no 
funcionamento da sociedade. 
Já a Associação Brasileira de 
Drones projeta que o setor 
deve fechar 2016 com um fa-
turamento de R$200 milhões 
na indústria local. Um número 
de respeito, considerando que 
estamos falando de um recurso 
relativamente recente. 

A DJI, maior fabricante do 
segmento, representando 70% 
do marketplace global, lançará 
no fi nal do ano três equipamen-
tos que representam o dinamis-
mo da aeronave: DJI Mavic, um 
drone dobrável, Osmo mobile, 
estabilizador de câmeras para 
smartphone, e o DJI Agras 
MG1, que pulveriza inseticidas, 
voltado ao mercado agrícola. 
Esses produtos serão expostos 
pela primeira vez na FITIC, 

maior Feira de Tecnologia e 
Informática da América do Sul, 
que acontece entre os dias 15 
e 18 de dezembro. 

Não restam dúvidas que tais 
tecnologias atraem os mais 
variados negócios. A loja vir-
tual americana Amazon testou 
entrega com drones no Cana-
dá, enquanto uma pizzaria de 
Santo André utilizou o veículo 
em seu delivery por aqui. Mas, 
além da agricultura e varejo, 
outras áreas também têm exi-
bido interessantes desdobra-
mentos referentes aos drones. 
A Paiva Advocacia Digital, por 
exemplo, se especializou em 
aspectos jurídicos a respeito 
do espaço aéreo, coleta de 
dados e privacidade, além de 
treinar e capacitar advogados 
na utilização dos sistemas de 
Processo Judicial Eletrônico. 

Já a Futuriste, empresa 
pioneira no uso da tecnologia 
para serviços e treinamentos 
no Brasil, também se focou 
na capacitação referente aos 
VANTs, desenvolvendo um 
workshop de montagem, ma-
nutenção e confi guração do 
equipamento, destinado aque-
les que querem atuar nesse 
novo segmento de trabalho. As 
possibilidades são inúmeras, 
mas ainda há muito para desen-
volver. Atualmente, o principal 
desafi o do setor diz respeito a 
sua regulamentação. 

No nosso País, três entidades 
estabelecem regras para o uso 
de drones: Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunicações), 
que controla as radiofrequên-
cias, a Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil), responsável 
por aparelhos e pilotos, e o 
Decea (Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo), 
que regula o uso do espaço 
aéreo. A ANAC, por sua vez, 
está trabalhando no manual 
de regras para que os equipa-
mentos possam ser utilizados e 
atender a demanda do merca-
do, sem prejudicar as empresas 
e formalizar o setor

Esse processo é imprescin-
dível para resolver a questão 
de segurança, principalmente 
em área urbana. Um exemplo 
dramático aconteceu em 2014 
e foi avidamente noticiado por 
agência internacionais, em que 
um avião da American Airlines 
quase colidiu com um drone no 
estado da Flórida. Dessa forma, 
te convido a entrar nessa dis-
cussão. Qual sua opinião sobre 
essa tecnologia?

Em linhas gerais, acredito 
que o mercado de VANTs está 
fazendo bonito, mesmo sem o 
devido apoio das autoridades. 
Nos resta aguardar os próxi-
mos movimentos do Governo 
e torcer para ver esses robôs 
voadores cada vez mais pre-
sentes em nossas vidas. 

(*) - É CEO da FITIC – Feira de 
Tecnologia e Inovação.
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Dez anos depois, novo documento do Greenpeace

mostra que pouca coisa mudou.

“O que tem de mais emblemático é que, dez anos depois, 
ainda não conseguimos arrumar uma solução para evi-
tar as mudanças climáticas. Continua uma discussão 

muito grande, as coisas não saem do papel e os efeitos já estão 
acontecendo”, avalia o coordenador de Políticas Públicas do 
Greenpeace Brasil, Márcio Astrini.

“Uma década depois ainda tem acordos sendo discutidos, 
de quem é a responsabilidade, que tem que ajudar mais com 
dinheiro. Enquanto isso o clima, na vida real, vai alterando e já 
prejudicando a vida das pessoas”, completa. Um efeito concreto 
na rotina das pessoas, segundo Astrini, é a chamada bandeira 
tarifária, que traz uma variação na cobrança da energia elétrica 
aos consumidores.

Pelo modelo de bandeiras tarifárias, quando a energia vem 
das usinas hidrelétricas, a tarifa tem um valor, mas se o governo 
precisa utilizar as termelétricas – que são mais poluentes e mais 
caras – o consumidor paga um valor adicional pela eletricidade 
que chega à sua casa.

“O Brasil produz muita energia de hidrelétrica, que depende 
do rio corrente para gerar energia. Tem chovido de forma des-
regular, quer dizer, tem horas que aquele rio está muito cheio 
e tem horas que está muito seco”, disse Astrini sobre uma das 
previsões ligadas ao aquecimento global apontadas no relatório, 
que é a tendência de redução da vazão dos rios. Como 64% da 
eletricidade do país vêm das hidrelétricas, menos água nos rios 
signifi ca menos produtividade e risco de energia mais cara. “Isso 

Nunca o fundamentalismo 
religioso foi tão letal como 
agora no planeta. É o que afi rma 
o Relatório sobre Liberdade 
Religiosa no Mundo, divulgado 
em Portugal pela Fundação 
AIS (Ajuda à Igreja que Sofre), 
organização vinculada à Santa 
Sé que tem por objetivo apoiar 
projetos de cunho pastoral em 
países onde a Igreja Católica 
está em difi culdades. Segundo 
o documento, a ameaça do 
Islamismo militante pode ser 
sentida em mais de 20% dos 
196 países analisados. 

Ou seja, pelo menos um em 
cada cinco países viveram in-
cidentes violentos, inspirados 
pela ideologia islâmica extre-
mista, incluindo pelo menos 
cinco nações da Europa Oci-
dental e 17 da África. O estudo 
concluiu ainda que, em algumas 
regiões do Oriente Médio, que 
incluem o Iraque e a Síria, o 
chamado “hiper-extremismo” 
está eliminando todas as formas 
de diversidade religiosa. 

Esse fenômeno de radicaliza-
ção intensifi cada se caracteriza 
por um sistema radical de lei 
e governo; tentativas siste-
máticas de aniquilar todos os 
grupos que não se conformam 
à sua perspectiva; tratamento 
cruel das vítimas; uso de redes 
sociais para recrutar seguidores 
e intimidar  opositores através 
da exibição de violência extre-
ma; impacto global, tornado 
possível através de grupos ex-
tremistas fi liados e de redes de 
apoio em vários continentes.

Entre os países analisados, 
38 revelaram provas inequívo-
cas de violações signifi cativas 
da liberdade religiosa, 23 
foram incluídos na categoria 
‘perseguição’ e 15, na catego-
ria ‘discriminação’. Desde que 
o último relatório, publicado 
há dois anos, a situação da 

liberdade religiosa piorou 
claramente no caso de 14 
países (37%), com 21 deles 
(55%) sem sinais de melhora. 
Apenas em três países (8%) a 
situação melhorou signifi cati-
vamente: no Butão, no Egito 
e no Catar.

De acordo com o relatório, o 
extremismo islâmico ameaça 
à liberdade religiosa e revela-
se como a principal causa de 
perseguição em muitos casos. 
Dos 11 países apresentados 
como tendo piorado no aspecto 
“perseguição”, nove estiveram 
sob pressão extrema desta 
violência islamita (Bangladesh, 
Indonésia, Quênia, Líbia, Níger, 
Paquistão, Sudão, Tanzânia e 
Iêmen). E dos 11 países com 
níveis consistentes de perse-
guição, sete enfrentam proble-
mas em relação ao Islamismo 
(Afeganistão, Iraque, Nigéria, 
Territórios Palestininos, Arábia 
Saudita, Somália e Síria).

Para os autores do relatório, 
“a emergência deste hiper-
extremismo, visível também 
em atos de pura selvageria, 
denota intenções genocidas, 
que já foram denunciadas pelas 
Nações Unidas e pelo parlamen-
to de diversos países”. Outra 
consequência do fundamen-
talismo religioso, segundo o 
documento, tem sido o enorme 
aumento do número de refugia-
dos, atualmente estimados em 
cerca de 65,3 milhões, segundo 
a ONU.

O Relatório sobre Liberdade 
Religiosa no Mundo, que avalia 
questões relacionadas com a 
liberdade religiosa, é elabora-
do a cada dois anos e está na 
13ª edição. É produzido por 
uma equipe de especialistas 
(acadêmicos, religiosos e jor-
nalistas), e avaliou o período 
de junho de 2014 a junho deste 
ano (ABr).

Efeitos das mudanças climáticas 
já prejudicam vida dos brasileiros

Greenpeace

Dez anos depois da publicação do último relatório do Greenpeace sobre os prejuízos decorrentes das 
mudanças climáticas, novo documento da entidade mostra que pouca coisa mudou
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impacta diretamente na conta de luz das pessoas. Muita gente 
está sentindo isso na conta”, acrescenta. 

Astrini aponta duas soluções que podem evitar o agravamento 
de prejuízos causados pelas mudanças climáticas: implementar 
energias renováveis – como solar, eólica e biomassa – e acabar 
com o desmatamento. As medidas, segundo o ambientalista, 
não só contribuem para o combate ao aquecimento global, como 
tornam o Brasil mais resistente a essas mudanças.

“Precisamos bolar outras formas de gerar energia no país e 
eletricidade para a casa das pessoas. Temos muito sol, temos 
muito vento, temos uma capacidade de produção de agricul-
tura muito grande, e essas três coisas podem dar pra gente 
energia solar, eólica e biomassa. O Brasil investe muito pou-
co nisso”, pondera. Segundo o coordenador do Greenpeace, 
variar a matriz energética pode dar ao país maior segurança 
no setor, sem precisar recorrer a opções poluentes como as 
termelétricas a carvão e a gás.

A segunda ação seria sobre as fl orestas. “Se o Brasil eliminar o 
desmatamento – que é a nossa maior fonte de emissões de gás de 
efeito estufa –, além de diminuir as emissões globais, ele também 
preserva uma fl oresta como a Amazônia e o Cerrado”, disse.

Além do benefício direto para a conservação do bioma, Astrini 
destacou a importância da Amazônia como regulador climático. 
“Alguns estudos dizem que, devido à existência da Amazônia, é 
que tem a regularidade da quantidade de chuvas no sul, no su-
deste e no centro-oeste do país, que são exatamente os lugares 
que mais produzem agricultura. Então, se a gente desmata essa 
fl oresta, temos um efeito contrário duplo: vamos emitir muito 
carbono e retirar do país esse regulador climático” (ABr).

Redução da vazão dos rios é uma das consequências das 

mudanças do clima.
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Extremismo islâmico nunca 
matou tanto, diz relatório 
sobre liberdade religiosa

Divulgação Um projeto da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS) conseguiu aumentar em 
43% a taxa de partos normais 
em 35 hospitais particulares de 
11 estados. Entre os nascimen-
tos nessas instituições, 23,8% 
foram por parto normal, percen-
tual que chegou a 34% após a 
participação na iniciativa. Com 
isso, foram evitadas, segundo 
a agência, 10 mil cesarianas 
sem indicação em 18 meses. 
O programa, que deverá agora 
ser ampliado, pretende conter 
o crescimento do número de 
cesáreas, verifi cado nos últimos 
anos e ampliar o número de 
partos não cirúrgicos. 

“Em 2005 a gente tinha 75% 
de cesarianas [nos nascimentos 
em hospitais particulares], em 
2015, estávamos com 85%. 
Era uma coisa crescente, e a 
gente não conseguia baixar esse 
percentual”, diz a diretora de 
Desenvolvimento Setorial da 
ANS, Martha Oliveira. “A cesa-
riana é uma cirurgia e, enquanto 
cirurgia, tem indicações, salva 
vidas. Mas isso estava sendo 
usado na saúde suplementar 
de forma completamente de-
sorganizada”, destaca Martha 
sobre o fato de a cesárea ter 
se tornado a principal forma de 
parto na rede privada. 

Nos últimos anos, entretanto, 
Martha diz que o sistema de 
saúde suplementar começou 
a dar prioridade aos partos 
cirúrgicos. “O trabalho do mé-
dico fi ca mais facilitado quando 
ele agenda todas as cesarianas 
para uma mesma manhã, não 
precisa fazer cada uma em um 
momento. O hospital deixa de 
ter centro de parto normal e 
passa a ter só centro cirúrgico”. 
Por isso, o projeto atuou de 
forma a reorganizar o modo 
de trabalho das instituições 
participantes. 

“A gente precisou trabalhar a 
capacitação, trabalhar modelos 
para isso, resgatar o planto-
nista nos hospitais. Resgatar o 
papel da enfermeira obstetra. 
Resgatar a equipe de profi s-
sionais”, destaca Martha sobre 
as mudanças que foram feitas. 
Também foi preciso dialogar 
com as gestantes. “Esse projeto 
nasceu de um pleito das pró-
prias mulheres, que entraram 

Mais 43% de taxa de partos 
normais em hospitais 

particulares

com uma ação civil pública. 
Dentro do projeto, esses gru-
pos de mulheres participaram. 
Não só elas viam quais eram os 
próximos passos, como a gente 
aprendeu com elas muito a lin-
guagem, a forma de falar com 
as mulheres.”

Além das mudanças organi-
zacionais, foram feitas diversas 
alterações nos procedimentos 
em relação à gestante. Evita-
se o uso de medicamentos 
para diminuir a dor, com o 
uso de outros métodos, como 
a movimentação dentro do 
quarto. Os apartamentos são 
equipados com banquinhos, 
bolas e banheiras para serem 
usados como alívio durante o 
trabalho de parto. As mulheres 
não precisam fi car em jejum e a 
presença de um acompanhante 
é obrigatória.

Não foi verifi cado aumento 
do índice de complicações de-
correntes do parto, como morte 
materna ou asfi xia do bebê. Em 
três hospitais houve, inclusive, 
redução desses eventos, de 73 
casos por 1 mil nascidos vivos 
para 31 para cada 1 mil nasci-
dos. A partir dos resultados, o 
projeto-piloto Parto Adequado 
será expandido agora para 150 
hospitais de todo o país. “A 
gente cresce em dimensão, em 
número de partos, para, em dois 
anos, conseguir atingir a saúde 
suplementar toda no Brasil”, 
completou a médica (ABr).

O programa, que deverá agora 

ser ampliado, pretende conter 

o crescimento do número 

de cesáreas, verifi cado nos 

últimos anos. 
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Em uma das suas últimas 
atividades no governo dos 
Estados Unidos, o norte-
americano Barack Obama 
selecionou algumas personali-
dades para receber a Medalha 
Presidencial de Liberdade 
2016, considerada a mais alta 
honraria civil no país. Serão 21 
medalhas entregues na próxi-
ma terça-feira, dia 22. 

Entre os escolhidos pelo 
mandatário estão o músico 
Bruce Springsteen, respon-
sável pela trilha sonora de 
sua campanha eleitoral; Tom 
Hanks, principal indicação 
da população para concor-
rer à Presidência em 2020; 
Robert Redford, padrinho 
da consciência ambiental em 
Hollywood; o ator Robert de 
Niro, apoiador da democrata 
Hillary Clinton; e a atriz e 
apresentadora Ellen DeGe-
neres, primeira a revelar sua 
homossexualidade em rede 
nacional.

Além deles, a cantora Dia-
na Ross, os ex-jogadores de 
basquete Michael Jordan e 
Kareem Abdul-Jabbar, o casal 

fi lantrópico Bill e Melinda Ga-
tes, e o criador do programa 
“Saturday Night Live”, Lorne 
Michaels. Também receberão 
a medalha o físico Richard 
Garwin e duas cientistas mu-
lheres: Margaret Hamiltom, 
matemática, especialista em 
computadores e responsável 
por criar o computador de 
bordo do programa Apollo 
para exploração lunar; e 
Grace Hopper, conhecida 
como a “primeira-dama do 
software”.

“A Medalha Presidencial de 
Liberdade não é apenas a mais 
alta honraria civil de nosso 
país. É um tributo à ideia de 
que todos nós, não importa de 
onde viemos, temos a opor-
tunidade de mudar este país 
para melhor”, disse Obama 
em um comunicado. A honra 
é concedida uma vez por ano 
a pessoas que fi zeram algum 
tipo de contribuição para os 
interesses dos Estados Uni-
dos, seja para a paz mundial, 
cultura, segurança ou qual-
quer outro empreendimento 
signifi cativo (ANSA).

Obama dá
‘Medalha Presidencial’ 

a 21 celebridades


