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Recentemente, um 

tour organizado pelo 

Governo de Ontário 

levou empresas 

brasileiras do setor de 

fi nanças e tecnologia 

para visitar a cidade 

de Toronto, capital da 

principal província do 

Canadá

Representando o Finte-
chLab, uma das maiores 
plataformas de advisory, 

pesquisa e hub de inovação 
para startups, empresas e 
investidores no mercado de 
fi ntechs nacional, tive a opor-
tunidade de conhecer o am-
biente de empreendedorismo 
e inovação da cidade para a 
área de fi ntech. Os interesses 
são diversos e Ontário se mos-
trou um local com inúmeras 
possibilidades. 

Com um ecossistema madu-
ro, a conexão entre diferentes 
atores é um grande diferencial. 
Um exemplo disso é o modelo 
adotado pela universidade de 
Waterloo, uma das principais 
referências em ensino e for-
mação da região. Com mais 
de 30 mil alunos, seus cursos 
estão divididos em diferentes 
áreas de conhecimento, sendo 
que os de Engenharia e Ma-
temática estão entre os mais 
concorridos.

Hoje, Waterloo é um dos 
locais que mais contribui com 
profi ssionais para os principais 
centros de inovação do mundo, 
como é o caso do Vale do Silí-
cio, nos EUA. Este resultado 
é impulsionado por algumas 
características únicas, como o 
seu modelo de co-op, que fun-
ciona como um estágio, onde os 
alunos são incentivados (e em 
muitos cursos obrigados) a in-
tercalarem atividades práticas 
em empresas que os contratam 
com os períodos de ensino 
desde o início do curso. 

Além disso, a universida-
de conta com uma política 
diferenciada de propriedade 
intelectual, que garante que 
os alunos e professores sejam 
os detentores das ideias e ino-
vações criadas no seu espaço. 
Diferentemente de universida-
des como MIT e Stanford, que 
detêm a propriedade intelectu-
al dos projetos desenvolvidos 
por seus alunos e professores, 
o modelo de Waterloo é um 
grande incentivo ao desenvol-
vimento de novas tecnologias 
e à colaboração.

Mas não para por aí. A re-
gião de Waterloo é sede da 
Communitech, um centro de 
inovação sem fi ns lucrativos 

que já foi o berço de aceleração 
de mais de 1000 iniciativas de 
tecnologia, como foi o caso 
do unicórnio Vidyard. Com 
uma estrutura de mais de 
4500 metros quadrados, seu 
modelo se propõe a ser um 
hub de conexão entre marcas 
globais, agências do governo, 
incubadoras, aceleradoras e 
instituições acadêmicas. Como 
exemplo disso, o TD Bank, um 
dos maiores bancos do Canadá, 
estruturou na Communitech 
seu laboratório de inovação.

Outra referência do modelo 
de inovação de Ontário é o 
MaRS Discovery District, o 
maior hub de inovação urbano 
do mundo, voltado para apoiar 
o lançamento de startups, 
pesquisas e inovação. Locali-
zado em Toronto e referência 
nas áreas de healthtech e 
energias renováveis, o MaRS 
passa a abrigar cada vez mais 
iniciativas de fi ntech e temas 
relacionados.

O nascimento de novas 
tecnologias tem sido um tema 
comum em Ontário. Startups 
como a Nuco.io, que tem a 
ambição de se tornar a AWS 
(Amazon Web Services) do 
mundo de blockchain, e a Na-
noPay, uma startup que nasceu 
de um projeto de pesquisa 
promovido pelo Banco Central 
do Canadá e hoje se torna uma 
solução promissora para troca 
de valores virtuais.

Apesar de o Canadá pos-
suir uma estrutura fi nanceira 
equivalente à brasileira, com 
concentração do mercado 
em poucos grandes players e 
estrutura regulatória primor-
dialmente federal, vê-se um 
papel muito ativo dos órgãos 
reguladores para fomento da 
inovação. O Banco Central do 
Canadá anunciou há alguns 
meses que estava desenvol-
vendo uma versão do dólar ca-
nadense no blockchain. Ainda 
são pesquisas e testes, mas o 
movimento é um exemplo da 
abordagem que tem se dado a 
temas disruptivos.

O que talvez seja a maior 
diferença entre Ontário e 
Brasil é a capacidade do local 
e a proximidade estruturada 
entre universidades, empresas 
privadas, startups, investido-
res, aceleradoras, entre outros, 
além da disponibilidade de re-
cursos, humanos e fi nanceiros, 
para impulsionar ideias para 
soluções no mercado. 

Independente do interesse 
ou estratégia de sua empresa, 
o Canadá possui um am-
biente versátil, preparado e 
acessível .

(*) - É cofundador do FintechLab.

Marcelo Bradaschia (*)

O ecossistema de 
inovação em Ontário

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara apro-
vou proposta que autoriza 
o trânsito de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores 
entre veículos em fi la. Para 
a passagem ser permitida, 
três condições precisam ser 
cumpridas:

o fl uxo de veículos deve • 
estar parado ou muito 
lento; 
a passagem deve ser • 
feita em velocidade re-
duzida e compatível com 
a segurança de pedes-
tres, ciclistas e demais 
veículos; 
quando houver mais de • 
duas faixas na pista, a 
passagem da moto só 
poderá acontecer entre 
as duas faixas mais à 
esquerda – a não ser 
que uma seja exclusiva 
de ônibus.

O texto aprovado é um subs-
titutivo do deputado Hugo 
Leal (PSB-RJ), que reúne o 
projeto do senador Jorge Viana 
(PT-AC), e cinco apensados. 
Segundo Leal, a criação de 
faixas exclusivas para motos 

Hugo Leal apresentou um texto substitutivo que reúne o 

contéudo de seis projetos.

Até o momento, o placar 
do julgamento está em 5 
votos a favor do impedi-

mento total de réus para ocupar 
a presidência das duas Casas 
do Congresso e a Presidência 
da República. 

Três ministros (Celso de 
Mello, Dias Toffoli e Ricardo 
Lewandowski) votaram apenas 
pelo impedimento para ocupar 
a Presidência da República 
interinamente. A Corte julga a 
ação na qual a Rede pede que 
o Supremo declare que réus 
não podem fazer parte da linha 
sucessória da Presidência da 
República. A ação foi proto- Ministro do STF Gilmar Mendes.

Reforma da 
previdência 

que faça 
“justiça” com 
o trabalhador

Prevista para ser apro-
vada na Câmara já no pri-
meiro semestre, de acordo 
com o presidente da Casa, 
deputado Rodrigo Maia, 
a reforma da previdência 
conta o apoio dos depu-
tado federais do PSDB de 
Pernambuco – Betinho 
Gomes e Daniel Coelho -, 
mas ambos entendem que 
o texto precisa ser melhor 
debatido com a sociedade 
e que faça justiça com o 
trabalhador.

Betinho reconhece como 
“inadiável” esse debate, 
mas admite que o texto 
enviado à Câmara é “muito 
duro” e depende de ajustes 
que ao mesmo tempo em 
que atende ao equilíbrio 
das contas públicas não 
penalize apenas os apo-
sentados. “Alguns pontos 
merecem ser discutidos e 
é o que vamos fazer para 
que possamos chegar a um 
texto que atenda as neces-
sidade mais emergenciais 
da previdência, mas sem 
sacrificar ainda mais os que 
vão se aposentar. Temos de 
discutir essa reforma com 
a sociedade”, alertou.

O pernambucano Daniel 
Coelho também entende a 
urgência e polêmica que 
giram em torno da reforma 
da previdência. E acredita 
que o fato de o país ter um 
presidente da República 
sem pretensões políticas 
ajudará muito o governo 
a encarar essa discussão. 
“Temos um sistema falido, 
com duas ou três classes 
com fortes privilégios, 
enquanto a grande maioria 
em condições deploráveis. 
Hoje a grande maioria 
paga muito e tem poucos 
direitos ao se aposentar. 
Enquanto há minorias que 
pagam pouco, por pouco 
tempo, e ganham muito 
muito rápido. Temos que 
discutir todos os servi-
dores públicos, todas as 
diferenças, as aposentado-
rias especiais”, defendeu 
(psdbnacamara).

Depois de anos de morosi-
dade, explosão de orçamento, 
inúmeros indícios de irregula-
ridades e várias promessas de 
inauguração não cumpridas, 
as obras de transposição do 
rio São Francisco fi nalmente 
avançam para valer. Na última 
segunda-feira (30), o deputado 
Raimundo Gomes de Matos 
(PSDB-CE) comemorou a inau-
guração da terceira estação de 
bombeamento do maior projeto 
de infraestrutura hídrica do 
país pelo presidente Michel 
Temer, em Pernambuco. 

Para Raimundo, é importante 
que a conclusão de todas as 
etapas da transposição se con-
cretize para que a população 
do semiárido nordestino seja 
benefi ciada. As águas do São 
Francisco são a esperança para 
milhões de nordestinos contra 
à seca. A estrutura inaugurada 
por Temer na cidade de Floresta 
(PE) vai impulsionar as águas 
do Velho Chico por mais 60 km, 
rumo aos estados de Paraíba e 
Pernambuco.

A terceira estação de bombeamento do Eixo Leste da

Integração do São Francisco permite que a água

do canal avance por mais 60 km.
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A Comissão de Trabalho, 
de Administração da Câmara 
aprovou o projeto do Senado, 
que reconhece a atividade de 
compositor como profissão 
artística.

De acordo com o texto, 
compositor é o autor de obras 
musicais, com ou sem letra, 
que sejam expressas por 
qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, conhecido 
ou que se invente no futuro.

O parecer do relator, depu-

tado Jorge Côrte Real (PTB-
PE), foi favorável à proposta. 
“A profissão de compositor 
deve ter o reconhecimento 
legal”, defendeu o relator. “O 
projeto do Senado, em fase 
mais adiantada de tramitação 
legislativa, define a atividade 
de forma apropriada e deve 
prevalecer”, completou. O 
projeto será examinado em 
caráter conclusivo pela Co-
missão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Gilmar pede vista de processo 
sobre réu na linha sucessória

O ministro do STF Gilmar Mendes pediu vista ontem (1º) do processo que pode impedir réus de ocupar as 
presidências da Câmara e do Senado, cargos que estão na linha sucessória da Presidência da República

colada pelo partido em maio, 
quando o então presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, tornou-se réu 
em um processo que tramitava 
no STF.

O primeiro pedido de vista foi 
feito pelo ministro Dias Toffoli 
no dia 3 de novembro, mas a 
questão foi julgada liminarmente 
quando a Corte decidiu manter 
o presidente do Senado, Renan 
Calheiros, no cargo ao julgar uma 
decisão provisória proferida pelo 
ministro Marco Aurélio, que não 
esperou a devolução do pedido 
de vista para determinar o afas-
tamento (ABr).

Comissão aprova trânsito de 
motos entre veículos em fi la

não resolve o problema. “Faixas 
exclusivas para motos criariam 
confl itos com as para ônibus 
e bicicletas, mais segregação 
em um espaço reduzido e com 
grande quantidade de veículos 
e pedestres”, disse.

A proposta também aumenta 
o rigor da punição contra quem 
transitar na faixa ou pista da 
direita, regulamentada como 
de circulação exclusiva para 
determinado tipo de veículo. 
Pela proposta, a infração, que 
hoje é tratada como leve, pas-

sará a ser considerada média. 
O texto também deixa clara 
a responsabilidade do órgão 
municipal de “planejar, pro-
jetar, regulamentar, implantar 
e operar” esquemas especiais 
de circulação em vias com 
elevado volume de tráfego, 
para melhorar a segurança do 
trânsito. A proposta tramita 
em regime de prioridade e 
em caráter conclusivo e ainda 
será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Transposição do São Francisco 
avança após anos de lentidão

Raimundo é presidente da 
comissão especial da Câmara que 
acompanha as obras da transpo-
sição. Ele afi rma que durante os 
governos Lula e Dilma, apesar 
da importância do empreen-
dimento, ele foi tratado muito 
mais como uma vitrine eleitoral 
do que como algo que urgente 
capaz de livrar as pessoas da falta 

d’água. “Tão logo o presidente 
Temer assumiu o governo, ele 
solicitou um estudo sobre todas 
as pendências nas obras da trans-
posição e deu celeridade fazendo 
com que fossem quitados todos 
os restos a pagar. As pendências 
precisaram ser sanadas para dar 
celeridade às obras”, explicou 
(psdbnacamara).

Atividade de compositor como 
profi ssão artística

Com o início da nova legislatura, os partidos 
políticos com bancada formada por mais de 
um senador começam a escolher seus líderes. 
Os primeiros nomes já confi rmados são os de 
Renan Calheiros (AL), que comandará o PMDB, 
Benedito de Lira (AL) para o PP, Omar Aziz 
(AM) para o PSD, e Armando Monteiro (PE) 
para o PTB.

A escolha de cada partido deve ser confi r-
mada com o envio do nome do líder à Mesa do 
Senado, em ofício com a assinatura da maioria 
dos integrantes da legenda. Outros partidos 
deverão decidir até hoje (2) quem serão seus 

líderes durante o ano. É função de um líder 
unifi car o discurso partidário ou do bloco, mas 
suas atribuições vão muito além, envolvendo 
a articulação política e diversos aspectos do 
trabalho legislativo. 

A pauta de votações do Plenário, por exem-
plo, tradicionalmente é defi nida pelo colégio 
de líderes. Nas deliberações, o líder orienta sua 
bancada quanto ao voto. Nas sessões plenárias, 
o líder também fala por sua bancada, cabendo 
a ele os pedidos de destaque, de dispensa de 
discussão de matérias em pauta e de adiamento 
da votação de um projeto (Ag.Senado).

No Senado, partidos começam a 
defi nir suas lideranças

Rio - O deputado estadual Jorge Picciani 
(PMDB) foi reeleito presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
ontem (1), no primeiro dia de atividade na Casa 
neste ano. Ele conduzirá a votação das medidas 
previstas no programa de recuperação fi scal 
fi rmado com o governo federal. 

Picciani foi eleito com 64 votos favoráveis 
à sua recondução. Cinco deputados votaram 
contra e um não votou por estar de licença. 
Aos adversários do PSOL, Picciani afi rmou que 
"é balela, infantilidade, dizer que a União trata 
o Rio como o FMI". Em sua opinião, "o pacote 
(apresentado pelo governador Luiz Fernando 
Pezão no ano passado) não tinha ideias. Não 
tinha princípio, meio e fi m. O que o governo 

federal oferece é o alongamento da dívida. O 
que vamos tratar aqui é daqueles que querem 
recuperar o Estado". 

Enquanto Picciani discursava e agradecia os 
votos pela sua reeleição, do lado de fora da Alerj, 
servidores públicos protestavam e o barulho de 
bombas era ouvido no plenário da Casa Sobre 
as manifestações, o presidente da Casa disse 
sempre ter respeitado os direitos dos servidos, 
mas que não vai tolerar "ameaças físicas ao 
parlamento". Como deputado, antecipou o seu 
voto favorável à aprovação de todo o plano de 
recuperação fi scal fi rmado com o governo fede-
ral, mas complementou que precisará dialogar 
com os demais parlamentares para garantir que 
passe na Assembleia (AE).

Jorge Picciani é reeleito na 
Assembleia do Estado do Rio


