
Atualmente, o cientista 

de dados é um dos 

profissionais mais 

requisitados no 

mercado de trabalho

Uma pesquisa feita pela 
Michael Page, líder 
mundial em recruta-

mento de executivos, aponta 
que os gestores de negócios 
em Business Intelligence e 
Big Data, juntamente com os 
cientistas de dados, serão os 
especialistas mais procurados 
no segmento de Tecnologia da 
Informação nos próximos dois 
anos, com salários variando 
entre R$ 12 mil e R$ 30 mil.

A procura crescente por 
esse especialista deve-se 
em parte pela grande po-
pularidade que a subárea 
da Inteligência Artificial, 
chamada de Aprendizagem 
de Máquina (Machine Lear-
ning em inglês), ganhou nos 
últimos anos. Uma pesquisa 
feita pela MIT Technology 
Review e pela Google Cloud, 
publicada em março de 2017, 
indica que 26% das empresas 
entrevistadas planejam alocar 
mais de 15% do seu orçamen-
to no setor.

Associado a isso, como a 
área de Big Data está em foco 
na indústria de tecnologia, 
Machine Learning tornou-se 
essencial por permitir que se 
façam previsões com base em 
grandes volumes de dados.
Dentre os exemplos mais 
comuns de Machine Lear-
ning estão: os algoritmos da 
Netflix que fazem sugestões 
de filmes de acordo com as 
preferências do espectador, 
os algoritmos da Amazon 
que recomendam livros com 
base nas últimas compras 
do usuário e os algoritmos 
adotados pelo Facebook que 
analisam atualizações de sta-
tus para definir o conteúdo 
do seu feed.

O cientista de dados deve 
aplicar princípios, proces-
sos e técnicas para criar 
soluções inteligentes para 
problemas de negócios por 
meio da análise automática 
de informações. Para tanto, 
é preciso possuir sólidos 
conhecimentos em:

Machine Learning: 
é uma subárea da In-
teligência Artificial 
baseada em algorit-
mos matemáticos e sua 
automação, permitin-
do que uma máquina 
aprenda e/ou aperfei-
çoe o seu desempenho 
em alguma tarefa. Os 
principais algoritmos 

envolvidos no processo 
são: árvore de decisão, 
redes neurais artificiais, 
técnicas de agrupa-
mento e associação de 
dados, regressão linear 
e regressão logística.

-
mação como Python, 

-
mento de linguagens de 
consulta e tecnologias 

Cassandra, MongoDB 
são fundamentais. Além 
disso, é importante sa-
ber trabalhar com bi-
bliotecas e ferramentas 
de Machine Learning, 
tais como RapidMiner, 
TensorFlow, Power BI 
e Anaconda. Para o 
Big Data é essencial 
ter familiaridade com 
o Hadoop, MapReduce, 

exemplo.
Vi s u a l i z a ç ã o :  o 
foco aqui é o Visual 
Analytics, ou seja, a re-
presentação apropria-
da de dados complexos 
por meio de imagens e 
gráficos para facilitar 
o desenvolvimento de 
análises. É importante 
conhecer algumas das 
ferramentas como D3, 

Embora seja uma discussão 
atual, ainda não existe curso 
de graduação em Ciência 
de Dados. Assim, aos que 
desejam investir na área, é 
recomendado que procurem 
por cursos que contemplem 
e tenham em suas estruturas 
curriculares uma linha de for-
mação voltada ao setor, com 
disciplinas como: Estatística, 
Análise Exploratória de Da-
dos, Inteligência Artificial, 
Mineração de Dados ou Data 
Mining, Machine Learning, 
Banco de Dados estruturados 
e não estruturados, Desempe-
nho de Negócio e Big Data.

A capacitação pode ser 
realizada na pós-graduação, 
em que há um grande número 
de cursos lato sensu e MBA 
que contribui para a formação 
dos cientistas de dados, bem 
como programas de pós-gra-
duação stricto sensu, como 
um mestrado ou doutorado. 
O caminho para se tornar um 
especialista envolve uma jor-
nada de estudos e programas 
de formação, além do uso 
da Metodologia de Pesquisa 
aplicada na análise e solução 
de problemas reais. 

(*) - É coordenadora do curso de Pós-
Graduação em Business Intelligence 
com Big Data da Faculdade Impacta.

Cientista de Dados: 

Ana Cristina Santos (*)
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FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS
Quais os procedimentos necessários para que o empresário da 
Construção Civil possa exercer também a função de Mestre de 
Obras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O SÁBADO DEVE SER CONSIDERADO COMO DIA ÚTIL PARA A CON-
TAGEM DO PAGAMENTO DO MÊS SEGUINTE, QUAL A BASE LEGAL?

Esclarecemos, conforme IN SRT nº01/89, que o sábado é dia útil para paga-
mento, desta forma, deve ser considerado para contagem do 5º dia útil.

OBRIGAÇÃO DE MARCAR O PONTO
A partir de quantos funcionários a empresa deve possuir o relógio de 
ponto? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA NÃO REMUNERADA
Funcionário pode fazer a solicitação de licença sem remuneração, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS É CHAMADO PARA TRABALHAR, 
PODEMOS COMPENSAR OS DIAS POSTERIORMENTE, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há dispositivo legal que autorize o trabalho 
durante o período de férias. Desta forma, se de fato ocorrer tal traba-
lho essas férias poderão ser descaracterizadas, a empresa obrigada a 
pagá-las novamente além de ser autuada pela fiscalização.

DEMISSÃO SEM CUMPRIR O AVISO
Quando o empregador doméstico da o aviso prévio para cumprir, mas o 
empregado doméstico não pode cumprir porque arranjou um novo emprego, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEPÓSITOS EM CONTA SALÁRIO
Conta salário pode ser utilizada pela empresa para depositar 
valores referentes as diárias de viagem exigidas em convenção?  
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0832008-
23.2007.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, do 
Estado de São Paulo, Dr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARCELO FIGUEIREDO FERNANDES, CPF. 008.445.636-17, que nos autos da ação de 
EXECUÇÃO, requerida por SOFTVOX MARKETING E COMUNICAÇÕES LTDA, procedeu-se o 
bloqueio do valor de R$ 3.493,92 (em 28/01/2010) através do sistema BACENJUD, junto ao Banco 
Bradesco, para pagamento do débito de R$3.493,92 (atualizado até Jan/2010). Estando o executado 
em lugar ignorado, foi determinado a sua INTIMAÇÃO da penhora por EDITAL e, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quai s 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, 11 de agosto de 2017. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0021620-45.2012.8.26.0100 - 484/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espólios de Rosalina Viana Martins, Aparecida VIana Martins, 
Renata da Silva Ribeiro, Horacio Jose da Rocha, Selma Cristina Araujo Gomes Jose da Rocha, 
Maria Veronica Damasio Braulio, Joaninha Zamorra Cruz, Gines Zamorra, José Damasio Porto, 
Sebastiana do Porto Lima e Paulo Antonio Lima, Michelina Damasio Regis, Rafael Regis, Alice 
Damazio, Nilza Damazio Rafaini, Carlos Alvares Rafaini, Antonio Carlos Porto e Fantina dos Santos 
Porto, Nicola Damasio Porto, Terezinha de Jesus Damasio, Espólio de Brasilini Fiori, Ernesto Fiori, 
rep. pelo inv. OU Edvaldo José da Silva e Izilda Marta Tolini da Silva, João Rodrigues do Carmo e 
Maria de Lourdes Rodrigues, João Gomes Sanches, Maria Antonia Andreu Gimenes, Rafael Gomes 
Andreu e Maria Elza Aliotto Gomes, João Gomes Andreu e Ignes Aparecida Andreu Gomes, Lurdes 
Gomes Andreu, Antonio Gomes Andreu, Marilena Moreira Gomes, Maria Antonia Gomes Della 
Torre, Alcides Della Torre, Rosaria Gomes Grecco, Francisco Grecco, Pedro Rosa Andreu e Vera 
de Oliveira Ross, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ROGERIO AMATO NASSAR ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Panhames, 182, Vl. Beatriz, 3º subdistrito 
Penha de França, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 

0001795-33.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO, CPF 386.428.268-35, que INSTITUTO PRESBITERIANO 
MACKENZIE ajuizou-lhe uma ação Monitória julgada procedente ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$11.698,38 (atualizado até 31/08/2016). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 
e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0014848-
78.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO 
ZERILLI DA SILVA, CPF. 315.711.168-00, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-o ao pagamento de R$12.419,30 (atualizado até 31/07/2017). Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP, 11 de setembro de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0003790-
78.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MARGARETH MARIA DA SILVA, CPF. 085.698.628-30, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento 
de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$28.226,70 (atualizado até 18/11/2016). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. S. Paulo, 18/9/17. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004698-
89.2015.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MILTON MAMANI MAMANI, CPF. 233.748.798-96, que AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 17.331,60 (fev/2015), 
oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinado a sua citação por edital para que no prazo 
de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isento 
de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 01 de setembro de 2017. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002326-
07.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA 
AZEVEDO SERPA, CPF. 325.330.218-06, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 9.130,11 (Jan/2014), oriundos do 
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando 
a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 
dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título 
executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2017. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 
2ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA PENHA DE FRANÇA – COMARCA DA CAPITAL-SP

Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS HEREDITARIOS SOBRE OS DIREITOS DE COMPROMISSARIO 
COMPRADOR sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos WILMA PRATICO DE SOUZA, 
(CPF: 251.761.228-63), WALDEMAR PRATICO (CPF: 060.402.688-91), VALQUIRIA ALVES 
SILVEIRA (CPF: 524.005.498-34), VALDIR ALVES DE ALMEIDA (CPF: 575.355.668-04), LUIZ 
ALVES DE ALMEIDA (CPF: 023.438.848-03), a promitente vendedora SOCIEDADE CIVIL 
TERRITORIAL DE LUCCA e demais interessados, expedido na Ação de Alienação Judicial de Bens 
nº 0006087-03.2013.8.26.0006 em trâmite na 2ª Vara Cível do Fórum Regional da Penha de França 
da Comarca de São Paulo/SP, requerida por ROBERTO CARLOS PRATICO (CPF: 014.520.428-
61), OSVALDO PRATICO JUNIOR (CPF: 052.476.978-80) e SANDRA REGINA PRATICO BATISTA 
(CPF: 054.298.778-32). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o 
bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. IMÓVEL: DIREITOS HEREDITARIOS SOBRE OS DIREITOS 
DE COMPROMISSARIO COMPRADOR sobre Um terreno, situado no 41° Subdistrito Cangaiba, 
Rua Capitão Newton Braga, lote 22 da quadra 04 do Jardim Jaú, Bairro Cangaíba, medindo 11,00ms, 
mais ou menos por 28,00ms mais ou menos, em média, da frente aos fundos, confinando de ambos 
os lados e fundos com terrenos pertencentes a Sociedade Civil Territorial de Luca, ou sucessores. 
Objeto da transcrição nº 10.484 do 12º CRI da Capital. BENFEITORIAS: Conforme fls. 66 dos autos, 
o referido imóvel é composto por uma casa com quatro dormitórios, sala, cozinha, 02 banheiros, 
vaga para 3 autos e edícula nos fundos do imóvel, tendo ainda este aproximadamente 163,00m2 
de área construída. Contribuinte nº 060.093.0032-0. O imóvel está localizado na Rua Cel. Newton 
Braga, nº 131, no 41º Subdistrito – Cangaíba (conf. Fls. 791 do Laudo de Avaliação). 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 471.610,30 (MAIO/2017. Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 11/10/2017, às 15h15min, e termina em 17/10/2017, às 15h15 min e; 2ª Praça começa em 
17/10/2017, às 15h16min, e termina em 06/11/2017, às 15h15min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e 
email: contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, WILMA PRATICO DE SOUZA, WALDEMAR 
PRATICO, VALQUIRIA ALVES SILVEIRA, VALDIR ALVES DE ALMEIDA, LUIZ ALVES DE ALMEIDA, 
a promitente vendedora SOCIEDADE CIVIL TERRITORIAL DE LUCCA, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 18 de agosto do ano 2017.

Igreja de madeira em Lviv, na Ucrânia.

No entanto, na parte 
ocidental da Ucrânia, 
especialmente nas áreas 

rurais, o que chama a atenção 
são as tradicionais igrejas de 
madeira construídas entre os 
séculos XIV e XVIII. 

Nelas, ainda são realizadas 
cultos religiosos, e sua arqui-
tetura impressiona qualquer 
turista. Feitas totalmente de 
madeira, as igrejas foram cons-
truídas pelos habitantes das 
pequenas aldeias da região. As 
edificações são caracterizadas 
por terem telhados octogonais 
ou quadrilaterais. Por dentro, 
as igrejas são decoradas com 
referências simbólica.

A mais famosa dessas igrejas 
-

lizada na região dos Cárpatos. A 
obra está perfeitamente intacta 
e, segundo especialistas, os 
construtores da igreja tinham 
uma incrível habilidade de 
carpintaria. Grande parte de 
suas peças originais ainda estão 
preservadas. No total, há mais 
de três mil igrejas de madeira 

Uma viagem pelas igrejas 
de madeira da Ucrânia

D
iv

ul
ga
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espalhadas pelo território ucra-
niano, que remontam a cultura 
do povo ucraniano. 

Em 2010, oito destas igrejas 
foram listadas como patrimônio 
mundial da Unesco. Além disso, 

o governo da Ucrânia também 
lançou projetos para preservar 

Conhecida por ser a principal área de 
produção do prosecco italiano, a região do 
Vêneto produziu o primeiro café feito com 
“bagaço” de uvas. Idealizado por Francesco 
Donati, dono de uma pequena produtora de 
café artesanal, a nova bebida é feita com a 
sobra de uma uva amassada e pressionada. 
A fruta usada tem certificado de qualidade.

“Depois de anos de pesquisa, com a ajuda 

de especialistas do setor, finalmente conse-
guimos alcançar o equilíbrio ideal e criamos 
o primeiro café absoluto ligado à terra”, 
explicou Donati. “Um milagre que confir-
ma como o Vêneto é sempre a vanguarda 
mundial para a criatividade e genialidade. 
Com os vinhedos, é possível produzir o 

o bagaço da uva, e que ainda terá o nome 

da própria adega”, acrescentou o italiano.
Para Donati, “o mercado do café está 

mudando. Hoje, o consumidor é experiente 
e, portanto, exigente e quer decidir o que 
comer. No final da refeição do cliente, a 
pergunta certa é: quer café?. Isso significa 
que o restaurante está preparado para ter 
um menu de café com uva. O único no 

Senadora Ana Amélia (PP-RS).

A senadora Ana Amélia (PP-

intenção do governo de leiloar 
parte da capacidade do satéli-
te geostacionário lançado pelo 
Brasil com tecnologia 100% 
nacional. Ela afirmou que 
alguns críticos da iniciativa 
estão repetindo uma mentira, 
dizendo que o equipamento 
será vendido a estrangeiros. 
Ela ressaltou que não se trata 
de venda ou privatização, mas 
de uma espécie de aluguel por 
cinco anos.

“Então não há razão para 
essa chorumela, essa lenga-
-lenga da oposição. O Estado 
brasileiro quebrou. O país 
quebrou. Não há dinheiro, 
não há capital, não há pou-
pança para isso. E por quê? 
Porque houve uma gestão 
perdulária. Gastaram demais 

 
ignorando os ganhos para a 
população, que já precisou 
de esperar por vários anos 
para adquirir, a um custo 
altíssimo, uma simples linha 
de telefone fixa. 

“Eu não estou aqui para 
dizer que eu estou satisfeita 
com o serviço da telefonia. 
Como milhares de brasilei-
ros, acho que tem muitos 
defeitos: cobram caro, e a 
prestação de serviço não é 
lá essas coisas. Por isso, as 
agências reguladoras têm pa-
pel importante. E aí o Estado 
é que tem que agir e interagir 
para que não haja prejuízo ao 
consumidor. O mau serviço 
de uma ou outra não pode 
anular a política geral de um 
país que precisa se inserir 
cada vez mais”, afirmou (Ag.
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e mal. E aí estamos pagando 
esse preço”, avaliou. Tam-
bém reclamou daqueles que 

até hoje criticam a privatiza-
ção do sistema de telefonia 
ocorrida nos anos 1990, 


