
Smart Cities: cidades cada
vez mais inteligentes

A cidade para ser 

inteligente, necessita de 

iniciativas inteligentes 

do poder executivo e 

legislativo

Nas cidades inteligentes, 
o cidadão e os servi-
ços essenciais estão 

conectados, utilizam energia 
limpa, reaproveitam a água, 
tratam o lixo, compartilham 
produtos, serviços e espaços, 
se deslocam com facilidade e 
usufruem de serviços públicos 
de qualidade. Além disso, a 
cidade inteligente cria laços 
culturais que une seus habitan-
tes, propicia desenvolvimento 
econômico e melhoria da qua-
lidade de vida.

Em busca do status de Smart 
City, cidades de todas as re-
giões do planeta irão investir 
entre US$ 930 bilhões e US$ 
1,7 trilhões ao ano até 2025. A 
iniciativa privada tem se reuni-
do em fóruns mundiais, como 
o SmartCity Business Ame-
rica, para apontar soluções 
e oportunidades de negócios 
no mercado das Smart Cities.

Entre as adaptações, que 
seguem o desejo da população, 
estão a adoção de conceitos 
e tecnologias sustentáveis; 
inclusão urbana, ao contrário 
do isolamento das periferias; 
educação agregadora para 
evitar a radicalização; foco 
total na educação presencial 
e inclusiva até os 18 anos; 
e planejamento urbano que 
contemple os espaços para 
ensino e educação, que hoje 
não é apenas uma questão 
acadêmica.

Com essas novas caracterís-
ticas, as cidades inteligentes 
terão um aumento da oferta de 
emprego nos setores públicos, 
de hospitalidade e, principal-
mente, da economia criativa, 
área que tem crescido expo-
nencialmente, tendo como 
processo principal o ato cria-
tivo e resultando, entre outros, 
na transformação da cultura 
local em riqueza econômica.

Essa evolução social e cultu-
ral promete gerar novo desejos, 
fazendo com que a cidade seja 
utilizada cada vez mais por 
prazer e promovendo ideais 
como inclusão, aproximação, 
conectividade, relacionamen-
to e compartilhamento. O 
conceito aborda, também, a 
verticalização das cidades, 
com práticas sustentáveis e 
encurtando distâncias com 
soluções inteligentes de trans-
porte, com o carro deixando de 
ser sonho de consumo; e uma 
transformação legislativa, que 
deverá possibilitar e encurtar 
caminhos para o desejo da 
maioria.

As novas tecnologias vão 
permitir, ainda, que as pesso-
as possam trabalhar em casa, 
além de não precisarem se 
deslocar para adquirir o básico 
ou resolverem problemas buro-
cráticos. Não tem mais lógica 
as pessoas se dividirem diaria-
mente entre dois ambientes 
(residencial e comercial). 
Assim como não existe lógica 
no horário comercial padrão. 

Por qual motivo a maioria 
das pessoas é obrigada a se 
deslocar nos mesmos horá-
rios? Veremos, em breve, o fi m 
dos prédios comerciais como 
conhecemos. Já os prédios 
residenciais ganharão novos 
conceitos e funcionalidades. 
Fica claro que os próximos 
anos serão de transformações 
intensas nos grandes centros 
urbanos. O conceito das Smart 
Cities tem ganhado força em 
todos os continentes e, em 
breve, seus benefícios estarão 
presentes em nossas vidas. 

Em um ambiente cada vez 
mais degradado e com dico-
tomias religiosas e políticas, 
as cidades inteligentes, apos-
tando na inclusão, em soluções 
compartilhadas e em serviços 
públicos efi cazes, podem re-
presentar a oportunidade de 
viver numa sociedade ideal.
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A - Salve o Alimento
No 10º lugar no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, o 
Brasil não poderia fi car de fora da Campanha Stop Food Waste Day – 
Salve o Alimento! Com o dia D marcado para o próximo dia 27, mais de 10 
países, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, 
Espanha, Turquia, Japão e Austrália, terão ações que visam diminuir o 
desperdício de alimentos e mostrar a importância do aproveitamento 
completo em receitas saudáveis e sustentáveis. A meta global é reduzir 
50% do desperdício até 2030. 28% dos alimentos se perdem no processo 
de produção agrícola e mais 28% são jogados no lixo após chegarem às 
casas dos consumidores. Acesse o site (www.stopfoodwasteday.com.
br), e veja como aproveitar cascas e talos.

B - Canudos de Plástico
A utilização de canudos está deixando de combinar com o hábito mais 
moderno e inteligente de viver de forma sustentável. Estudos mostram 
que cerca de cem milhões de animais marinhos morrem cada ano, de-
vido à poluição por plástico no oceano. O utensílio leva em média 200 
anos para se decompor na natureza. Diante destes dados alarmantes, 
os hotéis Intercity vão aderir ao movimento de extinção dos canudos. A 
partir desse mês, o setor de alimentos & bebidas não oferecerá canudos 
na venda dos sucos ou qualquer outra bebida, tanto no restaurante, 
bar ou no room service. Por meio de uma pesquisa nas redes sociais da 
marca, 93% do público foi favorável à sugestão da retirada do item. Para 
os hóspedes que solicitarem, o fornecimento será sobre demanda e os 
canudos serão de papel - que não agridem o meio ambiente. 

C - Direitos Humanos 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove nesta sexta-
-feira (20), das 8h às 17h, em sua sede (Rua Álvares Penteado, 151, 
Centro), o I Fórum de Direitos Humanos - 70 anos da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos. O objetivo do evento é promover discussões 
plurais voltadas à proteção e promoção dos direitos humanos, além de 
proporcionar melhor formação de estudantes, profi ssionais do Direito e 
militantes sociais para a defesa da dignidade da pessoa humana. Serão 
discutidos, entre outros, os seguintes temas: A atualidade da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; Fronteiras dos direitos humanos para 
o século XXI: sexualidade, racismo, migração, cultura e liberdade de 
expressão; Violência de Estado, democracia e direitos humanos; entre 
outros. Mais informações: tel. (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br).

D - Saúde do Idoso
A UFSCar está com inscrições abertas para a especialização em En-
velhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. O curso, que já está em sua 
nona edição, tem o objetivo de capacitar profi ssionais de Fisioterapia, 
Gerontologia, Educação Física, Enfermagem, Terapia Ocupacional e 
outros da área da Saúde para atuação na prevenção e minimização dos 
efeitos do processo de envelhecimento, assim como sobre defi ciências e 
incapacidades já instaladas, comuns na população geriátrica. O curso é 
oferecido na modalidade a distância, com quatro encontros presenciais, 
em um total de 412 horas-aula. A partir de um método de educação 
fl exível, o aluno pode gerenciar com autonomia o seu horário e o seu 
local de estudo. Saiba mais em (www.portaldoidosoativo.ufscar.br).

E - Educação Museal
A relação dos indivíduos com a sociedade e as suas formas de cultura, 
política e história são o foco da Educação Museal, que será tema de 
curso de extensão com início no dia 2 de maio na Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo. Objetiva qualifi car as refl exões e práticas da 
educação museal por meio da discussão de conteúdos e estudos de caso 
selecionados, envolvendo as áreas da museologia, educação, estudos de 
públicos, assim como da construção e avaliação de projetos educativos 
em museus. O curso será ministrado pela docente Milene Chiovatto, 
que ministrará o curso junto com a professora Gabriela Aidar e outros 
docentes convidados. Confi ra a programação completa dos cursos de 
extensão em: (www.fespsp.org.br/curso_extensao).

F - Direito Constitucional 
De 31 de maio a 2 de junho, a Academia Brasileira de Direito Constitu-
cional reune, no auditório do Teatro Guaíra, em Curitiba, algumas das 
mais importantes referências em Direito do país e do exterior. O XIII 
Simpósio Nacional de Direito Constitucional terá como tema central 
“O Futuro das Instituições”. Serão 48 nomes do Direito, divididos em 
conferências com até quatro juristas, que debaterão 14 grandes temas. 
Já estão confi rmadas as presenças dos ministros do STF: Luis Roberto 
Barroso, José Dias Toffoli, dos ministros aposentados, Carlos Velloso 
e Nelson Jobim; dos ministros do STJ, Luis Felipe Salomão e Mauro 
Campbell Marques; da conselheira do CNJ, Maria Teresa Willi Gomes; 
além de professores internacionais como Mangabeira Unger e Mark 
Tushnet (Harvard Law School). As inscrições seguem abertas no link 
(http://abdconst.com.br/xiiisimposio/).

G - Moda Masculina 
Com faturamento de R$ 40 milhões em 2017 e projeção de crescimento 
de 20% para 2018, a  Black West, fundada em 2013, traça estratégia para 
se tornar a maior marca de moda masculina do Brasil até 2025. Com 
gestão moderna a empresa em cinco anos no mercado saltou de 3 mil 
120 mil peças/mês. Com foco em uma moda atemporal e que atenda as 
necessidades e desejos dos homens contemporâneos que querem se 
vestir confortavelmente e com estilo nas mais diversas situações do dia 
a dia a marca conta com 1.200 peças em seu mix de produtos e realiza 
lançamentos diários. Atualmente com 7 lojas próprias em São Paulo e 
presente em multimarcas e monomarcas em todas as regiões do país a 
Black West pretende abrir mais 23 lojas (https://loja.blackwest.com.br/).

H - Vagas na Área de TI
A Verity Group está com 60 oportunidades abertas na área de Tecnologia 
da Informação, divididas em oportunidades para Desenvolvedor Full Stack, 
Product Owner (P.O.) e Scrum Master. O grupo é detentor das marcas Ve-
rity, consultoria de transformação do negócio especializada em tecnologia 
e desenvolvimento de plataformas e gestão de ponta a ponta; JUST, con-
sultoria focada no design de serviços e produtos digitais com olhar para a 
experiência do cliente; QA360, um spin off de consultoria de testes que atua 
na área Quality Assurance para grandes empresas; e 8Keter, aceleradora de 
startups. Oportunidades para cargos de Desenvolvedor Full Stack, Produt 
Owner (P.O.) e Scrum Master para as quatro empresas do grupo. Interes-
sados devem se inscrever pela página: (verity.com.br/trabalhe-conosco/).

I - Tecnologia de Carbono
A Sense Bike, eleita nos últimos dois anos como a melhor marca nacional 
de bicicletas, anunciou a compra da Swift Carbon Global, importante 
fabricante de bikes em fi bra de carbono, valorizada no mercado mundial 
pela excelência em qualidade de seus modelos. Trata-se de um negócio 
com investimento na ordem de US$ 20 milhões nos próximos cinco 
anos, que quebra um paradigma no setor de bicicletas: uma empresa 
nacional adquire uma estrangeira e passa a produzir na Europa, abrindo 
espaço para vendas em mais de 40 países, entre Europa, Ásia, América 
e Oceania. A empresa surgiu em 2009 produzindo modelos elétricos e, 
com a ampliação da produção de quadros e de bicicletas convencionais, 
vem oferecendo ao mercado brasileiro produtos de padrão internacional, 
com tecnologia de ponta. Saiba mais em: (http://sensebike.com.br/).

J - Investigadores e Escrivães
Já estão abertas as inscrições para os concursos que vão selecionar 800 es-
crivães e 600 investigadores para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Os 
registros para a seleção podem ser feitos pelo site da Vunesp (www.vunesp.
com.br) até o dia 15 de maio. A taxa para inscrição é de R$ 84,81. Os candi-
datos precisam ser brasileiros natos ou naturalizados com curso superior e 
possuírem habilitação para conduzir automóveis, além de não ter antecedentes 
criminais. A remuneração inicial para a 3ª classe das duas carreiras é de R$ 
4.435,62, incluindo o salário-base e os adicionais de Regime Especial de Tra-
balho Policial e de insalubridade. Outras informações: (www.ssp.sp.gov.br).
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Ministro José Múcio, doTribunal de

Contas da União (TCU).

A análise do edital de pri-
vatização das distribuidoras 
da Eletrobras pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
poderá resultar em atraso 
do leilão, previsto para o dia 
21 de maio, disse José Múcio 
Monteiro, ministro daquela 
corte. Ele informou que a aná-
lise será concluida em cerca 
de um mês, e o assunto voltará 
a ser debatido em plenário. 

Segundo Múcio, a análise 
do edital foi retirada da 
pauta do plenário depois que 
o Ministério Público pediu 
uma série de esclarecimen-
tos. “[O acórdão] está sendo 
devolvido para a unidade 
técnica, que terá duas ou 
três semanas para analisar. 
Depois, vamos remeter à pro-
curadora [procuradora-geral 
do Ministério Público junto 
ao TCU, Cristina Machado], 
e volta para análise aqui. 
Dentro de um mês, um mês 
e pouco, é que vamos voltar a 
colocar isso para o plenário.”

Ontem (17), José Múcio 
reuniu-se com os ministros 
Moreira Franco, de Minas e 
Energia; Esteves Colnago, 
do Planejamento; e Eduardo 
Guardia, da Fazenda. Após a 

Os riscos fi scais são citados por 56% dos bancos pesquisados, 

segundo pesquisa do BC.

É o que mostra pesquisa 
rea lizada trimestralmen-
te e divulgada ontem 

(17) no Relatório de Estabilida-
de Financeira do Banco Central 
(BC). A pesquisa é feita com 
55 instituições fi nanceiras, que 
representam 92% do sistema 
fi nanceiro em termos de ativos, 
envolvendo bancos públicos e 
privados.

Segundo o relatório, a frequên-
cia de citação de fatores relacio-
nados com “inadimplência e re-
cessão” continua apresentando 
forte redução. Depois de ter 
caído de 90% em maio de 2017 
para 72% em agosto de 2017, a 
frequência de citação desse risco 
atingiu 56% em fevereiro de 
2018. “A melhora na percepção 
é consistente com o processo de 
recuperação econômica iniciado 
em 2017, refl etido no cresci-
mento do PIB [Produto Interno 
Bruto, soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país] 

Como transferir 
pontos de multas 
pelo celular

A transferência de pontos de 
multas de trânsito poderá ser 
feita por celular em São Paulo. 
A indicação do motorista con-
dutor no momento da infração 
poderá ser feita a partir de 
aplicativo do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran). O programa 
está disponível para os sistemas 
operacionais Android e iOS.

O aplicativo traz ainda a novi-
dade de permitir a identifi cação 
do proprietário do automóvel 
com uma foto do rosto do con-
dutor (selfi e) e uma assinatura 
na tela do aparelho. O reconhe-
cimento por foto poderá ser feito 
por todos os motoristas cadas-
trados no estado de São Paulo. 
A operação de transferência de 
pontos da carteira de habilita-
ção do titular do veículo para o 
condutor que efetivamente co-
meteu a infração já era possível 
pelo site do Detran. 

O órgão recebe por mês uma 
média de 5,5 mil pedidos de 
transferência, sendo que 3,5 mil 
são deferidos. Após a identifi ca-
ção do proprietário do veículo, 
é preciso repassar os dados do 
condutor que receberá os pon-
tos da infração, com número do 
CPF, da carteira de habilitação, 
selfi e e assinatura. Com o apli-
cativo, é possível acompanhar 
o andamento do pedido (ABr).
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Aumenta preocupação de bancos 
com risco político e fi scal

As instituições fi nanceiras estão mais preocupadas com o cenário político, devido às eleições deste 
ano, e com os riscos fi scais

pesquisados. “As instituições 
financeiras mantiveram os 
riscos políticos e fi scais como 
os mais prováveis e com maior 
impacto no sistema fi nanceiro”, 
afi rma o relatório.

Nos últimos seis meses, houve 
piora na percepção de fatores 
de risco advindos do cenário 
internacional (citados por 51% 
dos respondentes em fevereiro 
de 2018, ante 28% em agosto de 
2017) e aumento da probabilida-
de de acontecer. “Nesse grupo, a 
principal preocupação se refere 
ao processo de retirada de estí-
mulos monetários nos Estados 
Unidos e em outras economias 
avançadas e suas repercussões 
no sobrefl uxo de capitais e no 
custo de captação de países 
emergentes”, explica o relatório. 
Esse cenário envolve aumento 
da incerteza, fuga de capitais, 
alta do dólar e redução da nota 
de crédito dada por agências 
de classifi cação de risco (ABr).

nesse ano, após dois anos de 
recessão”, diz o relatório.

Em contraste, acrescenta o 
BC, a preocupação com riscos 
políticos continuou sua trajetó-
ria de crescimento, e foi o mais 
citado pelos bancos. “Enquanto 
esse risco era citado por 44% 
das instituições em maio de 

2017, na última pesquisa foi 
citado por 64% das instituições, 
motivado pelas incertezas asso-
ciadas ao processo eleitoral de 
2018”, destaca o BC.

Por sua vez, os riscos fi scais 
continuam a ser objeto de preo-
cupação das instituições, sendo 
citado por 56% dos bancos 

Análise do TCU poderá 
adiar leilão da Eletrobras

reunião, Múcio disse à impren-
sa que o cronograma do dia 21 
“já era”. “Não tem condições. 
Põe quatro semanas e passa do 
dia 21. Tem que responder às 
questões que foram feitas”. De 
acordo com Moreira Franco, 
as questões serão respondidas 
dentro de dois ou três dias. 
“Existem ainda pontos de 
natureza técnica que serão 
esclarecidos pela equipe do 
governo. A relação do gover-
no com o tribunal, do ponto 
de vista técnico, é relação de 
cooperação mútua.”

Serão privatizadas a Com-

panhia de Eletricidade do 
Acre (Eletroacre), a Centrais 
Elétricas de Rondônia (Ce-
ron), a Boa Vista Energia, a 
Amazonas Distribuidora de 
Energia (Amazonas Energia), 
a Companhia Energética do 
Piauí (Cepisa) e a Companhia 
Energética de Alagoas (Ceal). 
A Eletrobras assumirá as dívi-
das das empresas, no valor de 
R$ 11,2 bilhões, e os encargos, 
de R$ 8,5 bilhões, referentes 
a créditos e obrigações com 
a Conta de Desenvolvimento 
Energético e a Conta de Con-
sumo de Combustíveis (ABr).


