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Ao completar 30 anos a 

constituição brasileira 

já passou por diversos e 

difíceis testes

Está de pé e o país vive 
uma democracia. Os 
direitos fundamentais 

são exercidos por todos. 
Apesar das críticas, existem 
propostas de mudanças com 
nova constituinte ou lipoas-
piração de artigos. O motor 
das mudança é o Congresso 
Nacional  com os projetos de 
emenda constitucional. Veja 
algumas curiosidades coleta-
das na mídia:

1 - O artigo 177 da consti-
tuição brasileira  estabelece 
que,  entre os monopólios  do 
Estado, há uma exceção os 
radioisótopos, cuja produção, 
comercialização e utilização 
poderão ser autorizadas sob 
regime de permissão.

2 - No capítulo da ordem fi -
nanceira, o artigo 192 instituiu 
o teto da taxa de juros a ser 
praticada no país em 12% ao 
ano. Foi extinto em 2003. Os 
bancos foram proibidos de ter 
empresas de turismo.

3 - A carga tributária em 
1988, ano da constituição, era 
de 24% do PIB. 

4 - As empreiteiras ganha-
ram um quinhão constitucional 
que iria, mais tarde, se tornar 
um tema explosivo: apenas 
empresas nacionais podiam 
fornecer bens e serviços ao go-
verno sem concorrência com as 
empreiteiras multinacionais.

5 - Apesar da distribuição da 
educação, saúde e infraestru-
tura para  estados e municípios, 
os gastos do governo federal 
não diminuíram.

6 - Foi garantido o direito 
à aposentadoria para todos, 
inclusive os que nunca tinham 
contribuindo para a previdên-
cia. Os gastos com o sistema de 
aposentadoria chegam hoje a 
12% do PIB.

7 - Quase fez parte do tex-
to um artigo que dizia que 
homens e mulheres teriam 
direitos iguais, excetuando-se 
os períodos de menstruação. 
Outro propunha a nacionali-
zação de todos os postos de 
combustíveis.

8 - Entre as constituições 

mais detalhistas do mundo, 
a nossa aparece em terceiro 
lugar com 64.488 palavras, 
quando a média mundial é de 
19.700. Perde para a da ìndia, 
com 146.385 palavras e da 
Nigéria com 66.263.

9 - A constituição dos Es-
tados Unidos, promulgada no 
fi nal do século XVIII, era uma 
pequena carta de princípios 
com apenas 7 artigos. Como 
pode funcionar em uma de-
mocracia tão grande?

10 - Para modifi car a consti-
tuição é necessária uma PEC 
– Projeto de Emenda Constitu-
cional. Existem mais de 1000 
tramitando no Congresso. 

11 - A OAB – Ordem dos 
Advogado do Brasil é a única 
corporação  a ser citada no 
texto. Todas as demais foram 
deixadas de lado. Os críticos di-
zem que a constituição de 1988 
é a dos bacharéis, os guardiões 
da democracia pátria.

12 - Desde 1990 foram cria-
dos 1079 novos municipios. 
Entre vereadores e funcio-
nários as câmaras municipais 
abrigam aproximadamente 
230 mil funcionários. Não se 
sabe quantos têm direito a 
carro, motorista, manutenção, 
gabinete, etc. A de São Paulo 
custa quase meio bilhão de 
reais por ano. 

13 - A constituição permite 
que o governo edite as cha-
madas medidas provisórias, 
e graças a elas pode governar 
sobre qualquer assunto. O 
que deveria ser exceção, virou 
regra geral.

14 - A primeira constituição 
brasileira foi a do império. Ape-
sar de promulgada no começo  
do século XIX não abarcou o 
liberalismo politico  e econômi-
co  de sua época. Dava poderes 
autoritários ao imperador e 
durou até a república.

15 - Por sua vez a primeira 
da república foi a segunda que 
mais  durou. Valeu até 1930 
com a ascensão de Getúlio Var-
gas. Inspirada nos fi lósofos do 
fi nal do século XIX pontifi cava 
um poder executivo forte, qui-
ça ditatorial, que fosse capaz 
de levar a ordem e o progresso 
a todos.

(*) - É editor-chefe do Jornal da 
Record News em multiplataforma.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Loggi abre inscrições de hackathon para 
encontrar grandes talentos
@A Loggi, que está conectando o Brasil, usando tecnologia para 

reinventar a logística, nomeada como uma das 10 startups mais 
desejadas por profi ssionais, de acordo com o LinkedIn, anuncia a 
abertura das inscrições para o seu primeiro Loggathon. A empresa 
quer encontrar grandes talentos no mercado, seguindo o objetivo de 
se tornar uma das melhores companhias de tecnologia do mundo. O 
programa consiste em uma maratona de programação, na qual um 
case será aplicado para que os participantes solucionem um problema 
relacionado a tecnologia. A inscrição deve ser realizada por meio da 
landing page  (http://loggathon.com.br/) e 50 candidatos serão sele-
cionados pelo time de People da empresa para participar da maratona.

McAfee oferece suporte ao Amazon Web 
Services Security Hub
@A McAfee, a empresa de cibersegurança que vai dos disposi-

tivos à nuvem, anunciou no AWS re:Invent 2018 seu suporte 
ao Amazon Web Services (AWS) Security Hub para ajudar os 
profi ssionais de segurança a gerenciar vários painéis e pontos de 
dados. O AWS Security Hub se integra ao McAfee MVISION Cloud 
para oferecer um “único painel de controle” que apresenta uma 
visão geral da postura de segurança na nuvem de uma organização.  
O AWS Security Hub foi projetado para oferecer aos usuários uma 
visão abrangente de alertas de segurança de alta prioridade e do 
status de conformidade, unifi cando, organizando e priorizando 
alertas ou descobertas de vários serviços da AWS, como Amazon 
GuardDuty, Amazon Inspector e Amazon Macie, bem como de 
outras soluções de segurança da Rede de parceiros da AWS (APN). 
Em seguida, as descobertas são resumidas visualmente em painéis 
integrados com tabelas e gráfi cos acionáveis (www.mcafee.com).

Leonardo Farah (*)

Atualmente, é inegável a importância 
do uso de dados dentro de uma 
corporação. O que antes poderia 

ser considerado apenas números presos 
a tabelas, hoje, são informações valiosas 
se analisadas da forma correta. Os dados 
assumem um papel fundamental, mas, 
para que isso ocorra da melhor forma, é 
necessário saber interpretá-los. 

Da mesma maneira que somos alfabeti-
zados quando criança e aprendemos a nos 
comunicar através da escrita, devemos 
também, no âmbito empresarial, aprender 
a como extrair dos números conteúdos 
importantes e informações fundamentais. 
Este processo, chamado Data Literacy 
(alfabetização de dados), ganhou grande 
destaque com a transformação digital e é 
uma das maiores apostas para o futuro.

Sendo assim, quais seriam 

os principais benefícios da 

alfabetização de dados? 

Analisando o ambiente corporativo, 
conseguimos definir, por exemplo, as 
melhores estratégias e decisões a serem 
tomadas, montar um planejamento de 

acordo com os resultados obtidos através 
dos dados, gerar maior vantagem compe-
titiva e conseguir informações essenciais 
para o desempenho da empresa. Para 
conseguir isso ninguém precisa ser um 
gênio da matemática olhando número por 
número, apenas compreender ao máximo 
o que cada dado representa.

Táticas de negócios e cultura 

corporativa

Cada empresa possui seus moldes de 
trabalho e sua cultura organizacional. 
Sem nenhum tipo de relatório, análise ou 
balanceamento, não é possível fazer um 
estudo real de sua companhia e ver quais 
caminhos produzem melhores resultados.

Imagine fazer parte de uma equipe que 
atua às cegas, sem saber o que gera mais 
retorno e o que pode prejudicar o desem-
penho. É isso que acontece quando não 
se possui o acesso à informação relevante. 

Passando pelo processo de alfabetização 
e aprendendo a compreender o que cada 
dado signifi ca, ainda é possível fazer um uso 
mais qualitativo de ferramentas e platafor-
mas de Business Intelligence, que auxiliam 
na alavancagem da empresa dentro de seu 

segmento de atuação. Afi nal de contas, é 
muito mais interessante visualizar o BI não 
como um universo complexo, mas sim, 
como algo simples de manusear e extrair 
resultados.

É muito válido nos atentarmos à essas 
questões e as consequências que um pe-
queno ajuste pode fazer na empresa. Ao 
invés de seguir trabalhando com relatórios 
rasos, interprete os dados e veja o que gera 
mais retorno. Às vezes, muito tempo é gasto 
em uma atividade que não é assertiva. As 
tomadas de decisões são apoiadas direta-
mente nesta mudança de perspectiva, o 
que permite que os gestores façam uma 
análise mais cautelosa no gerenciamento 
da empresa e dediquem mais tempo em as-
suntos relevantes. É hora, pois, de se abrir 
para um mundo novo, de conhecimento, 
efi ciência e assertividade.

(*) É CEO na empresa Toccato, tem experiência de 
20 anos como executivo em diversos segmentos 

de mercado, principalmente tecnologia, fi nanceiro 
e saúde. Habilidade em liderar equipes comerciais, 

estruturar células de negócios, sendo facilitador 
ao atingimento da visão estratégica e metas. É 

responsável pela operação da Toccato em 10 
estados liderando as diretorias administrativas 
e comerciais, relacionamento com o fabricante 

multinacional e com os sócios da empresa.

Data Literacy: alfabetização de dados
Como o aprendizado do signifi cado dos dados pode auxiliar na gestão empresarial

Com o gol anotado na parti-
da de quarta-feira (28) contra 
o Liverpool, o atacante Ney-
mar, do Paris Saint-Germain, 
superou seu compatriota Kaká 
e se tornou o brasileiro com 
mais gols na Liga dos Cam-
peões. O jogador de 26 anos 
chegou aos 31 tentos marca-
dos na competição, contra 30 
do ex-meio-campista do Milan 
e do Real Madrid. Neymar 
balançou as redes do torneio 
21 vezes pelo Barcelona e 10 
pelo PSG. 

Na temporada 2014/15, o 
brasileiro conquistou a Cham-
pions pelo clube espanhol, 
além de ter sido o artilheiro do 
torneio ao lado de Messi e Cris-
tiano Ronaldo. Vale ressaltar 
que só foram contabilizados 
os gols marcados na fase de 
grupos. O ex-meia-atacante 
Rivaldo também tem 31 gols 
no torneio, mas quatro deles 
foram anotados na fase pre-
liminar.

Atacante do PSG chegou a 31 tentos no jogo diante do Liverpool.

China bloqueia 
trabalho com bebês 
geneticamente 
modifi cados

O governo da China determi-
nou ontem (29) a suspensão dos 
trabalhos da equipe médica que 
reivindicara a criação de bebês 
geneticamente modifi cados para 
serem resistentes ao vírus HIV. O 
grupo é liderado pelo cientista He 
Jiankui, que já havia anunciado 
uma “pausa” em sua pesquisa, após 
as críticas que recebera.

Em entrevista ao canal estatal 
“CCTV”, o vice-ministro de Ci-
ência e Tecnologia da China, Xu 
Nanping, disse que se opõe “com 
força” aos estudos que teriam pro-
duzido gêmeas com DNA alterado 
e defi niu a pesquisa como “ilegal e 
inaceitável”. He diz ter criado uma 
técnica de engenharia genética que 
reescreve o DNA do embrião para 
permitir que ele seja resistente 
à Aids. Gêmeas que teriam sido 
submetidas a esse procedimento 
vieram à luz no mês passado, e uma 
segunda gravidez está em curso.

O anúncio do nascimento das 
gêmeas geneticamente modifi cadas 
suscitou protestos na comunidade 
científica, inclusive na própria 
China, onde mais de 120 pes-
quisadores assinaram uma carta 
chamando a técnica de “loucura”. A 
Comissão Nacional de Saúde abriu 
um inquérito para apurar o caso. 
“O experimento cruzou a linha da 
moralidade e da ética e é chocante 
e inaceitável”, disse Xu. A pesquisa 
de He, no entanto, ainda não foi 
publicada em nenhum periódico 
científi co e não pôde ser comprova-
da de forma independente (ANSA).

No entanto o arcebispo 
alemão Georg Gänswein, 
prefeito da Casa Ponti-

fícia e secretário pessoal do 
papa emérito Bento XVI, deu 
algumas pistas sobre o estado 
de saúde do heptacampeão 
mundial de Fórmula 1, em 
entrevista divulgada na última 
quarta-feira (28) pelo jornal 
“Bild”.

O religioso contou ter visitado 
o ex-piloto em sua residência, 
na Suíça, em 2016, e afi rmou 
que Schumacher está em es-
tado vegetativo e apenas ‘sente 
as pessoas ao seu redor’. “Ele 
consegue sentir as pessoas ao 
redor dele. Sentei na frente 
dele, segurei as duas mãos 
e olhei para ele. Seu rosto é, 
como todos sabemos, o típico 

Georg Gänswein alegou que o ex-piloto apenas ‘sente as pessoas’.
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Schumacher está em estado 
vegetativo, diz arcebispo

Desde que sofreu um grave acidente de esqui em 2013, o ex-piloto Michael Schumacher vive cercado 
por mistério

rosas estão ao seu redor, cui-
dando dele e, graças a Deus, 
afastando o público curioso 
demais. Uma pessoa doente 
precisa de discrição e compre-
ensão. Sua esposa é a alma da 
família, que é o ninho protetor 
de que Michael precisa absolu-
tamente”, acrescentou.

A vida de Schumacher mu-
dou em dezembro de 2013, 
quando ele sofreu um grave 
acidente enquanto esquiava em 
uma pista em Méribel, no sul 
da França. Ele caiu e bateu a 
cabeça em uma rocha e, desde 
então, lida com as sequelas da 
colisão. Quase cinco anos após 
o acidente, a família do alemão 
continua optando por manter 
sob sigilo absoluto seu verda-
deiro estado de saúde (ANSA).

rosto de Michael Schumacher, 
só está um pouco mais cheio”, 

explicou Gänswein.
“Ele sente que pessoas amo-

Neymar se torna brasileiro 
com mais gols na Champions

O gol histórico de Neymar foi 
muito importante para o PSG, 
que venceu o Liverpool por 2 a 1 e 
segue vivo na briga por uma vaga 
nas oitavas de fi nal da Cham-
pions. O clube francês está em 
segundo lugar no grupo C, com 
oito pontos, dois a mais que os 
Reds, e depende apenas de si na 
última rodada, contra o Estrela 

Vermelha, na Sérvia, para avan-
çar. Confi ra a lista de artilheiros 
brasileiros na Champions: 1º 
Neymar - 31 gols; 2º Kaká - 30; 
3º Rivaldo - 27; 4º Jardel - 25; 5º 
Élber - 25; 6º Luiz Adriano - 21; 
7º Ronaldinho Gaúcho - 18; 8º 
Juninho  Pernambucano - 18; 
9º Willian - 17; e 10º Hulk - 17 
(ANSA).


