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Reconhecimento facial: 
o futuro chegou

Durante o carnaval, 

uma notícia chamou 

mais a atenção do que 

as escolas de samba e os 

trios elétricos nas ruas

Trata-se do relato de um 
indivíduo que foi preso 
em Salvador, após ter 

sido identifi cado pelo sistema 
de reconhecimento facial ele-
trônico, que foi implantado nos 
acessos dos principais circui-
tos de carnaval, pela Secretaria 
de Segurança Pública da Bahia.

Apesar de não parecer no-
vidade, uma vez que algumas 
redes sociais se utilizam de 
reconhecimento facial para 
sugerir a marcação de uma 
pessoa na foto publicada, o que 
mais chamou a atenção neste 
caso, e fez esta notícia ganhar 
destaque, foi que este indiví-
duo estava vestido de mulher 
(com peruca e maquiagem), 
porque estava fantasiado para 
acompanhar um famoso bloco 
de carnaval da Bahia, denomi-
nado “As Muquiranas”.

Sua identifi cação ocorreu 
quando ele acessou o circui-
to Barra-Ondina, por volta 
de 17:15h, observado pelas 
câmeras e identifi cado pelo 
sistema, que apontou 94% de 
similaridade entre o homem 
capturado pelas imagens e o 
banco de dados do sistema, 
no qual fi gurava um mandado 
de prisão em aberto, por um 
assassinato ocorrido em de-
zembro de 2017.

A vantagem da utilização 
deste tipo de sistema é a veloci-
dade e a quantidade de análises 
que consegue efetuar, para a 
busca de criminosos. Para se 
ter uma ideia, em seis dias de 
festa, foram reconhecidos 3 
milhões de rostos no carnaval 
de Salvador, o que resultou na 
identifi cação e prisão desse 
indivíduo, mesmo sendo um 
sistema adotado de forma 
experimental.

Para fazer este levanta-
mento, o sistema analisa as 
características de quem está 
sendo fi lmado, como a distân-
cia dos olhos, nariz, boca e até 
mesmo a linha da mandíbula, 
e os compara com as imagens 
que possui em seu banco de 
dados (que nesta fase inicial foi 
alimentado com pessoas que 
possuem contra si mandados 
de prisão a serem cumpridos) 
e, como resultado, apresenta 
um percentual de similaridade 
para que as autoridades pos-
sam fazer a verifi cação fi nal 
e, se for o caso, a prisão do 
indivíduo.

Também outras cidades es-

tão iniciando a implementação 
da tecnologia de reconhe-
cimento facial, na busca de 
criminosos, como o exemplo de 
Copacabana. Ali, nos primeiros 
dez dias de funcionamento, 
o sistema auxiliou na prisão 
de oito pessoas, segundo o 
governador Wilson Witzel. O 
uso desta ferramenta já está 
sendo ampliado para outros 
pontos da cidade, como o está-
dio do Maracanã e o aeroporto 
Santos Dumont, e também está 
sendo testada na cidade de 
Campinas.

Enquanto para os brasileiros 
o uso dessa tecnologia de ponta 
representa uma novidade, na 
China isto já é uma realidade, 
especialmente porque a China 
possui cerca de 200 milhões 
de câmeras com reconheci-
mento facial, revelando abso-
luto sucesso, como no caso da 
identifi cação de um indivíduo 
foragido durante um show 
com 60 mil pessoas. Mas o que 
mais impacta é a velocidade de 
reconhecimento, pois, neste 
caso, deu-se em menos de 
0,001 segundo, portanto, já 
é possível imaginar o futuro 
desta tecnologia aqui no Brasil.

Como toda novidade, esta 
também enfrenta algumas 
difi culdades, a exemplo do 
erro de sistema, com a identi-
fi cação equivocada de pessoas, 
o que reforça a necessidade 
da participação humana na 
identifi cação dos criminosos. 
Outro aspecto é a questão do 
risco à privacidade, pois, se o 
sistema for alimentado com os 
rostos de todos os cidadãos, 
seria possível acompanhar o 
dia a dia de cada um, verifi can-
do os lugares que frequenta, 
por onde passou, e com que 
esteve, violando fatalmente 
sua privacidade e podendo 
ser utilizado como ferramenta 
para perseguição.

Não se pode negar que são 
sempre muito bem-vindas 
novas tecnologias, em especial 
o reconhecimento fácil, na 
busca de uma sociedade mais 
segura, todavia, não se pode 
perder de vista, nem se des-
prezar, os efeitos nocivos do 
desvirtuamento e da indevida 
utilização desse sistema, que 
afrontaria um dos maiores e 
mais importantes direitos da 
pessoa, que é o seu direito à 
privacidade.
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Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), em 
todo o país, mais de 2,6 

milhões de pessoas estão em 
situação irregular. Quem não 
acertar contas com a Justiça 
Eleitoral pode ter o título 
cancelado. O TSE informa 
que são incluídas eleições 
regulares e suplementares e 
que cada turno é considerado 
uma eleição.

O título de eleitor, confor-
me o TSE, é necessário para 
obter passaporte ou carteira 
de identidade e para receber 
vencimentos, remuneração, 
salário ou proventos de fun-
ção ou emprego público, au-
tárquico ou paraestatal, bem 
como de fundações governa-
mentais, empresas, institutos 
e sociedades de qualquer 
natureza, mantidas ou sub-
vencionadas pelo governo ou 

Quem não acertar contas com a Justiça Eleitoral pode ter o título 

cancelado.

O plenário da Câmara apro-
vou ontem (4) o texto do Pro-
tocolo de Madri sobre registro 
internacional de marcas. A 
proposta, que está na lista de 
prioridades da Agenda Legis-
lativa da Indústria, entregue 
essa semana ao Congresso, 
agiliza os procedimentos e 
permite que a propriedade 
intelectual seja reconhecida 
simultaneamente nos vários 
países que fazem parte do 
acordo.

Na prática, a medida diminui 
o custo das empresas, que hoje 
precisam arcar com múltiplos 
pedidos de registro de marca 
para atuar em outros países. 
Os custos envolvem pagamen-
to de taxas, contratação de 
advogados, entre outros. Se 
a proposta também for apro-
vada no Senado, o Instituto 
Nacional de Propriedade Inte-
lectual (INPI) – encaminhará 
o pedido de registro de marca 
para a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual 
(OMPI), sediada em Genebra.

A partir daí, caberá ao órgão 
centralizador o processo de 
registro nos demais países-
-membros. Encaminhado ao 

Marcos Pereira: adesão do Brasil faz parte da agenda de 

desburocratização.

Logo após o regresso da visita 
presidencial a Israel, o ministro 
das Relações Exteriores, Er-
nesto Araújo, disse ontem (4) 
que o presidente Jair Bolsonaro 
poderá visitar países árabes 
ainda no primeiro semestre.

“Nos próximos dias vamos de-
fi nir um programa de visitas do 
presidente a países árabes. Em 
países que sejam nossos prin-
cipais parceiros para começar, 
depois iremos a outros”, disse 
após participar de audiência na 
Comissão de Relações Exterio-
res do Senado. “Temos avanços 
grandes com Arábia Saudita e 
Emirados Árabes”.

Segundo o ministro, o gover-
no pretende buscar “parcerias 
profícuas” nos relacionamentos 
bilaterais. “Pretendemos estru-
turar nossa relação com qual-
quer país em benefício da nossa 
independência, autonomia, do 
nosso desenvolvimento, seja 
com China, Estados Unidos, 
Israel, países árabes”. Araújo 
foi perguntado se a diplomacia 
atual não atrapalha o agrone-
gócio brasileiro. “Essa ideia 
de que nossa política externa 
causa prejuízo ao agronegócio 
tem sido propalada e até agora 
não se materializou de forma 
nenhuma. Tenho certeza de que 
não se materializará”.

Na terça-feira (2), a ministra 

Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo.

Ministro nega golpe 
de 64 e promete 
mudar livros

O ministro da Educação, Ricar-
do Vélez Rodríguez, negou que 
tenha havido um golpe militar 
no Brasil em 1964 e prometeu 
mudar os livros didáticos do país 
que retratam esse período. De 
acordo com o ministro, de origem 
colombiana, o regime não foi 
uma ditatura, e o golpe de 31 de 
março de 1964 foi “uma decisão 
soberana da sociedade brasileira”. 
Ele defi niu a ditadura como “um 
regime democrático de força”.

As declarações foram dadas 
durante uma entrevista ao jor-
nal “Valor Econômico”. Vélez 
Rodríguez também prometeu 
mudar os livros escolares para 
narrar a ditadura de 21 anos 
no Brasil com uma versão da 
história mais ampla”. “O papel 
do MEC é garantir e regular a 
distribuição do livro didático 
e preparar o livro didático de 
forma tal que as criança possam 
ter a ideia verídica, real, do que 
foi a sua história”, comentou. 

O presidente Jair Bolsonaro já 
tinha demonstrado apoio a essa 
ideia, propondo uma revisão 
histórica do período da ditadura 
nos livros didáticos. O regime 
militar durou de 1964 a 1985. 
De caráter autoritário e nacio-
nalista, teve início com o golpe 
que derrubou o governo de João 
Goulart, presidente democrati-
camente eleito (ANSA).

O Plenário do DSenado apro-
vou na quarta-feira (3) o projeto 
que institui a Política Nacional 
de Prevenção da Automutilação 
e do Suicídio, a ser implemen-
tada pela União em cooperação 
com os estados e os municípios. 
A matéria segue para sanção 
presidencial. De autoria do ex-
-deputado Osmar Terra (atual 
ministro da Cidadania), a pro-
posta estabelece medidas como 
o atendimento telefônico gratui-
to e notifi cações compulsórias 
desses casos e torna obrigatório 
o atendimento pelos planos e 
seguros de saúde.

Autor do parecer na CCJ, o 
senador Marcos Rogério (DEM-
-RO) defendeu a aprovação da 
matéria, e disse que as práticas 
de automutilação têm crescido 
nos últimos anos, estimuladas 
por meio da internet. Ele res-
saltou ainda que a proposta está 
em consonância com portaria do 
Ministério da Saúde que trata do 
tema. Presidente da CCJ, a sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) 
parabenizou o governo pela 
iniciativa e apontou a realidade 
assustadora do automutilamen-
to, que atinge jovens e adultos.

“Esse é um problema da 

Senador Marcos Rogério (DEM-RO) foi relator da matéria.
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TSE diz que 2,6 milhões de títulos 
de eleitores estão irregulares

Os eleitores que não votaram nem justifi caram a ausência às urnas nas últimas três eleições têm até o 
próximo dia 6 de maio para regularizar a situação

municípios ou das respectivas 
autarquias, nas sociedades de 
economia mista, nas caixas 
econômicas federais e esta-
duais, nos institutos e caixas 
de previdência social, bem 
como em qualquer estabele-
cimento de crédito mantido 
pelo governo e com essas 
entidades celebrar contratos.

Para inscrição em concurso 
ou prova para cargo ou função 
pública, e neles ser investido 
ou empossado, renovação de 
matrícula em estabelecimento 
de ensino ofi cial ou fi scalizado 
pelo governo e prática de ato 
para o qual se exija quitação 
do serviço militar ou imposto 
de renda igualmente é cobrado 
o título de eleitor. Sem título, 
o eleitor não consegue certi-
dão de quitação eleitoral nem 
documentos em repartições 
diplomáticas (ABr).

que exerçam serviço público 
delegado, correspondentes 
ao segundo mês subsequente 
ao da eleição.

O documento é exigindo 
para participar de concorrên-
cia pública ou administrativa 
da União, dos estados e dos 

Câmara aprova protocolo de 
Madri sobre registro de marcas

Congresso em 2017, o Protocolo 
de Madri está em vigor desde 
abril de 1996 e foi ratifi cado 
pelas maiores economias do 
Mundo, como Estados Unidos, 
Japão, China, Rússia e pela 
União Europeia. “Haverá signi-
fi cativa redução de custos, em 
alguns casos de até 90%”, disse 
o relator da proposta, deputado 
Marcos Pereira (PRB-SP).

Ainda segundo o parla-
mentar, que foi ministro da 
Indústria e Comércio Exterior 
no governo Temer, o acordo 

também requer mais agilida-
de no processo de registro de 
marca no país de origem. Os 
pedidos de registro de marcas 
precisam tramitar no INPI em 
até 18 meses. “Esse tratado 
signifi ca que não retornare-
mos jamais à média de mais 
de três anos para registar uma 
marca no Brasil. O protocolo 
estabelece que o processo 
não pode demorar mais do 
de 18 meses”, disse o líder do 
Novo, o deputado Marcel Van 
Hattem (RS) (ABr).

Vai a sanção projeto da Política 
de Prevenção ao Suicídio

geração atual. Antes tínhamos 
o círculo familiar, substituído 
pelo semicírculo da televisão e, 
depois, pelas redes sociais, atra-
vés do celular, que isola os jovens 
do núcleo familiar, exibindo uma 
realidade perversa. Este projeto 
é da mais alta relevância, para 
tentar impedir a epidemia que 
está matando muito mais que 
doenças genéticas, hereditárias 
e acidentes de trânsito”, afi rmou.

O senador Eduardo Girão 
(Pode-CE) também saudou a 
aprovação do projeto e consi-
derou a proposta como a mais 

importante já aprovada no Se-
nado nos últimos tempos, tendo 
em vista a valorização da vida 
humana. “Em um mundo consu-
mista, muita gente se equivoca 
no desespero, achando que 
essa é a solução. O projeto vai 
dar alento e oportunidade para 
evitar suicídios e mutilações”, 
afi rmou. A aprovação do pro-
jeto também foi comemorada 
pela senadora Rose de Frei-
tas (Pode-ES), que cobrou a 
presença de um Estado mais 
atuante, voltado às questões 
educacionais (Ag.Senado).

Bolsonaro pode visitar 
árabes no primeiro 

semestre

da Agricultura, Tereza Cristina, 
disse que o Brasil é amigo dos 
países árabes e muçulmanos. E 
que há um esforço para manter 
este bom relacionamento com 
aumento da cooperação comer-
cial. Na próxima semana, ela se 
reúne com 51 embaixadores 
de países árabes na tentativa 
de desfazer o mal-estar em 
torno da instalação do escri-
tório de negócios do Brasil em 
Jerusalém.

Para a ministra, a instalação 
de um escritório de negócios em 
Jerusalém é um meio-termo, em 
vez de uma embaixada. Segun-
do ela, há um descontentamen-
to dos países árabes em relação 
a este assunto, mas disse que o 
Ministério da Agricultura tem 
de continuar trabalhando para 
manter o diálogo (ABr).

Processo para 
doação de órgãos

Apesar de o Brasil ser uma re-
ferência mundial de transplantes, 
o país precisa corrigir algumas 
deficiências nesse setor, disse 
o senador Styvenson Valentim 
(Pode-RN). Segundo ele, um dos 
problemas é a falta de consenti-

mento das famílias para a doação 
dos órgãos de um ente falecido. O 
parlamentar criticou a burocracia 
do processo para a realização de 
cirurgias de transplante. No Rio 
Grande do Norte, apesar da atuação 
de profi ssionais capacitados, não há 
hospitais credenciados para esse 
tipo de procedimento, afi rmou.

“É a vida dependendo da buro-

cracia que passa pela gente aqui. 
Essa burocracia, fomos nós que 
criamos. Somos nós que podemos 
mantê-la ou podemos acabar com 
isso. São vidas que estão lá fora”, 
alertou. Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Transplante 
de Órgãos, mais de 32 mil pessoas 
aguardam, na fi la de espera, pela 
doação de algum órgão.

Exigência de braile em 
cartões bancários

Pessoas com defi ciência visual 
poderão receber cartões de cré-
dito e de movimentação de contas 
bancárias com as informações em 
braile. A novidade, prevista no 
projeto de autoria do ex-deputado 
Rômulo Gouveia, falecido em 
2018, foi aprovada ontem (4), na 
Comissão de Direitos Humanos do 
Senado. Com a medida, os corren-
tistas cegos terão acesso a um kit 
que conterá uma etiqueta de fi lme 
transparente afi xado no cartão com 
identifi cação em braile do tipo de 
cartão e os seis dígitos fi nais. 

Também faz parte do kit um 
porta-cartão com as informações, 
em braile, necessárias ao uso do 
cartão, como número e tipo de 
cartão, bandeira, nome do emis-
sor, data de validade, código de 
segurança e nome do portador 
do cartão. O porta-cartão deverá 
ter tamanho sufi ciente para que 
constem todas as informações e 
ser conveniente ao transporte. Não 
deve haver nenhum custo adicional 
para os usuários.

O relator da matéria, senador 
Flávio Arns (Rede-PR) elogiou a 
iniciativa, afi rmando que a me-
dida é simples, barata e efi caz. A 
proposta também corresponde ao 
que prevê o Código de Defesa do 
Consumidor, que assegura direito 
a informações adequadas e claras 
sobre os diferentes produtos e 
serviços prestados.

Flávio Arns destacou que a Fe-
braban concordou com a proposta. 
No Brasil, cerca de 7% da população 
(16,5 milhões de pessoas) possui 
algum tipo de defi ciência visual. 
Dessas, 15%, ou seja, 2,4 milhões 
de pessoas necessitam do Sistema 
Braile para acessar informações no 
seu dia-a-dia. Além disso, o defi -
ciente visual é dependente dos seus 
cartões para uma maior garantia de 
sua autonomia, uma vez que a moe-
da corrente não possui identifi cação 
pelo toque (Ag.Senado).


