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News@TI
Ame Digital oferece cursos gratuitos de 
tecnologia e inovação em São Paulo

@A Ame lança o Ame Fast Forward, cursos de tecnologia e inovação, 
abertos ao público e totalmente gratuitos, com o objetivo de alavancar 

o aprendizado, desenvolver habilidades e capacitar profi ssionais interes-
sados em aperfeiçoar seus conhecimentos, avançar na carreira e conhecer 
ainda mais sobre as tecnologias de última geração que uma fi ntech em 
alto crescimento utiliza. A ideia do Ame Fast Forward surgiu a partir do 
interesse em promover a educação como ferramenta de inclusão social e 
impulsionar a diversidade, proporcionando conhecimento e experiência 
em projetos e programas recentes no mercado. Os primeiros cursos 
disponíveis serão de “Arquitetura e Desenvolvimento iOS e Android - 
nível intermediário”, com carga horária de 32 horas cada um. As aulas 
acontecerão todos os sábados de junho e julho, no escritório da Ame, em 
São Paulo. Cada turma terá, no máximo, 25 alunos. As inscrições podem 
ser feitas pelo link https://www.amedigital.com/fast-forward/ até dia 25 
de maio para o curso “Arquitetura e Desenvolvimento iOS Intermediário” 
e entre 20 a 31 de maio para o curso “Arquitetura e Desenvolvimento 
Android Intermediário”.

Saia na frente e abra seu próprio negócio

@A ABF Franchising Expo, feira ofi cial do setor que chega a 28ª 
edição como a maior do mundo em visitação, ao mesmo tempo, 

espalha e alavanca um setor que teve uma taxa de crescimento anual 
de cerca de 8% nos últimos 4 anos, tem cerca de 170 mil unidades e 
emprega mais de 1,2 milhão de pessoas. Realizada pela ABF – Associa-
ção Brasileira de Franchising, com organização e promoção da Informa 
Markets, o evento será realizado de 26 a 29 de junho, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Integrante da ABF Franchising Week, semana 
de imersão no universo das franquias, a ABF Franchising Expo deverá 
reunir mais de 400 marcas e receber uma visitação de cerca de 60 mil 
empreendedores nos 4 dias do evento (www.abfexpo.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

O confl ito era esperado 

por diplomatas e 

governos de todo o 

mundo. Acima de 

tudo havia uma grave 

diferença cultural 

entre os chineses e os 

ocidentais. 

O modo de gerir a política 
do Império do Meio, 
como a China era co-

nhecida no passado, vinha dos 
tempos do velho, bom e sábio 
Kong Fu. O da fi losofi a e não 
o de Hollywood. Confúcio en-
sinou a seus discípulos que na 
diplomacia não se pode perder 
a “face”, ou seja que as palavras 
e promessas deveriam ser pen-
sadas e meditadas antes de ser 
transmitidas  para o adversário. 
Ainda mais quando ele era nada 
mais, nada menos que a maior 
potência econômica e militar 
da Terra. 

Uma vez assinado um tra-
tado, ou divulgada uma infor-
mação, não se poderia mais 
voltar atrás, sob a punição de 
se perder “face”. Em outras 
palavras, perder força de 
negociação e cair no descré-
dito no conjunto das nações. 
Portanto, o departamento de 
política externa era um dos 
mais sensíveis e por isso o go-
verno o acompanhava de perto. 
Qualquer deslize e as negocia-
ções entre polidos diplomatas 
poderiam ser substituídas pela 
guerra. Algum guru já disse que 
que quando as negociações se 
esgotam falam os fuzis.

O comércio era a principal 
atividade para um mundo 
cada vez mais conhecido e 
explorado.  As rotas marítimas 
baratearam o frete e tonela-
das de produtos cruzavam 
os mares e despejados nos 
portos do importadores. Os 
responsáveis pelas economias 
nacionais estavam sempre de 
olho no resultado da balança de 
comércio e se o país estava acu-
mulando riquezas ou vendo-as 
serem drenadas para as nações 
capitalistas avançadas. 

Os investidores, de todo o 
tamanho, por sua vez não des-
grudavam os olhos dos resulta-
dos das bolsas de valores que 
avaliavam quanto poderiam 
lucrar com os dividendos das 
empresas. Ou perder. Por isso 
era  considerado inadmissível 
que a China impusesse um 
aumento das tarifas sobre 
importados e obstáculos para 
a utilização dos portos no seu 

litoral. Livre comércio era a 
bandeira agitada no mundo. 

Contudo se ela era desfralda-
da para a conquista dos merca-
dos chineses, a recíproca não 
era verdadeira. A bandeira do 
livre comércio era substituída 
pelo protecionismo, tão antigo 
quanto os primórdios do ca-
pitalismo ainda na época das 
navegações de portugueses e 
espanhóis. Mas agora o mundo 
era diferente e a economia 
também.

A pressão econômica sobre 
a China parecia não arrefecer. 
Aumentou com a presença 
dos interesses imperialistas 
americanos. O conjunto de 
nações ocidentais encontrou 
uma forma efi caz de reverter 
a balança comercial favorável 
aos chineses. Os capitalistas 
ocidentais criaram uma rede 
asiática de produção de drogas 
e a destinaram aos portos da 
China. O comércio do ópio 
atingiu proporções assus-
tadoras uma vez que é uma 
droga poderosa e geradora de 
dependência química. 

Os portos estavam abar-
rotados de caixas de ópio e 
os comerciantes distribuíam 
pequenos cachimbos para que 
todos pudessem experimen-
tar a sensação de felicidade 
proporcionada pelo ópio. Às 
autoridades locais não restou 
outra alternativa se não proibir 
o consumo da droga, atacar os 
depósitos e jogar no mar todo 
o ópio confi scado. A represália 
veio imediatamente. Primeiro 
com as incursões da moderna 
e poderosa marinha britânica, 
depois com o apoio de outras 
potências ocidentais como a 
França e os Estados Unidos. 

Queriam a liberdade para 
que cada um decidisse se 
deveria ou não usar o ópio 
e livre comércio com portos 
abertos aos navios mercantes 
do ocidente. A China perdeu 
a guerra e a “face”. A dinastia 
corrupta, elitista, violenta con-
tra os que não se submetiam 
a sua vontade, foi obrigada a 
assinar uma série de tratados. 
Em nome da cultura ocidental, 
humanista, religiosa, progres-
sista o tráfi co se transformou 
em um comércio regular, legal 
e em pelo menos 50 portos 
chineses as pessoas tinham a 
liberade de receber a droga. 

Tudo sob a tutela dos navios 
de guerra ocidentais.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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A nova lei defi ne como as empresas devem 
tratar os dados de funcionários e de clien-

tes, garantindo mais privacidade e direitos aos 
titulares dos dados como acesso, correção, 
eliminação, portabilidade e revogação de 
consentimento. As multas previstas para o 
descumprimento das normas da LGPD variam 
de 2% do faturamento bruto até R$ 50 milhões 
por infração. Mesmo com um pouco mais de 
prazo, os departamentos de RH não podem 
“relaxar” na implantação dos projetos de revisão 
de seus procedimentos internos e contratos 
para atenderem as novas normas. 

Eliana Fialho Herzog, advogada coordenadora 
do Comitê Especial da LGPD da Federasul (Fede-
ração de Entidades Empresariais do Rio Grande 
do Sul) aconselha o RH a iniciar a adequação à 
LGDP com a catalogação dos ativos (de dados) 
mantidos pela empresa, identifi cando os dados 
pessoais disponíveis e a real necessidade de 
guarda e tratamento desses dados, avaliando quais 
podem ser enquadrados na categoria de sensíveis.

Junto com o desenvolvimento de uma nova 
Política de Governança e programas de cons-
cientização das novas regras, o processo de 
catalogação permitirá realizar um mapeamento 
detalhado dos dados pessoais tratados pela 
empresa e do seu ciclo de vida., identifi cando:

Quais são os dados armazenados atu-
almente

Quais são os dados que devem ser legal-
mente mantidos – para atendimento do 
eSocial, por exemplo

Quais são os dados imprescindíveis ao 
desenvolvimento da atividade laboral – 
formação, registro profi ssional, certidões 
negativas, etc.

Entenda o impacto da LGPD para a gestão de documentos do RH

Por quanto tempo será necessário man-
ter esses dados armazenados

Como proteger os dados armazenados.
Quais são os dados disponíveis e que 

podem ser descartados
Quais são os dados que devem ser 

mantidos e dependem de autorização do 
colaborador titular para armazenamento 
e tratamento

Avaliando cada etapa dos processos de RH

É com esse conhecimento dos ativos de dados 
que fazem parte do RH, envolvendo funcionários, 
candidatos a vagas de emprego e prestadores 
de serviços, como a empresa responsável pela 
gestão de documentos, que iremos avaliar como 
a LGPD afeta cada um dos processos. 

Os líderes de RH devem começar avaliando o 
sistema de armazenamento de currículos no ban-
co de dados da empresa. É preciso garantir que 
políticas de acesso estejam implantadas e que a 
infraestrutura de TI conte com soluções de segu-
rança que impeçam o vazamento de informações. 

Em segundo lugar, todos os funcionários 
devem ter conhecimento de quais dados 
pessoais são necessários para cumprimento 
de obrigações legais e quais podem ser consi-
derados sensíveis, como informações médicas 
que podem, inclusive, ser compartilhadas com 
operadoras de planos de saúde. 

Nesse caso, devem ser incluídas cláusulas 
específi cas nos contratos de trabalho onde o 
funcionário concorda com o tratamento que 
será dado aos seus dados pessoais para uma 
determinada fi nalidade – no caso inclusão no 
plano de saúde corporativo. E o contrato entre 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem nova data para entrar em vigor: dezembro de 2020 – anteriormente o prazo era 
agosto do mesmo ano

a empresa e a operadora de saúde também deve 
ser revisto, de modo a garantir a conformidade 
com a LGPD. O fornecedor deve incluir as suas 
obrigações de proteção de dados no contrato 
para refl etir os novos requisitos de segurança.

Mantendo a conformidade na gestão de 

documentos do RH

A nova Política de Governança precisa contar 
com regras de acesso aos dados bem defi nidas. 
Os funcionários responsáveis pela folha de 
pagamento, por exemplo, devem ter acesso a 
quais informações? Quais informações poderão 
ser consultadas pelos médicos do trabalho? 
Essa graduação de escala de acesso pode ser 
implantada via regras de permissão nas senhas 
disponibilizadas para acessar o sistema de ges-
tão de documentos. Além disso, o sistema de 
gestão de documentos precisa fornecer uma tri-
lha de auditoria segura para cada ação em cada 
documento, identifi cando data, funcionário e 
alterações, garantindo a segurança dos dados. 

E, fi nalmente, não podemos esquecer do 
elemento humano: nenhuma tecnologia será 
capaz de impedir que um funcionário perca 
um arquivo de pessoal em cópia impressa, 
esqueça um documento na máquina copiadora 
ou reenvie uma cadeia de e-mail que contenha 
dados sensíveis em alguma de suas mensagens. 
A solução? Treinamento e conscientização de 
todos os funcionários da empresa e também a 
implantação de um processo para notifi cação 
imediata em caso de suspeita de qualquer 
violação às normas da LGPD. 

(*) É Diretor de Tecnologia e Inovação da Access

Ele fez seu primeiro dis-
curso público desde a 
intensifi cação das ten-

sões comerciais com os Estados 
Unidos na semana passada. 
Pouco antes de Xi Jinping 
falar, o governo anunciou um 
crescimento surpreendente-
mente mais fraco nas vendas no 
varejo e na produção industrial 
em abril. 

A China anunciou que vai 
elevar as tarifas sobre US$ 60 
bilhões em produtos norte-
-americanos a partir de 1º de 
junho, em retaliação à decisão 
dos EUA de elevar as tarifas so-
bre US$ 200 bilhões em impor-
tações chinesas. O presidente 
chinês não fez referência direta 
às tensões comerciais nem aos 
Estados Unidos, concentrando-
-se em apresentar a China como 
um país que não ameaça e que 
é aberto a todos. A civilização 

O líder do ETA, Josu Terne-
ra, acusado pela Espanha de 
participar de um ataque em 
1987 cometido pelo grupo se-
paratista basco que matou 11 
pessoas, foi preso na França 
ontem (16). Ternera, de 69 
anos, também conhecido por 
José Antonio Urrutikoetxea, 
era o líder “mais procurado” 
do ETA em ambos os lados 
da Cordilheira dos Pireneus, 
disse o ministro do Interior 
espanhol em um comunicado.

Ele foi preso devido a man-
dado emitido por um tribunal 
de Paris que o condenou em 
junho de 2017 por integrar um 
grupo terrorista e o senten-
ciou a 8 anos de prisão, disse 
uma fonte judicial francesa. 
Ternera era fugitivo desde 
2002, quando a Suprema 
Corte da Espanha emitiu um 
mandado individual de prisão 
internacional contra ele por 
seu suposto envolvimento no 
ataque de 1987. À época ele 
era parlamentar no Parlamen-

O líder do ETA, Josu Ternera.

Presidente da China, Xi Jinping.

Áustria proíbe
véu islâmico em
escolas primárias

Os deputados da Áustria apro-
varam uma lei que proíbe o uso do 
véu islâmico em escolas primárias. A 
medida foi proposta pela coalização 
governista de extrema-direita. O 
texto não menciona explicitamente 
o véu islâmico. Ele se refere apenas a 
“qualquer vestimenta de infl uência 
ideológica que cubra a cabeça, todo 
o cabelo ou grande parte dele”. 
Fica, assim, subentendido que se 
refere ao véu.

Mas os representantes dos parti-
dos do governo, o Partido Popular 
Austríaco (ÖVP) e o Partido da 
Liberdade da Áustria (FPÖ), dei-
xaram claro que o alvo da lei é o 
véu islâmico. Um porta-voz do FPO 
disse que a lei “é um gesto contra 
o Islã político”. Já o deputado da 
OVP Rudolf Taschner afi rmou que o 
véu era um tipo de “submissão” das 
mulheres. Vestimentas masculinas, 
como o gorro muçulmano ou a quipá 
judaica, não se enquadram na lei.

O chanceler da Áustria, Sebas-
tian Kurz, ressaltou, porém, que é 
possível que sejam aceitos recursos 
à Corte Constitucional. Governos 
anteriores da Áustria já tinham proi-
bido véus que cobrem totalmente o 
rosto em tribunais, escolas e “espa-
ços públicos”, inclusive o uso deles 
por policiais, juízes, magistrados e 
promotores (ANSA).

A
rq

ui
vo

/R
eu

te
rs

C
ar

lo
s 

B
ar

ria
/R

eu
te

rs

China prega abertura e diz que 
nenhuma civilização é superior

A China será mais aberta ao mundo, disse o presidente Xi Jinping na quarta-feira (15) chamando de 
“estúpidos” aqueles que acreditam em uma superioridade cultural

nhum país pode fi car sozinho, 
afirmou, possivelmente em 
referência à agenda “América 
Primeiro” do presidente norte-
-americano, Donald Trump. “As 
civilizações perderão a vitali-
dade se os países voltarem ao 
isolamento e se afastarem do 
resto do mundo”. 

A China manifestou preo-
cupação com os comentários 
divulgados na mídia norte-
-americana de uma autoridade 
do Departamento de Estado, 
que disse que os Estados Uni-
dos estavam envolvidos em 
‘uma luta com uma civilização 
realmente diferente’. “É estú-
pido acreditar que a raça e a 
civilização de alguém são supe-
riores às outras, e é desastroso 
reformular deliberadamente 
ou mesmo substituir outras 
civilizações”, concluiu Xi (Ben 
Blanchard/Reuter/ABr).

chinesa é um “sistema aberto”, 
que continuamente realiza 
trocas e aprende com outras 
culturas, incluindo o budismo, 
o marxismo e o islamismo, 
disse Xi.

“A China de hoje não é apenas 
a China. É a China da Ásia e a 
China do mundo. A China, no 
futuro, assumirá uma postura 
ainda mais aberta para abraçar 
o mundo”, acrescentou. Ne-

Homem “mais procurado” 
do ETA é preso na França

barricadas policiais na cidade 
de Saragoça em dezembro de 
1987, matando 11 pessoas, 
dentre elas, 6 crianças.

Estima-se que o grupo separa-
tista tenha matado mais de 850 
pessoas durante uma campanha 
guerrilheira que durou 50 anos, 
cujo objetivo era criar um Estado 
basco no norte da Espanha e 
sudoeste da França.

O ETA (Euskadi Ta Aska-
tasuna, ou Pátria Basca e 
Liberdade) declarou um ces-
sar-fogo em 2011 e entregou 
suas armas em abril de 2017, 
encerrando a maior insurgên-
cia armada da Europa Ociden-
tal. Foi anunciado em maio 
de 2018 que o grupo tinha 
desmantelado todas as suas 
estruturas. “A cooperação 
franco-espanhol demonstrou 
mais uma vez sua efi cácia”, 
disse o primeiro-ministro 
espanhol em exercício, Pedro 
Sánchez, em um comunicado 
que celebrava a prisão de 
Ternera (Reuters/ABr).

to regional basco.
Ele foi detido em uma opera-

ção conjunta entre a França e 
a Espanha na região alpina de 
Alta Saboia, próxima à fron-
teira francesa com a Suíça e a 
Itália. O ETA, cuja dissolução 
foi anunciada por Ternera no 
ano passado, bombardeou 


