
O papel da tecnologia no 
combate ao Coronavírus

Com o número de casos 
confirmados a cada 
dia, o Brasil também 
tem desenvolvido 
novas soluções para 
tratamento e prevenção 
ao Coronavírus

No início de março, o 
Ministério da Saúde 
disponibilizou um 

maior acesso da população 
ao Coronavírus, lançando 
um aplicativo no qual a po-
pulação pode tirar dúvidas 
sobre sintomas, prevenção, 
unidades de saúde próxi-
mas e outras informações 
relevantes sobre o tema. 
Chamado “Coronavírus 
– SUS”, o software ainda 
fornece notícias em tempo 
real e um formulário que 
avalia o risco de infecção 
dos usuários.

Como essa iniciativa do 
governo, temos tido notí-
cias de diversas atividades 
que estão sendo feitas pela 
sociedade civil organizada, 
bem como adaptação e 
desenvolvimento de novas 
tecnologias no combate à 
doença, desde investimen-
tos milionários em pesquisa 
de novas drogas e formas de 
tratamento até adaptação 
de produtos para agilizar o 
dia a dia dos profissionais 
de saúde.

A demora no atendimento 
pode ser um fator alta-
mente comprometedor na 
vida do paciente, desde a 
demora para detecção do 
problema, até a demora 
para o enfermeiro atender 
o paciente no leito, tanto 
que as campainhas nos 
leitos são obrigatórias por 
norma da ANVISA. Para 
essa segunda necessidade, 
desenvolvemos equipamen-
tos sem fio para agilizar a 
chamada dos profissionais 
de saúde, seja no leito do 
paciente em hospitais, em 
clínicas de repouso ou em 
laboratórios clínicos. 

Apertando um botão o 
paciente pode sinalizar sua 
necessidade para que o 
profissional de saúde possa 
socorrê-lo tão logo seja ne-
cessário independente de 
onde esteja. Como avanço 
adicional, toda essa tecno-

logia está disponível hoje, 
para implantação imediata, 
na medida em que pode ser 
instalada sem a necessida-
de de obras e furação de 
paredes, uma vez que seu 
funcionamento prescinde 
de fiação, é uma tecnologia 
de transmissão de sinais por 
radiofrequência e, portanto, 
sem fio.

Todos os setores da so-
ciedade estão trabalhando 
para superar os desafios 
da epidemia e diversas 
tecnologias estão sendo 
utilizadas mundo afora para 
combater a pandemia da 
Covid-19, causada pelo novo 
Coronavírus. Algumas delas 
ainda são novas e restritas 
a determinados países, mas 
estão em fase acelerada de 
testes e se mostram úteis 
para oferecer serviços em 
situação de isolamento. 

Enquanto isso, outras 
soluções mais comuns no 
mercado vêm ganhando im-
portância em meios às pre-
cauções necessárias para 
conter o avanço da doença, 
enquanto temos notícia que 
drones, robôs e até carros 
voadores vem auxiliando 
hospitais, autoridades e 
pacientes a enfrentarem a 
pandemia. Ao lado do pro-
cesso de acelerar a pesqui-
sa, vimos no noticiário que 
a  conectividade 5G vem 
sendo chave na China e na 
Coreia do Sul para permitir 
o contato à distância. 

Em robôs, a rede de quinta 
geração é essencial para 
permitir o funcionamento 
de sistemas de inteligência 
artificial. Além disso, a baixa 
latência da tecnologia ajuda 
a operar equipamentos mé-
dicos via internet com alto 
grau de precisão. Isso tudo 
ao lado do desenvolvimento 
e o acesso ao tratamento 
prático com medicamentos 
eficazes contra o novo Co-
ronavírus devem fazer com 
que a pandemia possa real-
mente utilizar a tecnologia 
para controle e diminuição 
dos casos no Brasil. 

Vamos acreditar e fazer a 
nossa parte.

(*) - Graduado em ciências da 
computação e diretor da AGM 

Automação, que produz toda a linha 
de equipamentos Psiu sem fio (www.

psiusemfio.com.br).
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Luciene Balbino – Ângelo Rodrigues(Ilustr) 
– D’Livros –  A jornalista, dramaturga e ótima escritora 

para adultos, criou um belo universo infantil, encenado em Lisboa. 
Duas crianças, menina e menino, com 10 anos cada, sempre uni-
dos, durante o recreio escolar confidenciavam seus segredinhos. 
Luluzinha, motivada por uma declaração de Jorge, resolveu criar 
uma nação chamada Abraço. Funcionou! Embora voltada para uni-
verso infantil, sua profundidade, ilustrações, sutilezas e realidade,  
servirá também aos adultos. Sabemos o quanto é difícil criar para 

os “miúdos” e Luciene saiu-se exemplarmente. Muito bom!!

O Melhor Abraço do Mundo

Edna Maria Barian Perrotti e Elisabete 
Garcez Marin(Coords) – Henrique de Lauro 
Montanari (Ilustr) - Oficina do Livro – São trinta e 
três contos, nos quais as coordenadoras fazem parte, 

que reúnem mulheres maduras, das mais variadas estirpes e 
sensações. Não é um libelo feminista. Na realidade trata-se de 
uma ode à liberdade de expressão, ao amor. Há contos tocantes, 
vibrantes, da mais pura feminilidade. O humor também tem seu 
lugar, sempre com muita sensibilidade e denotada sabedoria. 
Deve  ser lido por homens e mulheres. Uma delicada e boa 

quebra de paradigma.

Amo Minha Idade
Rosangela Wolff Moro – Matrix –  Advogada, 

incansável na luta pelos direitos dos portadores de 
raras e desconhecidas enfermidades, dá um verdadei-
ro show de dinamismo, muita garra e voluntariedade 

para confortar pacientes e famílias que encontram-se nesse 
verdadeiro cipoal de problemas financeiros, administração pú-
blica de saúde, judiciais e talvez o mais emblemático, a falta de 
informações. Por sorte ,não raro um gesto de fraternidade ocorre. 
Rosangela lança foco em intrincados setores da administração 
pública que não encontram eco na mídia tradicional, portanto, 
caminham à margem da sociedade e suas necessárias soluções. 
Basta que nos coloquemos no lugar de um familiar com uma das 
doenças mencionadas para que tenhamos a exata extensão da 
problemática. Um belo e necessário chacoalhão social. Deve ser 
lido por profissionais de saúde, gestores, professores e afins.

Doenças Raras e Políticas Públicas: 
Entender, acolher e atender

Conrado Navarro – Faro –  Mineiro de 
Itajubá acostumado a desafios e profundas con-
clusões, tanto que no alto dos seus trinta anos já 

havia conseguido independência financeira e repercussão 
nacional. Seu segredo: simplicidade no agir, olhar as coisas e 
suas facetas com realidade sem grandes sofisticações. Mostra 
problemas e aponta soluções. Quebrar a caixa e furar a bolha, 
a meu ver significa perder a compulsão de somente tomar 
decisões embasadas em potentes fontes virtuais e sim, também 
levar em consideração a sua própria intuição, experiência e 
sabedoria. Voltado para administradores, empreendedores 
jovens e maduros. Oportuno.

Quebre a Caixa e Fure a Bolha: 
Decisões práticas para fazer 
a diferença e ser o dono do 
seu futuro

Com apresentação de Ralph Peter.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros em Revista. Um 
canal repleto de novidades do universo 

literário. Entretenimento garantido!

Elisa Dias Ferreira (*) 

Com a aproximação 
do prazo de vigência 
da Lei Geral de Pro-

teção de Dados (LGPD) e 
seus impactos possíveis, o 
mercado como um todo fica 
na expectativa para saber se 
de fato a Lei entrará ou não 
em vigor na data prevista 
(agosto de 2020) ou se o 
prazo será prorrogado.

Isto porque em outubro 
de 2019 foi apresentado o 
Projeto de Lei nº 5.762/2019 
visando a prorrogação da 
data de entrada em vigor 
da LGPD para 15/08/2022. 
A justificativa foi de que a 
maioria das empresas ainda 
não se adequou às novas 
regras, além de o Poder 
Público não ter solidificado, 
ainda, a Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD), órgão que ficará 
responsável pela fiscalização 
das empresas.

Afinal, será ou não prorrogado 
o início de vigência da LGPD?

Importante enfatizar que o Brasil se encontra em atraso com relação a proteção de dados se comparado 
a outros países

sim como de uma possível 
participação do Brasil como 
membro na OCDE.

Nesse sentido, diante do 
cenário em que as chances 
da prorrogação são mínimas, 
aqueles que ainda não se 
mobilizaram devem priorizar 
o tema e já adotar medi-
das para garantir que sua 
empresa observe as regras 
estabelecidas na nova lei.

Importante mencionar que 
eventual descumprimento 
da lei poderá gerar multa 
de até 2% do faturamento 
da empresa, respeitando o 
teto máximo de 50 milhões 
de reais por infração. Assim, 
deve-se adotar de imediato 
medidas que busquem a 
adequação com à LGPD, 
garantindo, desse modo, a 
segurança da empresa, dos 
colaboradores e de seus 
clientes. 

(*) - É  advogada do escritório 
Braga & Moreno.

Importante enfatizar que o 
Brasil se encontra em atra-
so com relação a proteção 
de dados se comparado a 
outros países. A LGPD foi 
criada justamente com a 
finalidade de se adequar 
ao sistema dos países mais 
desenvolvidos, os quais já 
vêm se preocupando com a 
segurança das informações 
e processamento de dados 
há algum tempo.

É inegável que a LGPD 
traz um marco significativo 
e importante para nosso 
país, demonstrando preo-
cupação com o tratamento 
de dados pessoais. Pos-
tergar o início de vigência 
desta Lei, apesar de ser 
mais cômodo para muitos, 
criaria certa insegurança 
jurídica e nos afastaria do 
patamar semelhante ao de 
países desenvolvidos, as-
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As incertezas quanto ao rumo que 
os cenários da saúde e da economia 
tomarão no País devem impactar as 
vendas da Páscoa. De acordo com a 
FecomercioSP, o Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC), por exemplo, já 
sofreu queda de 5,5% em março – 124,6 
pontos ante os 131,8 de fevereiro – 
muito por conta do início da pandemia 
do Coronavírus que afetou a economia 
e a intenção de compras no mês.

Neste período, já é possível observar 
uma mudança de comportamento do 
consumidor na busca por alimentos 
com maior durabilidade nos estoques, 
como arroz, feijão e carnes salgadas 
ou enlatadas. Isso indica que há um 
direcionamento da renda para prepa-
rar os estoques domiciliares para os 
momentos de quarentena, restando 
menos recursos disponíveis para 
aquisição de itens supérfluos, como 
os ovos de Páscoa. A Instituição re-
comenda cautela, durante as compras 
para este feriado, que normalmente 

Páscoa deve sofrer com desaceleração da 
confiança do consumidor

cação de ovos de Páscoa estão mais ba-
ratos. O chocolate em barra e bombom 
estão cerca de 8% mais baratos que há 
um ano. E chocolate e achocolatado em 
pó, apontam praticamente estabilidade 
com leve queda de 0,05%. A Federação 
pondera ainda não ser possível afirmar 
que este comportamento nos preços 
reflita um desaquecimento na aquisição 
de bens não essenciais, por parte dos 
consumidores.

Uma alternativa para os empresá-
rios do setor, que já adquiriram itens 
para formar os estoques de Páscoa, é 
continuar investindo na ampliação dos 
hábitos de limpeza e não permitindo 
aglomerações de pessoas nas lojas. 
Tomar precaução garante a sensação 
de segurança para os consumidores. 
Além disso, é válido priorizar outros 
canais de venda e atendimento como 
telefone, Whatsapp e e-commerce, 
facilitando ao máximo a vida dos 
clientes, diante desta nova realidade 
(AI/FecomercioSP).

é celebrado em família e, desta vez, 
deverá ser diferente.

Para quem ainda pretende realizar 
a tradicional bacalhoada, os itens que 
compõem a receita estão 4,32% mais 
caros do que no mesmo período de 
2019. Por outro lado, os itens para fabri-
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ATIVO R$ Mil
Circulante 2.038
Disponibilidades 1.158
Outros Créditos 834
Carteira de Câmbio 701
Câmbio Comprado a liquidar -
Direitos s/vendas de câmbio  704
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos (3)
Diversos 133
Adiantamentos 7
Impostos e Contrib. a Compensar 112
Pagamentos a Ressarcir 14
Outros Valores e Bens 46
Despesas Antecipadas 46
Não Circulante 42
Permanente 42
Imobilizado de Uso 42
Imobilizações em Curso 30
Instalações 4
Móveis e Equipamentos de Uso 22
Sistema de Processam. Dados 16
Sistema de Segurança e Comun.  14
(-) Depreciação Acumulada (44)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 3
(-) Amortização Acumulada (3)

TOTAL DO ATIVO 2.080

PASSIVO R$ Mil
Circulante 944
Outras Obrigações 944
Carteira de Câmbio 171
Câmbio Vendido a Liquidar -
Obrig. por compra de Câmbio 171
Fiscais e Previdenciárias 123
Diversos 650
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 377
Credores Diversos - País 273

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.119
Capital Social 1.036

Domiciliados no País 1.036
Reservas de Lucros 83

Reservas de Lucros Especiais 83

Contas de Resultado 17
Receitas Operacionais 478
Despesas Operacionais (461)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.080

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Janeiro de 2020

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

VALDEMIR SOPRANI
Contador:  CRC 1SP 0088327/O-0
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