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Reconhecimento facial 
na segurança pública

Com a evolução 
da tecnologia de 
inteligência artificial, 
diversas aplicações 
têm se multiplicado 
no Brasil e no mundo

Entre elas, a de reco-
nhecimento facial, 
vem sendo utilizada 

em telefones celulares, no 
Facebook, e principalmen-
te, na segurança pública, 
o que tem gerado grande 
repercussão. A utilização 
da tecnologia no combate 
à criminalidade é sempre 
relevante, no entanto, é 
preciso atentar a algumas 
questões, tal como, a rela-
ção segurança x privacidade 
e a questão do percentual 
de precisão da identificação. 

Durante o carnaval de 
2019, a polícia do Rio de 
Janeiro deu início a um 
projeto-piloto, no qual, 28 
câmeras de alta resolução 
com software de reconhe-
cimento facial fiscalizaram 
os foliões e captaram ima-
gens que foram analisadas 
e confrontadas com o banco 
de dados da Polícia Civil e 
do Detran.

O resultado do teste 
agradou ao governo, eis que 
foram localizados 4 foragi-
dos com mandado de prisão 
em aberto, entretanto, sua 
aplicação gerou preocupa-
ção em órgãos de defesa do 
consumidor, pois, o arma-
zenamento das imagens foi 
realizado de forma ampla 
– menores inclusive - para 
uma futura confrontação 
com as imagens do banco 
de dados.  

Nesta oportunidade, a 
pesquisadora do programa 
de direitos digitais do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor, solicitou 
esclarecimentos em rela-
ção à segurança dos dados 
coletados, temendo que 
o uso desordenado dessa 
tecnologia atinja a privaci-
dade da população, sendo 
necessário garantir que as 
imagens coletadas não cor-
rem riscos de vazamentos 

ou má utilização por parte 
do estado, ou de terceiros.

Mais recentemente, em 
fevereiro de 2020, a Polícia 
Civil de São Paulo utilizou 
pela primeira vez no Carna-
val paulistano, tecnologia 
de reconhecimento facial 
para identificar foragidos 
e pessoas desaparecidas. 
Diferentemente do sistema 
utilizado no Rio em 2019, 
esta ferramenta funcionou 
em tempo real, com deze-
nas de câmeras espalhadas 
pela cidade, identificando 
pessoas automaticamente 
pessoas no banco de dados 
da polícia, composto por 
mais de 32 milhões de faces.

Outra grande preocupa-
ção sobre a utilização desta 
tecnologia, são as distorções 
causadas durante a criação 
do algoritmo ou na base 
de dados utilizada para 
“ensinar” o algoritmo - que 
podem gerar “falsos positi-
vos” causando prejuízos a 
pessoas inocentes. A lição 
para o momento é cautela 
na utilização destas ferra-
mentas. 

No mundo todo, as legis-
lações sobre Proteção de 
Dados têm deixado claro 
que não é razoável imple-
mentar qualquer tecnologia 
que use dados pessoais, sem 
que se tenha certeza de que 
esses dados serão tratados 
com segurança e não serão 
vazados para empresas com 
práticas abusivas ou mesmo 
ilegais. O reconhecimento 
facial é, sem dúvida uma 
tecnologia que veio para 
somar, entretanto, ainda 
carece de regulamentação 
e aprofundamento em ma-
téria de Proteção de Dados. 

Ainda, no tema da segu-
rança pública, há muito que 
se evoluir quanto à exatidão 
nos resultados, evitando 
violações de direitos e 
lembrar que, o reconheci-
mento facial é ferramenta 
de investigação, que deve 
ser considerada sempre 
em conjunto com outras 
evidências. 

(*) - É advogado do MLA –  
Miranda Lima Advogados.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EMANUEL JÚLIO DE CASTRO SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 09/03/1998, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero de Castro Silva e de Maria 
Raimunda de Castro Silva. A pretendente: CAROLINE TAVARES DA SILVA, profissão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Bertoldo da Silva 
Filho e de Rita de Assunção Tavares.

INSS prorroga 
antecipação do 
BPC e auxílio-
doença

O governo federal publi-
cou um decreto autorizan-
do o INSS a pagar anteci-
pações de auxílios-doença 
e do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC). A 
medida determina que as 
antecipações serão pagas 
até o dia 31 de outubro. A 
Lei nº 13.982, que trata da 
autorização para antecipar 
o pagamento, estabeleceu 
o prazo de três meses, 
a partir de abril, para o 
pagamento de um salá-
rio-mínimo por mês para 
beneficiários do BPC e do 
auxílio-doença. 

A prorrogação objetiva 
evitar a aglomeração de 
pessoas para atendimento 
presencial nas agências do 
INSS, em razão da pande-
mia. 

De acordo com o decreto, 
a concessão da antecipação 
do auxílio-doença no valor 
de um salário mínimo (R$ 
1.045,00) se dará sem a re-
alização de perícia médica. 
Para solicitar o benefício, 
o segurado deve anexar 
atestado médico junto ao 
requerimento, mediante 
declaração de responsa-
bilidade pelo documento 
apresentado, por meio do 
portal ou aplicativo Meu 
INSS (ABr).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O estado da Califórnia 

baixou regras e a partir de 
2045 não poderá mais ser 
vendido, no estado, cami-
nhões movidos a combustí-
veis fósseis - sendo mais um 
passo rumo aos elétricos. É 
o primeiro estado ameri-
cano a baixar regra desse 
tipo. A Califórnia já havia 
determinado que a partir 
de 2029 somente poderão 
entrar em circulação ônibus 
elétricos. 

A mudança será gradual: 
em 2035, pelo menos a me-
tade dos veículos vendidos 
pelos fabricantes de cami-
nhões deverá ser elétrica; a 
partir do mesmo ano, os veí-
culos que não circulam pelas 
ruas, como rebocadores 
e empilhadeiras, também 
não poderão ter motores 
diesel. Veículos comerciais 
de pequeno porte, como 
vans, devem seguir a regra 
a partir de 2040. 

A medida se insere na luta 
contra a poluição do ar: os 
veículos movidos a diesel 
são 7% do total na Califór-
nia, mas são responsáveis 
por quase 80% da poluição 
do ar no estado. A medida 
tende a espalhar-se por 
todo o país. A Califórnia é 
pioneira no combate à po-
luição, e as regras que fixou 
no início dos anos 1990 são 
tidas como responsáveis 

pelo desenvolvimento de 
veículos híbridos e elétricos. 

Em 2019, quando o gover-
no Trump revogou medidas 
do governo Obama que 
visavam a combater as mu-
danças climáticas, o estado 
fixou regras próprias, que 
foram acatadas por empre-
sas como Ford, Volkswagen, 
Honda e BMW; esta última 
acaba de anunciar que 
pretende abandonar o de-
senvolvimento de veículos 
híbridos, concentrando-se 
nos totalmente elétricos. 

Alguns fabricantes tenta-
ram barrar as novas regras, 
sem maior êxito. Muitos 
desses já estão produzindo 
veículos comerciais elétri-
cos; outros estão prepa-
rando lançamentos, como 
Volvo, Daimler e Tesla. Há 
também startups entrando 
no mercado, como a Rivian, 
que está produzindo cem mil 
vans elétricas para a Ama-
zon, após receber dessa um 
investimento da ordem de 
US$ 700 milhões em 2019. 

Dez mil dessas vans já 
deverão estar rodando em 
2022 e as demais até 2030. 
A Ford também é acionista 
da Rivian. É mais um passo à 
frente na luta contra a polui-
ção do ar e seu subproduto, 
as mudanças climáticas. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, 
é professor da Faculdade de Com-

putação e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

Segundo especialistas, 
existem moedas e cé-
dulas que ainda estão 

em circulação e que valem 
uma verdadeira fortuna. “É 
preciso desmistificar a ques-
tão de que a numismática 
trabalha somente com peças 
antigas e que não circulam 
mais. Muitos não sabem o 
real valor de moedas ou cé-
dulas que possuem em casa”, 
comenta o CEO da startup 
O Numismata, Davi Toledo. 
Então, conheça as peças e 
fique de olho:
	 •	A curiosa cédula de 

plástico - A cédula co-
memorativa de R$10,00 
de polímero do ano de 
2000 foi produzida devi-
do aos 500 anos do des-
cobrimento do Brasil e 
chega a custar R$ 110,00

	 •	A moeda dos direitos 
humanos - A moeda de 
R$1,00, cunhada em 1998 
para celebrar os 50 anos 
da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
teve uma tiragem de 
apenas 600.000 moedas. 
Devido a isso, é rara e 
pode valer até R$400,00 
dependendo do estado 
de conservação.

	 •	As moedas que co-
memoram algo - As 
moedas comemorativas 
já possuem uma baixa 
produção por serem 
sazonais. As de R$ 0,10 
e R$ 0,25, por exemplo, 
cunhadas em 1995, com 

Muitos não sabem o real valor de moedas ou cédulas que 
possuem em casa.
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Cada vez mais o clien-
te busca praticidade e 
inovação. Em tempos 
de mudanças relevan-
tes no comportamento 
do público em geral por 
conta do isolamento so-
cial, uma simples ida ao 
supermercado se tornou, 
para muitos, motivo de 
stress. Pensando nisso, a 
Nutricar, empresa líder no 
segmento de alimentação 
no ambiente corporativo, 
decidiu antecipar o plano 
de expansão de negócios 
com ênfase no atendi-
mento em condomínios 
residenciais, dando um 
salto gigante no mercado.

À frente da tendência 
das vending machines 
de autoatendimento pela 
conveniência 24h por dia 
para mais de 400 empre-
sas, a rede avança agora 
no setor imobiliário resi-
dencial, ao implantar seu 
primeiro “Micro Market” 
24hs em um condomínio 
no Brooklin em que atende 
não só as necessidades 
mais emergenciais, mas 
também oferece produtos 
diferenciados, atuando 
como um mini empório 
exclusivo aos moradores 
dos prédios. 

O Mix projetado unifica 
os top 10 itens mais ven-
didos de cada categoria de 

Uma simples ida ao supermercado se tornou, para muitos, 
motivo de stress.
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Você sabe quais são as 
moedas mais valiosas do Real?

Muitos colecionadores estão em busca da moeda ideal ou daquela faltante em sua coleção

especialistas, a cédula 
mais difícil de ser locali-
zada da segunda família 
do Real é a cédula de R$ 
20, produzida em 2014 
de letras CD. Ela chega 
a custar até R$ 380.

Agora que você já conhece 
as moedas brasileiras mais 
valiosas, porque não descobrir 
histórias e resenhar sobre o 
assunto? Você pode participar 
de alguns encontros virtual-
mente. Com a pandemia e o 
isolamento social, foi preciso 
adaptar os encontros numis-
máticos para que eles não 
deixassem de acontecer, o que 
foi um grande desafio para o 
nicho.  Isso porque antes os 
grandes comerciantes viaja-
vam o Brasil inteiro com seus 
enormes estoques de peças 
para participar de congressos 
e encontros. 

De maneira online, é possí-
vel criar mecanismos de tro-
cas de materiais numismáti-
cos, fóruns, leilões e até lives 
em canais específicos. Todos 
os eventos virtuais seguem as 
programações já existentes 
nos encontros presenciais. 
“O mercado numismático 
se adaptou para continuar 
em movimento. Encontros 
virtuais já são uma tendên-
cia no mundo para qualquer 
segmento, e quem coleciona 
não consegue ficar parado”, 
explica Davi Toledo. Fonte e 
mais informações: (https://
onumismata.com/).

o tema “alimentos para 
todos” da FAO - Organi-
zação das Nações Uni-
das para Alimentação e 
Agricultura, valem hoje 
de R$ 30 a R$ 50. As 
queridinhas das Olimpí-
adas de 2016 são peças 
cativas nas coleções. 
Dentre elas, a mais va-
liosa é moeda da entrega 
da bandeira olímpica de 
2012, que vale de R$ 60 
a R$ 180. 

	 •	A famosa cédula de R$ 
1 - A cédula de R$1,00 
foi impressa pela Casa 
da Moeda do Brasil em 
1994 e extinta em 2005 e 
pode valer até R$ 275,00 
cada. “A precificação de 
uma moeda ou cédula se 
dá por vários motivos. A 
quantidade fabricada, o 
estado de conservação 
e o motivo pelo qual foi 

produzida são alguns 
deles”, explica, Davi 
Toledo.

	 •	Cédulas da primeira 
e segunda família do 
real - A cédula de R$100 
da primeira família do real 
de 1994, com as séries: 
AA 1199, 1200 e 120, não 
possuem a máxima “Deus 
Seja Louvado”.  Por esse 
detalhe e pela dificuldade 
de serem encontradas, a 
peça possui um alto valor 
para os colecionadores, 
de até R$ 4,4 mil.

  As cédulas de R$ 2 com 
as letras CJ de 2015, 
chegam a valer até R$ 
250. Já as cédulas de 
R$ 5, com as letras CJ, 
também de 2015 e as 
com as letras DF de 2016, 
tiveram poucos exem-
plares e agora chegam a 
R$ 260. De acordo com 

Califórnia bane veículos diesel

Modelo de conveniência em 
condomínios residenciais

mercados, que representam 
70% das vendas totais da 
estrutura, de forma mais 
otimizada, compacta e à 
poucos passos de distância 
do cliente final. Além da 
demanda do dia a dia, inclui 
desde massas artesanais, 
vinhos, cervejas premium, 
azeites trufados, pipocas 
artesanais, combinados de 
sushi e temakis em atmos-
fera modificada, queijos, 
entre outros itens conside-
rados “gourmet” e refeições 
saudáveis. 

A tendência do mercado 
surgiu do comportamento 
do público que prefere um 
ambiente mais acolhedor e 
prático do que o formato de 
supermercado tradicional, 

visto que grandes redes 
já estão olhando para isso 
e lançaram suas versões 
“de bairro”. “O conceito 
de mini mercado está cres-
cendo nas grandes metró-
poles, o público busca uma 
compra rápida e agradável. 
Nosso diferencial é o mo-
delo baseado no ‘honest 
market’, isto é, o cliente 
tem zero contato humano 
durante a compra”, diz 
Bernardo Fernandes, di-
retor comercial da marca, 
que segue todas as normas 
de segurança e higiene na 
cadeia de fornecimento de 
produtos. 

Fonte e mais informa-
ções: (ww.nutricarbrasil.
com.br).   
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