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São Paulo, quinta-feira, 05 novembro de 2020

O

leilão do espaço espectro que será atribuído à nova tecnologia deve acontecer apenas
em 2021, mesmo assim as
avaliações nacionais, que
ainda não experimentam
a conexão em todo o seu
potencial, já falam em uma
capacidade 12x mais veloz
que a experimentada pelo 4G.
Segundo o especialista em
tecnologia e mídias digitais
Bruno Maciel, um ponto
relevante é que para a novidade, a Anatel, agência que
regula as telecomunicações
no país, exigiu uma cobertura de 95% sobre o espaço
brasileiro, número maior
que o tecnologia atual. “O
grande ganho que vêm com
esse requisito é a ampliação
de sinal, que é um problema
que dificulta o bom acesso à
internet no país, em especial
em cidades municípios de
pequeno porte”, elucida.
No quesito velocidade, o
especialista aponta que a
chegada do 5G pode acelerar
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Downloads mais rápidos e um maior cobertura no território brasileiro. Até o momento, esses são
alguns pontos adiantados por algumas operadoras que começaram a testar o 5G, nova modalidade
de conexão móvel

O grande ganho que vêm com esse requisito é a
ampliação de sinal.

o processo de modernização
e obtenção de casas e eletrodomésticos inteligentes.
Apesar de já ter evoluído
bastante nos últimos anos,
a internet das coisas ainda não consegue entregar
com totalidade ou mesmo
construir um cenário possível para a automatização
de transportes, iluminação

entre outras inúmeras tecnologias que vem surgindo
devido a um problema de
baixa velocidade no Brasil,
argumenta Maciel.
Apesar dos possíveis avanços tecnológicos, a nova
forma de se conectar vem
envolvida em uma série
de polêmicas e discussões
acerca da privacidade dos

usuários. Pois, se a internet
estará presente em tudo e
todas as coisas, será possível
parar um país inteiro por
meio dela.
“Outro grande ponto é sobre a concorrência entre as
grandes potências. Estados
Unidos e China disputam
o protagonismo no fornecimento de estrutura para
países que desejam implantar a tecnologia. Sendo que
o governo norte-americano
propaga que a tecnologia
chinesa será usada para
espionagem”, pontua Maciel.
Apesar do Brasil ainda
não ter tomado uma posição
sobre a tecnologia no país, o
presidente Bolsonaro disse
que cabe a ele decidir sobre
isso. Em contrapartida, o
vice-presidente Hamilton
Mourão já declarou não ter
medo de retaliação caso o
Brasil opte pelas estruturas
chinesas, mesmo com o
alinhamento que o governo
tem com os Estados Unidos.
Fonte: MF Press Global.

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à
Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que
tem como objetivo defender o consumidor, tem recomendações importantes na hora do abastecimento em postos
de combustíveis. São elas:
• Sempre desça do carro para acompanhar o abastecimento e esteja atento;
• Veja se o bico engatado no veículo corresponde ao
combustível solicitado;
• Verifique se o preço indicado na bomba de combustível
é o mesmo anunciado. Atenção! Diferentes formas
de pagamento – dinheiro, crédito ou débito – podem
resultar em valores diferenciados de cobrança;
• Verifique se a bomba de combustível inicia em zero;
• Aguarde o abastecimento começar e esteja atento até
o seu término. Somente após a conclusão do abastecimento se dirija ao local de pagamento;
• Em caso de dúvida, solicite a conferência da bomba
por meio do aferidor de 20L que todos os postos são
obrigados a ter. Fique atento para possíveis falhas de
energia na bomba medidora após pedir esse ensaio
e, antes de testar a bomba, verifique se o aferidor
encontra-se lacrado e sem qualquer material em seu
interior que possa reduzir seu volume;
• Tenha como referência os abastecimentos anteriores
realizados em postos de combustíveis da sua confiança,
pois, o volume nominal do tanque indicado no manual
do veículo costuma apresentar erros de até 20% da
capacidade real;
• Abasteça sempre até o desarme automático do bico.
Recomende ao frentista para não forçar a entrada de
mais combustível;
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Os cuidados que precisamos ter ao
abastecer o veículo

Observe as recomendações na hora do abastecimento em postos
de combustíveis.

• Sempre exija a nota fiscal. Nela constará o valor e a
quantidade de litros entregue. Observe se é o mesmo
que foi inserido no seu veículo.
O Ipem-SP realiza diariamente, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes
de motociclistas, preservativos, cadeiras de carro para
crianças, peças de roupa, cama, mesa e banho, botijões de
gás, entre outros materiais. É seu papel também proteger
o consumidor para que este leve para casa a quantidade
exata de produto pela qual pagou. Quem desconfiar ou
encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da
Ouvidoria, pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a
sexta, das 8h às 17h, ou enviar e-mail para: (ouvidoria@
ipem.sp.gov.br).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GUILHERME ZAIA LORENZ, estado civil solteiro, profissão designer,
nascidi em São Caetano do Sul, SP, no dia 16/04/1994, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Amauri João Lorenz e de Maraci Zaia Lorenz. A
pretendente: DÉBORA NEVES NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/09/1987), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José de Souza Nascimento e de
Marli Neves Nunes Nascimento.

CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JURANDIR BARBOSA, profissão: operador de roçadeira, estado
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP,data-nascimento: 18/02/1986, residente
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ivonete Argemira da Silva. A pretendente:
AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: prendas domésticas, estado civil:
solteira, naturalidade: Diadema, SP,data-nascimento: 21/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Alves dos Santos e de Marta Borba
Ribeiro.

O pretendente: LUIK AUGUSTO CABELLO, estado civil solteiro, profissão jornalista,
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 08/11/1996, residente e domiciliado em
Santo André, SP, filho de Luiz Antonio Cabello e de Leni Vania Cabello. A pretendente:
CAROLINE DE CASTRO RUDNER HUERTAS, estado civil solteira, profissão jornalista,
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo, SP, filha de Mauricio Rudner Huertas e de Daniela de Castro Rudner Huertas.

O pretendente: WELNER GALEGO LOPES DA COSTA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP,data-nascimento: 08/10/1989, residente
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João José da Costa e de Yvelise Galego
Lopes da Costa. A pretendente: CAMILA MIGUEL FRANCISCO, profissão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP,data-nascimento:
10/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Francisco e de
Maria Miguel Francisco.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

Home office na
advocacia, novos
desafios e tendências
Fernando Magalhães (*)

A realidade agora é
outra. A pandemia
não terminou,
muitos escritórios e
advogados gostaram
da ideia e esta nova
forma de trabalhar
está se tornando
cada vez mais
comum

T

enho visto várias
formas de trabalho,
desde escritórios
que voltaram 100% ao
presencial, quanto outros
em que todos os advogados e a grande maioria do
pessoal administrativo estão trabalhando em home
office. Lembrando que
outros estão no meio termo, com escalonamentos
e regras para o trabalho
presencial.
Mas o que fez com
que estes escritórios
tomassem direções tão
diferentes? Vou detalhar
algumas tendências sobre
este assunto, derivadas
da conversa que tenho
mantido com vários escritórios:
1) os escritórios que
precisam de contato
diário com clientes
(pessoa física) e que
são considerados de
“massa” estão na
sua grande maioria
trabalhando presencialmente. Esses escritórios dizem que
seus clientes não têm
tempo e condições
de fazer reuniões on
-line e, desta forma,
estão abertos para
atendimento. Quanto ao pessoal administrativo e devido ao
volume de tarefas estão trabalhando em
sistema de rodízio,
priorizando o atendimento presencial;
2) escritórios pequenos, com até 8/10
advogados, têm trabalhado em home
office, fazendo apenas reuniões extremamente importantes com clientes
chaves presencialmente. O Administrativo, neste caso
bem pequeno, só
vai em ocasiões especiais;
3) por outro lado, escritórios de médio
porte, com mais de
20/25 advogados,
estão mais flexíveis,
dividindo dias presenciais e dias home
office, levando em
consideração a área
de atuação e senioridade. As áreas voltadas ao consultivo
e arbitragem majoritariamente estão
em home office, enquanto o contencioso está trabalhando
presencialmente,

porém nos dois casos ainda alternando
home office e presencial. Quanto à
senioridade, quanto
mais sênior menos
dias presenciais. O
administrativo em
rodízio;
4) os grandes escritórios são bem mais
complexos com a
tendência de colocar grande parte dos
advogados em home
office e também boa
parte do administrativo. Os principais
sócios tendem a
participar das reuniões presencias e
os coordenadores
de área também.
Grande parte do administrativo voltou
ao presencial.
Lembrando que estes
são casos que verifiquei
na realidade, e as variações são inúmeras e não
existe uma regra que
esteja sendo seguida
pelos escritórios, o que
vale muito também é a
vontade dos sócios em
como querem gerir seu
negócio.
Todas estas mudanças
já trouxeram custos para
esta adaptação e podem
trazer mais custos, caso
seja decidida a migração
total ou parcial para home
office. Alguns escritórios
irão diminuir o espaço
físico, o que vai gerar
custos neste momento,
mas depois a manutenção diária e o custo com
alguns benefícios irão cair
muito.
E a pergunta é: com
a diminuição a médio
prazo dos custos, o valor
dos honorários vão cair
também? O valor não
gasto com manutenção
e benefícios seria destinado para inovações
tecnológicas e cursos de
aperfeiçoamento? Não
vejo ainda uma tendência
neste sentido, mas para
mim o reinvestimento
parece-me o caminho.
Não posso deixar de
falar no fator psicológico.
Uma mudança tão grande pode gerar afastamento entre os advogados e
colaboradores, sem falar
no desgaste emocional.
Muito saudável e recomendável que pelo menos
uma vez por semana exista este contato para não
se perder o entrosamento
e os laços emocionais
criados.
Afinal, até março convivíamos mais com nossos
colegas de trabalho do
que com nossa família.
(*) - Graduado pela FEA/USP, pós
em Planejamento Estratégico para
Escritórios de Advocacia na FGV,
e em Gestão Jurídica Estratégica
na FIA, é fundador e CEO da OM
Assessoria, especializada em
gerar soluções para resoluções de
problemas e o desenvolvimento dos
escritórios de advocacia.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de
confiança, ou ligue para
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3106-4171

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E82B-7E14-A771-5DDA.

O que esperar da 5G no Brasil
que chega envolta em polêmicas
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