
Como lidar com a 
“pandemia de informações” 
estimulada pela Covid-19 

O novo Coronavírus 
proliferou por todo o 
mundo à velocidade 
da luz, estimulando 
uma explosão de novas 
informações médicas 
nos últimos 18 meses

As equipes de cuidados 
na linha de frente es-
tavam desesperadas 

para encontrar diretrizes 
mais recentes para tratar 
o fluxo de pacientes que 
passavam por seus depar-
tamentos de emergência, 
mas muitas vezes também se 
deparavam com informações 
incorretas que poderiam 
prejudicar seus pacientes. 
Da mesma forma, os pa-
cientes se esforçavam para 
entender em quais fontes de 
informação podiam confiar 
para que pudessem proteger 
a si próprios e a seus entes 
queridos. 

A OMS identificou esse 
dilúvio de informações, ou 
“pandemia de informações”, 
como um grande problema 
para a saúde global. A defi-
nição de uma pandemia de 
informações é “o excesso 
de informações, incluin-
do informações falsas ou 
enganosas em ambientes 
digitais e físicos durante o 
surto de uma doença, o que 
pode causar confusão e com-
portamentos de risco que 
podem prejudicar a saúde, 
além de gerar desconfiança 
nas autoridades de saúde, 
prejudicando a resposta ao 
público”.

Considere que, em 31 de 
janeiro de 2020, foram pu-
blicados 50 estudos sobre 
Coronavírus em 20 dias 
— um progresso notável. 
Atualmente, existem mais 
de 150 mil estudos, com 
algumas estimativas de 
até 400 mil, se incluirmos 
jornais pré-impressos e 
outras literaturas indefi-
nidas. É fundamental que 
alguém dê sentido a todas 
essas informações para que 
sejam úteis no tratamento 
de pacientes, pois há uma 
margem de erro significa-
tiva quando se considera a 
imensa pressão para fazê-lo 
o mais rápido possível para 
salvar vidas.

Embora grande parte 
da minha carreira tenha 
sido focada em colocar as 
informações mais recentes 
baseadas em evidências nas 
mãos da comunidade médica 

para promover melhores cui-
dados em todos os lugares, 
não podemos esquecer que 
os pacientes são uma parte 
extremamente importante 
da equipe de cuidados de 
saúde. 

Eles também precisam das 
informações corretas — e 
essas informações devem 
estar alinhadas com as evi-
dências que suas equipes 
de cuidados estão usando 
para tomar decisões de 
tratamento. Felizmente, há 
um caminho claro para com-
bater a desinformação - que 
pode levar a uma pandemia 
de informações - e é funda-
mental que a comunidade de 
saúde o entenda e o aceite 
agora, para mitigar ocorrên-
cias futuras:
	 •	Ouça	as	comunidades	—	

de médicos e pacientes 
— para saber quais são 
suas dúvidas e preocu-
pações específicas.

	 •	Coloque	 os	 fatos	 nas	
mãos dessas comunida-
des para que elas possam 
avaliar o risco com preci-
são, sobretudo em torno 
das novas vacinas para 
combater a Covid-19.

	 •	Promova	 uma	 compre-
ensão ampla da capa-
cidade da Internet de 
produzir informações 
boas e ruins para cons-
truir resiliência à desin-
formação.

	 •	Forneça	 ferramentas	
que capacitem as co-
munidades a agir, como 
instruções sobre como 
distinguir o que é fato e 
o que é ficção e tudo o 
que for indefinido.

Ao redor do mundo, todas 
as pessoas, desde funcioná-
rios do governo e de saúde 
pública a profissionais de 
saúde, líderes comunitá-
rios e pacientes, precisam 
de ajuda para determinar 
quando é apropriado agir 
(ou não agir) com base nas 
evidências científicas.Todos 
devem ter acesso a informa-
ções baseadas em evidências 
que informam suas decisões 
e a tecnologia deve ajudar a 
facilitar, e não impedir, esse 
acesso.

Podemos	 e	 devemos	
aprender com a pandemia 
de informações sobre a 
Covid-19 para melhorar a 
resposta futura da saúde 
pública.

(*) - É CEO de Eficácia Clínica da 
Wolters Kluwer, Health.
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Mercúrio Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição 

Aos 03/01/16, às 10 h., na sede, Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 
Conjunto 64, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: Presidente: 
Maximiliano José Ranzani Garcia, Secretário: Gustavo França 
Pianucci. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de 
uma S.A. sob a denominação de Mercúrio Participações S.A., 
e Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede 
da Companhia. Eleger: Maximiliano José Ranzani Garcia, RG 
34.715.849-3 SSP/SP e CPF 222.429.398-40, e Gustavo França 
Pianucci, RG 41.119.577-3 SSP/SP, CPF 362.762.708-30, para 
Diretores sem designação específica; todos com mandato de 2 
anos. Jucesp nº 3530048933-1 em 03/03/2016. Flávia Regina 
Britto - Secretária Geral em exercício.

 
29ª Vara Cível  Edital de Intimação com o prazo de 20 dias., expedido no processo de nº 0032712-
05.2021.0100 (apenso ao processo de nº 1069711-05.2021.8.26.0100) ação de Cumprimento de 
Sentença(Cobrança)A MM. Juíza de Direito da 29ªVC, do Foro Central Cível Comarca da Capital/SP 
de Franca, Estado de SP, Dra, Daniela Dejuste de Paula , na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alco 
Ferramentas, Ferragens, Importação e Exportação ltda , C.N.P.J. nº 61.765.459/0001-70, , que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença (Cobrança ) movida por Condominio 
Edificio Garagem Automática Florencio De Abreu C.N.P.J. nº 54.199.351/0001-00 . Encontrando-se 
a Requerida em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 19.094,51, (dezenove mil e noventa e 
quatro reais e cinquenta e um centavos), acrescido da correção monetária pelos índices do TJSP, 
dos juros de 1% (um por cento) ao mês mais custas processuais, devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que a requerida , independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. 

O famoso leilão feito 
pela Anatel, que colo-
ca em disputa, pelas 

operadoras, mais de 1.200 
MHz de frequências é visto 
como a porta de entrada 
para a tecnologia no país. 
Entretanto, uma série de 
perguntas ainda estão sem 
respostas. E a primeira delas 
é: quais os benefícios reais 
para o consumido final? 

De acordo com o gerente 
técnico da Fibracem, indús-
tria brasileira especializada 
no setor de comunicação 
óptica, Sebastião Rezende, 
a principal mudança perce-
bida pelo consumidor será a 
velocidade de transmissão, 
que pode chegar até 20 vezes 
mais rápida que a tecnologia 
4G, utilizada atualmente. 

A partir do 5G também será 
possível ter uma abrangência 
ainda maior de cobertura 
de internet, passando de 
uma quantidade de 100 mil 
conexões por km2 [como é 
o caso do 4G] a uma den-
sidade que pode chegar 
a um milhão de conexões 
na mesma área, com o 5G. 
“Além disso, existem ainda 
inúmeros outros benefícios, 
que poderão ser percebidos, 
como a estabilidade de cone-
xão e uma maior quantidade 
de conexões simultâneas”, 
afirma. 

A velocidade de transmissão, que pode chegar até 20 vezes mais 
rápida que a tecnologia 4G, utilizada atualmente.

Básica Fornecimentode Refeiçóes Eireli
CNPJ n° 09.152.761/0001-33 - NIRE 35.603.055.647

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular a abaixo assinada, a saber Maria Leopoldina Constancia de Paula Milan 
Rosenthal, RG n.º 24.843.365-5 SSP/SP, CPF/ME 301.796.988-69, única sócia da Básica Fornecimento de 
Refeições Eireli, com sede, São Paulo/SP, Rua Canuto Saraiva, 214, Mooca CNPJ.ME 09.152.761/0001-33, 
JUCESP/NIRE 35.603.055.647. Deliberações Aprovadas pela Sócia: Redução do capital social da Socieda-
de em até R$ 1.950.000,00, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social. Em 
razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento em até 1.950.000 quotas, 
com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento à Sócia se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros 
direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade au-
torizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora apro-
vada. Encerramento: Nada mais. SP, 29/09/2021. Maria Leopoldina Constancia de Paula Milan Rosenthal.

Starbene Refeições Industriais Eireli
CNPJ n° 04.377.855/0001-97 - NIRE 35.601.732.081

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular a abaixo assinada, a saber Antônio Milan Filho, RG 3.920.436-4 SSP/
SP, CPF/ME 369.554.858-49, único sócio da Starbene Refeiçóes Industriais Eireli, com sede, São Paulo/
SP, Alexandre Dumas, 1711, conjunto 501, Chácara Santo Antônio, CNPJ.ME 04.377.855/0001-97, JU-
CESP/NIRE 35.601.732.081. Deliberações Aprovadas pelo Sócio: Redução do capital social da So-
ciedade em até R$ 3.400.000,00, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto so-
cial. Em razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento em até 
3.400,00 quotas, com valor de R$ 1.000,00 cada uma. O pagamento ao Sócio se dará em moeda corrente 
nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a ad-
ministração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execu-
ção da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP, 29/09/2021. Antônio Milan Filho.

O que o consumidor precisa saber 
sobre a chegada do 5G no Brasil

Um dos momentos mais aguardados, a chegada do 5G, pode ter sua primeira etapa concluída com 
sucesso, ainda em 2021
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exata de quando a tecnolo-
gia estará disponível para o 
consumidor final. “A implan-
tação da infraestrutura ne-
cessária para funcionamento 
depende ainda de legislações 
municipais, devido à neces-
sidade de muitas antenas”, 
explica. “E este fator pode 
atrasar e muito a perspectiva 
de contarmos com 5G em 
2022”, acrescenta.

As redes 5G funcionam 
por meio de ondas de rádio, 
assim como as 3G e 4G, po-
rém com frequências mais 
altas. A capacidade é maior 
e o alcance menor que suas 
antecessoras [3G e 4G], o 
que traz a necessidade de 
um aumento em quatro ou 
cinco vezes a quantidade de 
antenas. 

E para que tudo isso fun-
cione bem, será indispen-
sável o fator capilaridade, 
ou volume, de fibra óptica 
instalada. É aí que entram 
os provedores de internet. 
“Os	ISPs	auxiliam	na	difusão	
da fibra óptica, trabalhando 
para que chegue a qualquer 
lugar, inclusive em áreas 
mais distantes, por isso 
eles terão um percentual 
considerável para esse cres-
cimento”, finaliza Sebastião. 
- Fonte e mais informações: 
(www. fibracem.com).

Como acontece em gran-
de parte dos produtos de 
inovação ou tecnologia, a 
disponibilidade do 5G e os 
custos dos dispositivos com-
patíveis com essa tecnologia, 
como aparelhos celulares, 
tendem	a	ser	altos.	“Pode	ser	
que a concorrência entre os 
fabricantes de dispositivos, 
assim como entre os prove-
dores de internet, mirando 
um consumo em massa, faça 
com que os preços reduzam, 
ou, não sofram grandes 
variações em relação aos 
atuais”, ressalta o gerente 
técnico da Fibracem.

Para	o	gerente	 industrial	
da companhia, Cleverson 
Luiz Weiss, além de disposi-

tivos mobile, a tecnologia 5G 
também estará disponível via 
wi-fi, para os consumidores. 
No entanto, para viabilizar a 
utilização do serviço nas resi-
dências, será necessário que 
os aparelhos tenham compa-
tibilidade. “A previsão é que 
essa mudança do 4G para o 
5G ocorra de maneira fluida. 
O próprio mercado já tem 
trabalhado para se ajustar 
à nova tecnologia, lançando 
aparelhos compatíveis com 
a rede”, ressalta.

De acordo com Rezende, 
mesmo que entidades como 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), estejam pressionan-
do para que o leilão ocorra 
neste ano [2021], ainda não 

Luisa Pereira (*)

O empreendedorismo cresceu de ma-
neira significativa no Brasil. 

Com a possibilidade de sair da infor-
malidade para regularizar seus próprios 
negócios, os empreendedores enxergam 
no MEI (Microempreendedor Individual) 
uma saída para manter as obrigações buro-
cráticas em dia, sem colocar seus negócios 
em risco, por conta da informalidade. 

Ao abrir um MEI, o microempreendedor 
pode emitir notas fiscais, por exemplo, o 
que é ótimo para organizar a receita do seu 
negócio, além de ter direito a contribuir 
com a previdência social, o que é ótimo 
para casos de emergência, como acidentes 
no trabalho. Mas, afinal, o que deve ser 
levado em consideração para abrir um 
MEI? Veja três fatores primordiais:
 1) A primeira coisa que é neces-

sário definir é o que significa 
ser MEI - Em modos gerais, o 
Microempreendedor Individual é 
o profissional que fatura um limite 
de R$ 81 mil de receita bruta por 
ano. É importante também que o 
tipo de serviço a ser prestado es-
teja classificado na lista de CNAE 
(Classificação Nacional de Ativida-

des Econômicas) – caso contrário, 
será considerado uma atividade 
indevida. 

 2) Deveres de um MEI - O Micro-
empreendedor Individual precisa 
cumprir algumas tarefas para man-
ter a sua situação regularizada. A 
primeira delas é o pagamento do 
DAS MEI, que é a taxa de previ-
dência social. O pagamento deve 
ser realizado todo mês até o dia 
20, e é essa taxa que garante os 
benefícios do MEI – caso não seja 
pago na data correta, haverá juros 
de 0,33% para cada dia de atraso. 
Também é necessário apresentar 
um relatório mensal com todos os 
ganhos, anexando as notas fiscais 
emitidas. 

  Anualmente, você também terá 
de fazer uma declaração dos 
seus rendimentos, por meio da 
chamada Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN SIMEI), 
diretamente	no	Portal	do	Empre-
endedor. Outra coisa que muitos 
MEIs iniciantes perguntam é 
como emitir nota fiscal MEI, e a 
resposta é: diretamente no site 
da	prefeitura	da	sua	cidade!	Para	

isso, você precisará de um alvará 
de funcionamento da sua prefei-
tura, que encaminhará quais são 
os documentos necessários para 
obter o alvará.

 3) Aumento de MEIs no Brasil - 
Houve um crescimento de 8,4% 
no número de MEIs em relação a 
2019, de acordo com o Mapa de 
Empresas do Ministério da Eco-
nomia. O número de jovens que 
abriram MEI impressiona: mais de 
30% dos novos empreendedores 
são jovens com menos de 25 anos 
de idade.

  Uma das consequências disso já 
é possível de ser visualizada em 
leis: há a intenção de aumentar o 
faturamento anual do MEI de R$ 
81 mil para R$ 130 mil, de acordo 
com projeto em curso na Câmara. 
O projeto prevê também o aumen-
to no número de funcionários que 
podem ser contratados de um para 
dois. Caso seja votado e sancionado 
ainda neste semestre, a lei entrará 
em vigor em 2022. 

(*) - É Jornalista e Link Builder. Escreve sobre 
cidades, mercado de trabalho, cotidiano, 

e-commerce, cultura e esportes.

Saiba quais são deveres de 
um Microempreendedor Individual

www.netjen.com.br
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