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Prefeitura de Manaus resgata mercado
histórico Walter Rayol
Após 24 anos, o tradicional mercado municipal
Walter Rayol, na avenida
Sete de Setembro, Cachoeirinha, zona Sul, será entregue à população totalmente revitalizado. Além
dos frequentadores, aproximadamente cem permissionários do espaço serão
beneficiados em suas atividades diárias com as melhorias realizadas pela Prefeitura de Manaus. A obra
está com 85% dos serviços
concluídos e tem previsão
de entrega para outubro.
“A revitalização do mercado Walter Rayol se junta
a outras duas obras importantes em mercados históricos de Manaus, o Adolpho
Lisboa, entregue ainda no
início da minha segunda
gestão, em 2013, e o Cunha
Mello, entregue neste ano.
Isso demonstra a intenção

de valorizar as pessoas que
trabalham e frequentam
esses espaços, para realizar
suas compras diárias”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.
Em uma área superior a 2
mil metros quadrados, dis-

Governo do Amazonas oferta terapia
com cães para crianças PcDs
Serão retomadas nesta
terça-feira (15/09) as aulas
do projeto de Cinoterapia
da Secretaria de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em parceria
com o projeto Pet Terapia
Amigo Fiel. A modalidade,
que passou a ser chamada
“Sejusc Terapia”, consiste
na intervenção assistida
com animais para crianças
com deficiência. As inscrições estavam abertas desde o dia 26 de agosto e foram encerradas.
As aulas obedecerão às
ordens de inscrição feitas
pelo link disponibilizado
pela Secretaria Executiva
da Pessoa com Deficiência
(SePcD). Nele, os pais das
crianças preencheram um
formulário para aguardar

contato da Sejusc. A atividade é uma ação terapêutica e incentiva a inclusão
e interação entre o grupo.
As sessões serão fixas no
Núcleo PcD da Sejusc, localizado na rua Salvador,
456, bairro Adrianópolis,
zona centro-sul de Manaus.
A secretária executiva da
Pessoa com Deficiência,
Lêda Maia, afirmou que
a terapia obteve procura,
principalmente, por pais
de crianças com Síndrome
de Down e com Transtorno de Espectro Autista. Ela
explica que o retorno da
atividade representa um
avanço da política pública do Governo do Estado
voltada para Pessoas com
Deficiência (PcD).

tribuídos em três pavilhões,
a revitalização do mercado
Walter Rayol avança e dá
uma nova cara ao espaço
comercial. Os serviços no
pavilhão três já estão finalizados. No pavilhão dois, as
melhorias estão em fase fi-

nal. E, no pavilhão um, estão
em execução os trabalhos
de troca de telhas, instalações elétricas e hidrossanitárias e nova cobertura da
área administrativa, localizada no pavimento superior.

Aleam aprova criação de polos de
ecoturismo no Amazonas
Aprovado na Assembleia
Legislativa do Amazonas
(Aleam) um Projeto de Lei
(PL) de autoria do deputado
Adjuto Afonso (PDT), que
propõe diretrizes e estratégias de fomento à criação
de polos de ecoturismo no
Amazonas. A iniciativa do
parlamentar deverá contribuir para a reestruturação
econômica da região, enaltecendo os atrativos naturais, históricos, culturais,
além de incentivar a conservação da biodiversidade.
“Nosso objetivo é construir medidas que possibilitem pautar ações deliberadas no âmbito do poder
público concernente à prática e incremento do ecoturismo nos municípios amazonenses,
incentivando
essa alternativa econômica

municipal, que se apresenta de forma tão dependente de repasse do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), além de reduzir
as desigualdades sociais”,
destaca o deputado.
Dentre as diretrizes da
proposta, principalmente
no que diz respeito a fomento, estão: a compatibilização do desenvolvimento de
atividades de ecoturismo
com a conservação e preservação ambiental; educação ambiental; prevenção da poluição ambiental;
proteção da biodiversidade e dos sistemas hídricos,
fauna e flora; surgimento
de infraestrutura adequada
para novas perspectivas de
negócios, estímulo à qualificação e capacitação profissional de trabalhadores,
dentre outras.
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Governo se nega a revelar os pagamentos
de militares e pensionistas
O governo Jair Bolsonaro omite há um ano os pagamentos feitos a militares
da reserva e pensionistas,
mesmo após o Tribunal de
Contas da União (TCU) determinar a divulgação dessas informações no Portal da
Transparência, destaca o Estadão. Embora a Corte tenha
mandado, em 11 de setembro
de 2019, que os pagamentos
fossem liberados para consulta pública, de forma individual - como ocorre com os
da ativa e servidores civis -,
isso nunca aconteceu.
Hoje, não é possível saber,
por exemplo, quanto ganham, de fato, filhas solteiras
de militares e aposentados
das Forças Armadas, entre
eles o próprio Bolsonaro e
o vice-presidente, Hamilton
Mourão, além de pelo menos
nove ministros.
Remunerações de reservistas, reformados e pensionistas nunca foram publicadas por nenhum governo. O
decreto que regulamenta a

Lei de Acesso à Informação
(LAI) faz referência apenas
aos funcionários da ativa.
Dados dos militares em atividade são divulgados pelo
menos desde 2012. Informações de servidores aposentados e pensionistas de outros
órgãos e Poderes já foram
tornadas públicas, parte delas por força do despacho

Bolsonaro veta perdão a
dívidas de igrejas
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei
que disciplina o acordo
com credores para pagamento com desconto
de precatórios federais.
Os precatórios são títulos da dívida pública reconhecidos após decisão
definitiva da Justiça. O
texto também perdoava
as dívidas tributárias de
igrejas, mas o dispositivo
foi vetado por Bolsonaro.
A Lei nº 14.057/2020 foi
publicada ontem (14) no
Diário Oficial da União
(DOU).
A proposta aprovada
pelo Congresso no mês
passado previa aos tem-

plos religiosos, de qualquer culto, isenção do
pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), anistia das multas recebidas
por não pagar a CSLL e
anulação das multas por
não pagamento da contribuição previdenciária.
Apenas o dispositivo que trata das multas
previdenciárias foi mantido. De acordo com a
Presidência, outros dois
trechos feriam regras orçamentárias constitucionais e poderiam implicar
crime de responsabilidade do presidente da República.

do TCU. Em 2017, a agência
Fiquem Sabendo encaminhou denúncia ao TCU sobre a ocultação dos dados.
O argumento principal era
o desrespeito aos princípios
da eficiência e da publicidade dos gastos, previstos
na Constituição. O tribunal
cobrou, então, da Controladoria-Geral da União (CGU)

informações relativas aos
inativos e pensionistas vinculados ao Executivo. Determinou, ainda, que o Ministério da Economia adotasse
medidas, em 60 dias, para
divulgar a base de dados, em
formato aberto, dessas pessoas e dos aposentados que
passaram à inatividade antes
de novembro de 2016.

Projeto cria ‘ilhas digitais’ para
oferta de serviços online e gratuitos no
Amazonas
Visando reduzir o percentual de exclusão digital
e contribuir com o ingresso no mercado de trabalho, o deputado estadual
Carlinhos Bessa (PV) apresentou o Projeto de Lei (PL)
nº 303/2019, que institui o
Programa Amazonas Digital no Amazonas. O PL,
aprovado por unanimidade, garante a implantação
de ilhas digitais em locais
públicos estaduais, com
disponibilização gratuita
de acesso a computador,
impressora e internet para
a realização de atividades
de capacitação em geral,
como trabalhos escolares,
envio de currículos e pes-

quisa de vagas de emprego.
O parlamentar explica
que o Projeto vai funcionar por meio de parcerias
e convênios. “O Projeto
permite que as pessoas
mais simples possam ter
acesso a internet por meio
de parcerias com institutos e instituições públicas
e privadas. As parcerias
têm como objetivo fomentar, massificar e concretizar essa iniciativa quanto
à aquisição dos equipamentos e capacitação de
profissionais que serão
responsáveis pela manutenção das ilhas digitais”,
disse Bessa.
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Pré-candidatos têm até hoje (15) para
fazer propaganda intrapartidária
Os pré-candidatos aos
cargos de prefeito e de
vereador que pretendam
concorrer nas Eleições
Municipais de 2020 têm
esta terça-feira (15) para
fazer propaganda no âmbito interno de seus respectivos partidos políticos com vista à indicação
de seu nome como candidato oficial.
Conforme
o
Calendário Eleitoral definido
pela Resolução TSE nº
23.627/2020, o dia 15 de
setembro é a data-limite
– observado o prazo de 15
dias que antecede a data
definida pela legenda
para a escolha dos candidatos – para o postulante
à candidatura a cargo eletivo realizar propaganda

intrapartidária.
A propaganda intrapartidária é a oportunidade
que os concorrentes têm
para apresentar suas plataformas de campanha
aos dirigentes e delega-

dos do partido, que escolherão os candidatos à
disputa eleitoral de novembro próximo em convenções partidárias.
O período de pré-candidaturas é regido por

MPF, MP/RJ e TRE/RJ se unem em capacitação
para jornalistas sobre eleição 2020
Por iniciativa da Procuradoria Regional Eleitoral
(PRE) no Rio de Janeiro,
membros do Ministério
Público Eleitoral (MPF e
MP/RJ) e da Justiça Eleitoral (TRE/RJ) palestraram
ontem (14) no workshop
online para jornalistas “Por
dentro das eleições 2020”.
Mais de 50 participantes
ouviram explanações sobre a atuação daquelas instituições em prol da lisura
e isonomia nas eleições
em municípios fluminenses. Na abertura do evento que durou duas horas, a
procuradora regional eleitoral Silvana Batini saudou
os participantes da mesa e
o público alertando que a
eleição de 2020 é marcada
por vários desafios que exigirão das instituições uma
característica em especial:
serenidade. Responsável
por abordar a fiscalização das campanhas, o juiz

Luiz Márcio Pereira, coordenador da fiscalização
da propaganda eleitoral
no estado, abriu dizendo
que eleições municipais
costumam ter acirramento nos debates, em alusão
à maior capilarização em
relação às eleições gerais.
Partindo da experiência
das eleições de 2018, ele
comentou que a disputa
deste ano deverá dar ênfase às redes sociais. “O tem-

po de TV e rádio não gerou
o resultado que gerava antes”, disse acrescentando
que os pedidos de voto explícito não são tolerados
até 27 de setembro e que
o princípio constitucional
da isonomia pauta a fiscalização desde antes desse
início do período eleitoral
(um exemplo é a punição
de eventual impulsionamento antecipado de campanha digital).

regras que precisam ser
seguidas à risca, e seu
descumprimento
pode
gerar punição. O pedido
de votos aos correligionários é autorizado apenas no ambiente interno
do partido.
A Resolução TSE nº
23.610/2019, que regulamenta a propaganda eleitoral nas Eleições Municipais de 2020, determina
que a propaganda eleitoral intrapartidária pode
exibir, por exemplo, faixas
e cartazes próximos ao local da convenção e no dia
da realização do evento.
Mas o uso de rádio, televisão e outdoor é terminantemente vedado, podendo
caracterizar propaganda
eleitoral antecipada.

PF investiga
irregularidades em
campanha eleitoral
no Ceará em 2018
Polícia Federal cumpre oito
mandados de busca e apreensão no Ceará, na Operação
Spectrum, que apura possível
desvio de recursos do Fundo
Eleitoral nas eleições de 2018,
na sede estadual de um partido político.
O principal alvo da ação
é uma candidata à deputada estadual no último pleito
que recebeu repasse de R$
274 mil, mas obteve apenas
47 votos. O custo estimado de
cada voto é de R$ 5.844,50, o
que representa, segundo a PF,
cerca de 547,65% a mais que o
custo médio do voto de todos
os candidatos do mesmo partido.
O nome da candidata e o
partido não foram divulgados.
Segundo a PF, em levantamentos de dados de acesso
da PF, foi constatado que o
valor repassado à candidata
em muito superou as quantias
que foram destinadas a outros
candidatos do mesmo partido, inclusive dos que foram
eleitos pela mesma legenda.
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Justiça do Amazonas autoriza saques de
dinheiro “esquecido” em contas judiciais
Trabalhadores, empresas,
advogados e peritos estão
sendo notificados, por meio
de editais publicados no
portal do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima
(TRT11), sobre valores que
foram “esquecidos” em contas judiciais de processos e
que podem ser sacados.
A recuperação destes recursos faz parte das ações
do Projeto Garimpo, que
busca localizar valores
oriundos de depósitos judiciais, honorários periciais
e alvarás não sacados por
empresas, advogados ou
peritos em processos antigos, já arquivados. A ação é
realizada em parceria com
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. No
âmbito do TRT11, o Projeto
Garimpo é coordenado pela

Corregedoria Regional. Até
o momento, o projeto já recuperou e devolveu às partes o montante de mais de
R$ 800 mil.
O juiz auxiliar da corregedoria, Túlio Macedo Rosa,
explica que o projeto atua
em duas frentes: com a devolução de valores elevados, em que as partes são
notificadas individualmente; e com a devolução de
valores menores, de até R$
1.000, em que as partes são
notificadas por meio de editais.
A lista dos beneficiários
com valores para sacar de
até R$ 1.000 está disponível
no portal do TRT11 (www.
trt11.jus.br), no menu Serviços, Projeto Garimpo. Os
editais também são publicados no Diário Oficial da
Justiça do Trabalho (DEJT).

Vale pagará R$ 250 milhões em multa
ambiental por Brumadinho

A Justiça homologou um
acordo entre a Vale e a Advocacia-Geral da União (AGU)
que prevê o pagamento pela
mineradora de R$ 250 milhões em multas ambientais
pelo desastre na cidade mineira de Brumadinho. A quantia
abrange as multas aplicadas
pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e
pelo estado de Minas Gerais.
Do valor total, R$ 150 milhões,
já depositados em juízo, serão
destinados especificamente a
sete parques nacionais que se
encontram em Minas Gerais.
São eles: Parque Nacional
da Serra da Canastra, Parque

Nacional da Serra do Caparaó,
Parque Nacional da Serra do
Cipó, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Parque Nacional das Sempre-Vivas, Parque
Nacional da Serra do Gandarela e o Parque Nacional Grande
Sertão Veredas.
O juiz Mário de Paula Franco, da 12ª Vara Federal Cível e
Agrária de Minas Gerais, responsável pela homologação,
disse na ação tratar-se “de decisão histórica – fundada na
lógica sistêmica de gestão de
desenvolvimento
socioambiental e socioeconômico, por
meio de ações ambientais estruturais e incentivo ao turismo”.

Em Codajás, Justiça autoriza aquisição
de “pílula do câncer” por paciente em
estágio avançado
O juiz titular da Comarca de Codajás, Geildson de
Souza Lima, proferiu sentença em favor de um paciente diagnosticado com
neoplasia malígna (câncer),
com metástase para o pulmão, que requereu o direito de adquirir a substância
fosfoetanolamina sintética,
conhecida como pílula do
câncer, para uso auxiliar ao
tratamento convencional o
qual ele faz uso. Na decisão,
o magistrado argumenta
que levou em consideração
questões íntimas do ser humano e o chamado “direito
de tentar”.
“ A breve espera pelo parecer ministerial e a reflexão a respeito do caso noticiado nos autos me fez
perceber que o pedido do
autor não está relacionado
apenas com o direito à saúde, assegurado constitu-

cionalmente, mas também
com outras questões ainda
mais íntimas ao ser humano, como paz, felicidade,
fé, dignidade e até mesmo
ao “direito de tentar”, invocado na inicial. A análise
do processo foi um convite para relembrar questões
básicas do direito, como a
diferença entre direito e lei
e, até mesmo, a tão esquecida relação entre direito e
moral, tão bem trabalhada
pelo saudoso mestre Miguel Reale”, destacou o juiz.
O magistrado esclareceu,
ainda, que a situação tratada no processo difere do
objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) 5501, que guarda
relação com as ações de
obrigação de fazer que determinavam o custeio do
medicamento pelo Poder
Público.
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UFPR cria teste imunológico para o
coronavirus rápido e preciso
Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em equipe que
inclui bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), desenvolveram um teste rápido
para detectar a presença
de anticorpos para o novo
coronavírus. A pesquisa,
coordenada pelo professor
Luciano Huergo, do Laboratório de Microbiologia
Molecular da UFPR é uma
adaptação ao tradicional
método Elisa, teste imunológico que quantifica a
concentração de antígenos
e anticorpos.
A tecnologia tem apresentado resultados mais
rápidos e precisos se comparados ao produto disponível no mercado. “O teste
rápido mais tradicional é

chamado de imunocromatografia, aquelas cartelinhas de papel. Nosso sistema é totalmente diferente.
Ele não acontece em suporte sólido como o papel,
mas em uma solução de
nanopartículas magnéticas revestidas com antígenos virais. A maior diferença entre eles é que o nosso
vai ter uma precisão maior
e ainda oferece um quantitativo de anticorpos produzidos”, explica Luciano
Huergo.
O teste criado na UFPR
apresenta vantagens em
relação ao teste imunológico padrão.
A ideia dos pesquisadores é a produção de um
kit de testagem em massa,
acessível ao público, e com
isso ter um panorama real
da infecção pela COVID-19.
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Foi abordando a “Hotelaria (D)eficiente e
acessibilidade como diferencial de competitividade” que alunas da Universidade do Estado do Amazonas conseguiram o primeiro lugar na categoria resumos expandidos da 14ª
edição do Fórum Internacional de Turismo do
Iguassu realizado totalmente on-line entre 9
e 11 de setembro. A UEA também conquistou
para o Amazonas o segundo lugar na categoria relatos de experiências.
Ao todo, foram apresentados 125 trabalhos
que representaram 27 universidades de 11
estados brasileiros. Os resumos expandidos
da UEA foram desenvolvidos e apresentados
por por Beathriz Defaveri Bieler, Anny Alinny
Raimunda de Souza Lima e Marklea da Cunha
Ferst. Já os relatos que tinha como tema “Saberes e enfrentamento em tempo da COVID-19: relato de experiência extensionista na
Associação de Mulheres Indígenas - AMISM
- Manaus” foram apresentados por Joelma
Monteiro de Carvalho, Rejane Gomes Ferreira
e Rucian da Silva Vilácio. A professora da UEA,
Marklea Cunha Ferst, destacou que os trabalhos premiados são frutos da pesquisa de
TCC. Marklea enfatiza ainda que, por se tratar
de um Fórum Internacional, houve muito incentivo para que as alunas participassem do
evento em virtude da qualidade dos trabalhos
que estavam sendo desenvolvidos por elas e
que fomentam a pesquisa acadêmica.

Brasil perde 4,6 milhões de
leitores em quatro anos
O Brasil perdeu, nos últimos quatro
anos, mais de 4,6 milhões de leitores,
segundo dados da pesquisa Retratos da
Leitura no Brasil. De 2015 para 2019, a
porcentagem de leitores no Brasil caiu
de 56% para 52%. Já os não leitores, ou
seja, brasileiros com mais de 5 anos que
não leram nenhum livro, nem mesmo
em parte, nos últimos três meses, representam 48% da população, o equivalente a cerca de 93 milhões de um total de
193 milhões de brasileiros. As maiores
quedas no percentual de leitores foram
observadas entre as pessoas com ensino superior - passando de 82% em 2015
para 68% em 2019 -, e entre os mais ricos. Na classe A, o percentual de leitores
passou de 76% para 67%.O brasileiro lê,
em média, cinco livros por ano, sendo
aproximadamente 2,4 livros lidos apenas
em parte e, 2,5, inteiros. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais
marcante.Esta é a 5ª edição da pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil, realizada
pelo Instituto Pró Livro em parceria com
o Itaú Cultural.
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FAS lança campanha “Expedição Rio Negro”
para retomada do turismo na Amazônia
Para fomentar o turismo de base comunitária
no Amazonas, a Fundação Amazonas Sustentável
(FAS) lançou a campanha
“Expedição Rio Negro” para
divulgar e promover atividades e empreendimentos
turísticos de comunidades ribeirinhas. O projeto
auxilia na retomada responsável do turismo, que
foi bastante afetado pela
pandemia do novo coronavírus. De acordo com o
coordenador de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da FAS, Wildney
Mourão, a proposta é aproveitar o verão amazônico
para incentivar o retorno
das atividades turísticas.
O projeto é realizado pela
FAS, em parceria com cinco
empreendimentos turísticos situados na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro,
que abrange os municípios

da Região Metropolitana:
Manacapuru, Iranduba e
Novo Airão. São eles: Restaurante Encanto do Saracá, na comunidade do Saracá; Pousada do Garrido,
na comunidade Tumbira;
Pousada Vista do Lago Jungle Lodge, na comunidade
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Pousada Toca
do Tatu; e Pousada Vista
Rio Negro, ambas na comunidade Santa Helena do
Inglês.Inicialmente, a campanha visa atrair visitantes
do próprio Estado para conhecer e valorizar as belezas turísticas da região.
“Queremos estimular os
amazonenses e quem mora
no Estado a olharem para o
próprio ‘quintal’ e enxergarem o turismo regional de
forma mais valorosa, dando valor a essas atividades,
estimulando os empreendedores e a economia local”, diz Wildney.

EUA liberam vôos vindos do Brasil,
mas nega turismo a brasileiros
A partir desta semana, voos
com procedência do Brasil podem pousar em qualquer um
dos 149 aeroportos internacionais dos Estados Unidos.
O governo norte-americano
suspendeu parte das restrições para brasileiros entrarem
no país colocadas em prática
no fim de maio, por conta da
pandemia do novo coronavírus.
Antes, o desembarque estava restrito a 15 aeroportos,
com centros médicos maiores
e procedimentos mais rígidos.
Além do Brasil, o relaxamento será aplicado para aeronaves que saírem da China (com
a exceção de Macau e Hong
Kong), Irã, Reino Unido, Irlanda, além dos 26 Estados que
compõe a Zona de Schengen,
na União Europeia.
O relaxamento, contudo,

não é valido para turistas. Se
o passageiro embarcar do Brasil, da China ou de países com
restrições e não tiver visto de
residente ou de trabalho, green card ou não for cidadão
americano, as restrições de
entrada continuam.
O governo dos Estados Unidos reforça que os passageiros
não passarão mais pela rígida
inspeção de saúde, uma vez

que estão sendo priorizadas
campanhas educativas e coleta de dados para monitoramento.
De forma geral, a primeira
etapa de flexibilização ocorre apenas na liberação para
pouso em todos os aeroportos
internacionais dos EUA e em
cuidados sanitários — mas já
representa um avanço na conexão entre os países.

Turismo: já
pensou em dormir
embaixo da
água?
Se ainda não está em sua
lista de desejos, pode acrescentar pelo menos uma noite
no primeiro hotel subaquático da Austrália, o Conrad
Maldives Rangali Island.
E o que ele apresenta de
diferente, além do serviço 5
estrelas a ser desfrutado dentro do paraíso, são os quartos
subaquáticos com paredes de
vidro onde os turistas dormem olhando a Grande Barreira de Corais da Austrália.
O restaurante do hotel também chama a atenção por seu
requinte e pelos milhares de
peixes que cruzam suas paredes de vidro enquanto o turista aproveita sua refeição.
Mas uma pernoite em um
dos quartos mais simples desse hotel pode não ficar nada
barato. A diária por pessoa
em quarto duplo pode chegar
a R$ 3 mil.
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Engenheiro cego cria bengala inteligente
ligada a Google Maps
Uma nova tecnologia
desenvolvida por um deficiente visual, para outros
deficientes visuais. Isso
mesmo, um engenheiro
cego desenvolveu bengala
inteligente que pode mudar a vida de muita gente.
O aparelho ajuda na locomoção de quem não
enxerga pelas ruas das
cidades. Ela alerta sobre
objetos acima do nível do
chão e avisa sobre obstáculos mais altos, que não
são tocados pelas bengalas convencionais.
A novidade funciona
com sensores que avisam
através de vibrações sobre
os obstáculos à frente. E
tem muito mais além disso. A empresa é turca e o
CEO é cego, ou seja, entende como ninguém a
importância da criação.

Cego desenvolveu bengala inteligente que funciona ligada ao Google
Maps
A bengala, da empresa
WeWALK, pode ser conectada a celulares através de
Bluetooth. Ela opera integrada também ao programa Voice Assistant e ao
Google Maps.
Com isso, em resumo,

a bengala avisa o usuário
sobre tudo que a rua tem.
Como pontos de comércio, banheiros, tipos de
calçadas e até mesmo infraestrutura das vias.
A novidade pode trazer
uma revolução em termos
de locomoção a pé para
cegos. O equipamento,
certamente poderá diminuir a quantidade de aci-

dentes e facilitar a vida das
pessoas.
O cofundador da companhia, o turco Kursat
Ceylan, que é cego, deu
uma entrevista á CNN,
onde falou da ideia. Em
suma, ele auxiliou no desenvolvimento do produto
visando unir tecnologia e
necessidade.
Com a mistura de smartphone, aplicativos e sensores, por exemplo, nasceu a bengala inteligente.
O WeWALK pode informar
quais ônibus estão passando, quais lojas estão perto
e muito mais.
Enfim, ela chega ao mercado no valor de US$ 500
(R$ 2.000). Com o crescimento e popularização, a
bengala poderá se ligar a
outros aplicativos, como
de transporte.

Tinder para animais conecta pets abandonados a
possíveis adotantes
Em primeiro lugar vale
lembrar que o nome do
aplicativo Tinder foi usado
apenas para ilustrar o funcionamento das ferramentas e origem das ideias.
Dito isso, vamos ao que interessa, certo?
A novidade também pode
ser a porta de entrada para
o amor, mas de outra forma. Certamente os animais
são perfeitas companhias,
não só por nos amarem incondicionalmente, como
também por encherem o
ambiente de boas energias.
Sendo assim, encontrar o
animal perfeito é como encontrar o verdadeiro amor.
Mas a diferença é que adotar o bichinho perfeito e
bem mais fácil, já que todos são perfeitos e cheios

de amor.
Em síntese, foram criados
aplicativos que funcionam
como o Tinder, dando opções de animais disponíveis para adoção. Conheça
alguns.
Tinder para animais é
ideia que rendeu vários
aplicativos
Acima de tudo, é im-

portante salientar que, no
caso, dar vários likes e selecionar muitos animais é
ótimo. Quanto mais cães e
gatos adotados, menos bichinhos em abrigos.
O aplicativo BarkBuddy,
por exemplo, une cães em
abrigos a pessoas interessadas em adotar. Por outro
lado, este app só está dis-

ponível nos Estados Unidos e Canadá.
Em conclusão, para não
decepcionar os interessados por aqui, já adiantamos
que as coisas estão andando. Em entrevista à Galileu,
a psicóloga Andréia Freias,
de 42 anos, afirmou que já
conseguiu recursos para tirar uma boa ideia do papel.

