
Proteção de 
dados

A
Lei 13.709/2018, conhecida co-
mo Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), que passa a ter efei-
tos em agosto de 2020, representa 

uma revolução na maneira como as empre-
sas devem tratar os dados pessoais dos ci-
dadãos. Inicialmente, dado pessoal aqui se 
refere a qualquer informação que possa 
tornar seu titular identificado ou identificá
vel. Assim, podem ser informações relati-
vas à identidade, ao endereço e à biome-
tria, como impressão digital, peso, altura, 
idade e histórico de doenças, bem como da-
dos relacionados ao hábito de consumo ou 
mesmo sobre as pessoas do círculo social.

Isso significa que as empresas que têm 
acesso a dados básicos dos cidadãos podem 
utilizálos de vários modos. Por exemplo: 
traçar o perfil de consumo, direcionando pu-
blicidade nos sites que são acessados; defi-
nir o risco da 
concessão  de  
crédito com ba-
se  no  perfil  
construído  a  
partir  do his-
tórico financei-
ro; e determi-
nar a variação 
no preço de pla-
nos de saúde 
com base nos 
medicamentos 
comprados. As 
possibilidades 
são infinitas.

A coleta dos dados pode ser feita de di-
versas formas, não se limitando ao meio 
digital,  mas  também  por  formulários  
preenchidos  para  algum cadastro,  por  
exemplo. O volume de dados pessoais dis-
poníveis  para  as  empresas  é  cada vez 
maior, sendo inevitável que tenhamos que 
lidar com essa realidade.

Entretanto, a LGPD surge exatamente 
para regular como e para que as empresas 
utilizam essas informações. Nesse novo con-
texto, elas deverão necessariamente desen-
volver políticas bem definidas sobre o trata-
mento dos dados que possuem, englobando 
a coleta, a manutenção e o mecanismo de 
segurança que vão adotar. A utilização segu-
ra dos dados e a transparência ao se deixar 
claro para o usuário aquilo em que eles vão 
ser aplicados vão se tornar uma exigência, 
com previsão na lei de punição às empresas 
que não se enquadrarem na nova regra.

Esses sistemas já estão em nossa rotina. 
O ponto é termos consciência desses fatos 
para exigir que empresas e governo cui-
dem dos dados com responsabilidade.

Hudson Gomes, assessor jurídico do 
Setcemg/Fetcemg, especializado em LGPD
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Parada LGBT. Maior apreensão foi feita com quadrilha de colombianos

PM prende 26 com 170 celulares roubados 
¬ DA REDAÇÃO
¬Ao menos 26 pessoas fo-
ram presas, e 170 celulares re-
cuperados durante a Parada 
LGBT, anteontem, em BH, se-
gundo balanço parcial divul-
gado pela Polícia Militar.

A maior apreensão foi de 
120 aparelhos que foram fur-
tados no evento pela mesma 
quadrilha, formada por co-
lombianos.

Segundo o tenente Wes-
ley Martins, do 1° Batalhão 
da PM, os suspeitos vieram 
do Rio de Janeiro e atuavam 
em trios para furtar. “Além 
disso,  atuamos  em  outras  
ocorrências com indivíduos 
portando números menores 
de aparelhos”, afirmou.

A Polícia Civil vai investi-
gar os casos para identificar 
os receptadores. 

Recorde. Só neste ano, foram detectados 1.298 focos, 53% a mais que em 2018

Polícia Civil vai investigar os casos para identificar receptadores

PAINEL DO TRANSPORTE

comunicacao@setcemg.org.br

¬ CLARISSE SOUZA
¬Minas Gerais enfrenta a 
pior  onda  de  queimadas  
dos  últimos  sete  anos,  
apontam dados do Institu-
to Nacional  de  Pesquisas 
Espaciais (Inpe). De janei-
ro até anteontem, satélites 
haviam detectado 1.298 fo-
cos de incêndio no Estado, 
uma alta de 53% na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo  do  ano  passado,  
quando foram registradas 
845 áreas de vegetação in-
cendiada. O último recor-
de  havia  sido  em  2014,  
quando 1.254 focos foram 
computados  pelo  institu-
to. Se somados incêndios 
de menor porte – como em 
lotes vagos, beiras de estra-
da e encostas –, os núme
ros são ainda mais  alar-
mantes:  somente  no  pri-
meiro semestre deste ano, 
o Corpo de Bombeiros com-
bateu 5.477 incêndios em 
vegetação,  uma  alta  de  
32% em relação ao mesmo 
período de 2018. 

A união de fatores como 
baixa umidade, ventos for-
tes e ações negligentes ou 
criminosas  põe  em  risco  
principalmente a fauna e a 
flora de grandes áreas de 
preservação ambiental. En-
tre  janeiro  e  junho  de  
2019, o Instituto Estadual 
de  Florestas  (IEF)  regis-
trou 71 incêndios dentro 
de Unidades de Conserva-
ção. Os números represen-
tam ao menos 684,12 hec-
tares de área protegida dizi-
mada pelas chamas, 30,5% 
a mais que a média históri

ca dos últimos sete anos. 
“Faltam cuidado e cons-

cientização  das  pessoas”,  
avalia  o  segundo  tenente  
Sandro Aloisio Matilde Ju-
nior, comandante do Pelo-
tão de Ribeirão das Neves, 
na região metropolitana. O 
militar  explica  que  99%  
dos  incêndios  em vegeta-
ção  são  provocados  pela  
ação  humana  e  que  uma  
única  faísca  pode  gerar  
grande destruição. 

Lutar contra chamas que 
se propagam rapidamente é 
tarefa árdua. A áreas de pre-
servação ambiental, em mui-

tos casos, só se chega a pé 
por causa da declividade do 
terreno, e não há como con-
tar com o auxílio de viatu-
ras. Para apagar o fogo que 
atingiu a serra do Curral na 
manhã de ontem, o comba-
te  precisou  ser  feito,  em  
grande parte, com chicotes, 
abafadores  e  bombas cos-
tais. “Há um desgaste huma-
no muito grande”, comenta 
Matilde Junior.

Para Maria Dalce Ricas, 
superintendente da Associa-
ção Mineira  de Defesa do 
Ambiente  (Amda),  os  ór
gãos precisam agir em con-

junto para frear o aumento 
das queimadas: “Se avançás
semos nisso, a gente conse-
guiria diminuir essa tragé
dia ambiental”. 
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Focos de incêndios detectados por satélite em MG (janeiro a 14 de julho)
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Minas sofre a pior 
onda de queimadas 
dos últimos sete anos
Considerando-se os 
pequenos focos, 
foram 5.477 ações de 
combate a chamas

CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

Serra do Curral. Bombeiros usaram chicotes, abafadores e bombas costais para apagar fogo que atingiu local ontem

Governo. 
Em nota, a 
Secretaria 
de Estado 
de Meio 
Ambiente 
(Semad) 
informou 
que contra-
ta brigadis-
tas e aviões 
para comba-
ter incên
dios flores-
tais. Tam-
bém há con-
vênio com a 
PM para o 
uso de aero-
naves e pa-
ra ações 
preventivas. 

Combate
Disque Denúncia. Ações 
criminosas ou negligen-
tes que possam culminar 
em um incêndio florestal 
podem ser informadas de 
maneira anônima às auto-
ridades por meio do nú
mero 181. 

“As empresas 
que têm 

acesso a dados 
básicos dos 

cidadãos 
podem 

utilizálos de 
vários modos”

Breves
Contagem 
Explosão deixa 
padeiro ferido

Um padeiro de aproxima-
damente 45 anos ficou feri-
do ontem após o forno da 
padaria onde trabalha, no 
bairro Nossa Senhora do 
Carmo, em Contagem, na 
região metropolitana,  ex-
plodir. A vítima sofreu fra-
tura no braço direito e foi 
socorrida. 

Padaria está com auto de vis-
toria dos bombeiros em dia 
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