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Mostre para todo omundo
que você faz parte da jornada
de colaboração por umBrasil
mais justo e resiliente.

O Prêmio Empreendedor Social do Ano foi criado para dar
visibilidade a iniciativas que respondam a novos e velhos desafios
impostos à nossa sociedade. Em 2021, os impactos econômicos,
sociais e sanitários trazidos pela pandemia continuam sendo
nosso principal foco. Por isso, se você tem um projeto de combate
à fome e às desigualdades, soluções na área de saúde, educação,
moradia, ambiente ou inovações para a retomada pós-pandemia
e ações comunitárias de impacto, não deixe de se inscrever em
uma das quatro categorias.
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folha.com.br/empreendedorsocial
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Em junho de 2019, a Apple co-
locou umoutdoor gigante em
umprédiodeLasVegascomos
seguintesdizeres: “WhatHap-
pens on Your iPhone, Stays on
YouriPhone”(oqueaconteceno
seu iPhoneficanoseu iPhone).
Oanúncio indicavaumcom-

promisso da empresa com a
proteçãodaprivacidadeedos
dados dos seus clientes. A jul-
garpelosacontecimentosdos
últimos dias, a empresa tal-
vez fizesse melhor compran-
doumoutdoor comopoema-
clichêdeCamões: “Mudam-se
os tempos, mudam-se as von-

tades,muda-seo ser,muda-se
a confiança”.
Poisbem,aApplemudouno

que diz respeito ao seu com-
promisso com a privacidade.
Nasemanapassada,abig tech
anunciou um bizarro projeto
que,nasuperfície, teriaporob-
jetivo combatermaterial con-
tendoabusosexual contracri-
anças (o que a empresa bati-
zou de CSAM). A empresa cri-
ou um sistema que irá moni-
torar, escanear e analisar de
forma permanente todas as
fotos salvas nos iPhones, nos
iPads enosMacs. Seo sistema

detectar fotos suspeitas, a em-
presa notificará automatica-
mente as autoridades.
O combate a conteúdo com

abuso infantil é essencial ede-
ve ser implacável.Nesse senti-
do, a intençãodaempresapo-
deaté serboa. Sóque,ao fazer
isso, ela destrói por completo
a linha do que é espaço digi-
tal privado e o que é espaço
digital público.Afinal, aquem
pertence a galeria de fotos do
seu celular, àAppleouavocê?
OsistemadaAppleampliaa

impressãodequeosdonosdos
produtosdaempresanão são

realmentedonos. Sãoumaes-
péciede “hóspedes”daempre-
sa, sujeitosa regrasde condu-
ta,presentesou futuras, infini-
tamente mutáveis e, sobretu-
do, à vigilância permanente.
A medida gerou furor entre

pesquisadoresdesegurançada
informaçãoeentidadesdede-
fesadaprivacidade.Porexem-
plo, a organização Electronic
FrontierFoundationafirmou:
“É impossível construirumsis-
temadeescaneamentoque se-
ja usado somente para ima-
gens com conteúdo sexual.
Como consequência, mesmo

um sistema bem-intenciona-
do abrirá a porta para abu-
sosmaiores”.
O Centro de Democracia e

Tecnologia (CDT), por suavez,
dissequeosistema“marcaum
desvio significativo da Apple
comrelaçãoàquestãodapri-
vacidade e protocolos de se-
gurança”.
É uma pena. A empresa vi-

nha dando passos no senti-
do da dar maior controle pa-
ra seus usuários com relação
aos seus dados e à inviolabili-
dade dos seus produtos. Nes-
se sentido, a medida tomada
agora é paradoxal até com o
marketing da empresa.
Vale lembrarqueos iPhones

vêm sendo vítimas de progra-
mas de espionagem como o
software Pegasus. Esses pro-
gramas —sem a necessidade
denenhumclique—permitem
que atacantes invadam com-
pletamenteocelulardavítima,
conferindo inclusive acesso a

seus dados e mensagens. Es-
cancarar ainda mais as bre-
chasdoaparelho, emvezde fe-
char as existentes, acaba fun-
cionado comomais um tijolo
nesse paradoxo.
A empresa dificilmente vai

conseguir servir a dois objeti-
vos simultaneamente. De um
lado, criar um produto segu-
ro, algo cada vezmais deseja-
doemfaceaciberataquescres-
centes. E, de outro, criar sis-
temas de vigilância e contro-
le sobre seus próprios produ-
tos. Sãocarros tentandoviajar
em direção oposta namesma
via. O resultado é de novo Ca-
mões: “Mudam-se os tempos,
muda-se a confiança”.
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Já era Open Zoommeetings

Já é Open banking

Já vem Open delivery

A quem pertence a galeria de fotos do seu celular, à Apple ou a você?

-
Ronaldo Lemos
Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro

Apple e o paradoxo daprivacidade
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547,
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n°
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento comGarantia deAlienação
e Outras Avenças de nº 10131913403, no qual figura como Fiduciantes (Espolio) LUCIANO GASPAR ALVES, inscrito no
CPF/MF sob nº 047.526.028-73, e (Espolio) GERALDAJESUINAALVES, inscrita no CPF/MF sob nº 697.977.226-00, e seus
herdeirosANAMARIAALVES, inscrita no CPF/MF sob nº 036.887.338-27; VANDAALVESHARADA, inscrita no CPF/MF sob nº
093.489.298-95; IRAIDES ALVES SASAKI, inscrita no CPF/MF sob nº 164.406.408-10; JOSÉ ROBERTO ALVES, inscrito no
CPF/MF sob nº 691.142.508-53; VERA LUCIA ALVES FERREIRA, inscrita no CPF/MF sob nº 881.514.418-87; e EUNICE
GASPAR ALVES, inscrita no CPF/MF sob nº 829.802.508-30, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 19/08/2021, às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 516.462,85 (Quinhentos e Dezesseis Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco
Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 180.012 do Registro de Imóveis de da Comarca de Barueri/SP, com a propriedade
consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: “Apartamento nº 1004, localizado no 10º andar, do Bloco Austrália,
integrante do empreendimento denominado “Condomínio das Nações – Clube de Morar”, situado na Estrada das Nações, nº
411, na “Fazenda Itaquiti”, no Bairro Belval, Distrito do Jardim Belval, Município e Comarca de Barueri, Estado de São Paulo,
que assim se descreve: possui a área privativa de 60,4460m², a área de uso comum de divisão não proporcional de 10,6878m²
(correspondente à 01 vaga de garagem indeterminada na coletiva, sendo que a utilização do estacionamento está sujeita a
atuação de manobrista), a área de uso comum de divisão proporcional de 41,2507m², totalizando a área de 112,3845m²,
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,16494%”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30
da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 31/08/2021, às 15h30min, no mesmo
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 383.297,61 (Trezentos e
Oitenta e TrêsMil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e UmCentavos). Todos os horários estipulados neste edital, no
site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou emqualquer outro veículo de comunicação consideramo horário
oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável,
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no
parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O
envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo
presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente
em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opçãoHABILITE-SE, comantecedência
de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será
efetuada emcaráter “ad corpus” e no estado de conservação emque se encontra.O proponente vencedor pormeio de lance on-
line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do
imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de
transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A
transferência bancária deverá ser realizada pormeio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante,
mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que
regula oDecreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, comas alterações introduzidas peloDecreto n° 22.427 de 1° de fevereiro
de 1.933, que regula a profissão de LeiloeiroOficial. (1443_01Fx). K-07,09e10/08

AVISO DE EDITAL - COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº 023/2021 -
Tomadora dos Serviços: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - CNPJ
05.232.628/0001-36. Objeto: O objeto da Cotação Prévia de Preços é a contratação de empresa para prestação
de serviços e disponibilização de equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação e informática para a
1ª Semana Nacional do Clubes, conforme especificações do edital. Fundamento Legal: Regulamento de
Contratações de bens e serviços da FENACLUBES. Tipo de Julgamento: Menor Preço. Data Limite para
Recebimento: 31/08/2021. Local para Recebimento: Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, Campinas -
São Paulo - CEP 13092-587. Edital: O edital poderá ser acessado pelo site da FENACLUBES - https://www.
fenaclubes.com.br/informe-se/contratacoes/processos-abertos/ - Qualquer dúvida ou esclarecimento no momento
da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: contratacoes@fenaclubes.com.
br. Campinas, 09 de agosto de 2021. Mauricio de Campos Bueno - Vice-Presidente da FENACLUBES -
Coordenador da Comissão de Contratação.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0177.2021.CPL.PE.0112.TJPE.FERM-PJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00023845-31.2021.8.17.8017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON SITE, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA 2
(DOIS) DATA CENTERS DO TIPO CONTAINER DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
PERNAMBUCO. Recebimento de propostas até: 23/08/2021, às 13h. Início
da disputa: 23/08/2021, às 14h (horários de Brasília). A disputa se dará no site
www.peintegrado.pe.gov.br. Edital, Anexos e outras informações podem ser obtidos
também no site www.tjpe.jus.br ou através do nosso e-mail: licita@tjpe.jus.br

Recife, 06/08/2021 - Alberto Medeiros - Pregoeiro - CPL/OSE.

Alibaba investiga
denúncia de abuso
sexual no grupo
xangai |reuters A gigante
chinesadoecommerceAli-
baba Group afirmou neste
domingo(8)quesuspendeu
váriosfuncionáriosapósale-
gaçõesdeumafuncionária
dequesofreuabusosexual
porseuchefeeumcliente.
O relato, publicado em

umPDFde11páginas,circu-
louonlineeprovocouuma
forte reaçãonosite chinês
Weibo. Apolícia da cidade
de Jinan disse que está in-
vestigandoo caso.

Receita daHuawei
tem queda de 29%
no 1º semestre
hongkong|financialtimes A
gigante chinesa Huawei
anuncioureceitadeUS$49,5
bilhões (R$259bilhões)no
primeiro semestre, uma
queda de 29% sobre igual
intervalo de 2020—amai-
or para esse período.
A retração vem após os

EUAaplicaremsançõesque
abalaramsuasvendasglo-
baisdesmartphones.Opre-
sidente da empresa, Eric
Xu, disse que vai diversifi-
carparaelevaroresultado.
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