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A Gazeta dos Municípios

Cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica tem
aumento de 151% no Vale do Paraíba

Segundo dados do IBGE, 
a taxa de desemprego no 
país segue alta - em tor-
no de 14,7%, e foi agra-
vada pela pandemia da 
Covid-19. Nesse cenário, 
cresceu a busca por al-
ternativas que ajudem a 
equilibrar as despesas fa-
miliares, como é o caso da 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica (TSEE), que con-
cede desconto na conta de 
energia e pode fazer gran-
de diferença no final do 
mês.
A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba, detectou nos úl-
timos meses um aumento 
significativo no número 
de famílias cadastradas. 
Em comparação ao perío-
do pré-pandemia (janeiro 
de 2020), houve aumento 
de 151% na quantidade de 
clientes inscritos no bene-
fício na região.
Confira a tabela de cresci-
mento no Vale do Paraíba:
Além da busca ativa das 
pessoas pela Tarifa Social, 
a Distribuidora intensifi-
cou suas ações para am-
pliar a base de cadastra-

dos durante a pandemia, 
com comunicações junto 
às comunidades onde são 
realizadas iniciativas de 
regularização ou junto às 
prefeituras e aos Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS), da área 
de concessão. A Compa-
nhia também envia infor-
mativos e faz contato com 
clientes sobre a necessida-
de de atualização cadastral 
para a manutenção do des-
conto.
A Tarifa Social é um des-
conto na conta de luz con-
cedido para os primeiros 
220 kWh consumidos 
mensalmente por clientes 
residenciais classificados 
como de baixa renda e va-
ria de acordo com a faixa 
de consumo mensal (kWh/
mês).
“É importante frisar que 
o benefício é muito van-
tajoso para quem utiliza a 
energia de forma eficiente, 
pois quanto menor o con-
sumo, maior o desconto”, 
explica Roberto Miranda, 
gestor da EDP. 
O benefício é aplicado 
somente a uma unidade 

consumidora por família e 
é escalonado por faixa de 
consumo, sendo calculado 
de modo cumulativo, con-
forme a tabela abaixo:
A EDP atua de forma pro-
ativa para o cadastramen-
to de clientes com perfil a 
receber o benefício, entre-
tanto se os dados do titular 
da conta e da pessoa inscri-
ta no CadÚnico divergem, 
a inscrição automática no 
benefício fica impossi-
bilitada. Na maioria dos 
casos, após a atualização 
do CadÚnico no CRAS do 
município, já é possível ter 
acesso ao desconto.
Para usufruir do benefí-
cio, é preciso estar com o 
Número de Identificação 
Social (NIS) ativo no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) e se 
cadastrar no site da EDP, 
www.edp.com.br/tarifaso-
cial. Após o cadastro no 
portal da EDP, a documen-
tação é avaliada e, estando 
tudo correto, o benefício é 
aplicado a partir da fatura 
seguinte.
“A EDP realiza ações con-

tínuas para ampliar sua 
base de beneficiários da 
Tarifa Social, para que as 
famílias consigam arcar 
com suas despesas de for-
ma mais equilibrada”, afir-
ma Miranda.
Quem tem direito ao bene-
fício:
- Família inscrita no Ca-
dÚnico para Programas 
Sociais do Governo Fe-
deral, com renda familiar 
mensal per capita compro-
vadamente menor ou igual 
a meio salário mínimo na-
cional;
- Idosos com 65 (sessen-
ta e cinco) anos ou mais 
e pessoas com deficiência 
que recebam o Benefício 
de Prestação Continuada 
da Assistência Social - 
BPC;
- Família inscrita no Ca-
dÚnico com renda mensal 
de até 3 (três) salários mí-
nimos, que tenha portador 
de doença ou patologia 
cujo tratamento ou proce-
dimento médico requeira 
uso continuado de apare-
lhos, equipamentos ou ins-
trumentos que dependam 
do consumo de energia 
elétrica;
- Famílias indígenas ou 
quilombolas com inscri-
ção no CadÚnico;
Se o morador se enquadrar 
em um dos critérios acima 
e não for o titular da conta 
de energia não é necessário 
fazer a alteração de titula-
ridade. Basta informar o nº 
da instalação de onde resi-
de (que consta na fatura de 

energia). Será criado um 
registro como inquilino 
(não é necessário apresen-
tar contrato de locação). A 
conta de energia continua-
rá sendo emitida em nome 
do titular/responsável pela 
unidade consumidora.
Documentos necessários 
para realizar o cadastra-
mento na EDP:
- Número de Identificação 
Social (NIS) - obtido na 
prefeitura municipal por 
meio do CRAS;
- Conta de energia;
- CPF (Cadastro de Pes-
soa Física) e Carteira de 
Identidade (ou outro do-
cumento de identificação 
social com foto) ou apenas 
Registro Administrativo 
de Nascimento Indígena 
(RANI);
- Informar se a família é 
indígena ou quilombola, 
ou se há integrante na fa-
mília que receba o Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada da Assistência Social 
(BPC). Nesse caso, é pre-
ciso informar o Número 
do Benefício (NB);
- Para o caso família ins-
crita no Cadastro Único 
com renda mensal de até 
3 (três) salários mínimos, 
que tenha portador de do-
ença ou deficiência cujo 
tratamento, procedimen-
to médico ou terapêutico 
requeira o uso continua-
do de equipamentos que, 
para o seu funcionamento, 
demandem consumo de 
energia elétrica, é necessá-
rio apresentar o relatório e 

atestado subscrito por pro-
fissional médico;
Mais informações
- Cada família tem direito 
a somente uma instalação 
com o benefício da Tarifa 
Social;
- Caso haja mudança de 
endereço é importante atu-
alizar seu cadastro junto 
ao CRAS e informe à EDP 
o nº de instalação da nova 
residência.
A atualização do CadÚni-
co garante ao consumidor 
a manutenção do descon-
to na conta de luz, e deve 
ser feita nos Centros de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS) do muni-
cípio. O cadastro tem va-
lidade de dois anos e deve 
ser sempre atualizado.
Por conta da pandemia 
da Covid-19, a Resolu-
ção Normativa 928/2021, 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica, que se-
guirá em vigor até 30 de 
setembro de 2021, proíbe 
o descadastramento da ta-
rifa social de clientes com 
dados desatualizados, po-
rém, é importante mantê-
-los em dia.
Em caso de dúvidas, a 
EDP orienta a entrar em 
contato pelos canais de 
atendimento:
- Site EDP: www.edp.
com.br/tarifasocial
- WhatsApp EDP: 55 11 
93465-2888
- Central de Atendimento 
ao Cliente: 0800 721 0123 
(ligação gratuita, 24 horas/
sete dias por semana)
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Começou ontem a
Olimpíada de Tóquio

Nesta sexta-feira (23), os 
olhos de boa parte da po-
pulação mundial estarão 
voltados para a cidade de 
Tóquio. Após o adiamen-
to de um ano por causa da 
pandemia da covid-19 e 
ameaças de cancelamento, 
a 32ª edição da Olimpíada 
de verão ter á a abertura 
oficial a partir das 8h (ho-
rário de Brasília) no Está-
dio Olímpico de Tóquio 
(também chamado de Es-
tádio Nacional).
Pela primeira vez na histó-
ria, as cerimônias de aber-
tura e encerramento, assim 
como as competições na 
capital do Japão, não terão 
a presença de público. A 
decisão de proibir especta-
dores foi tomada por conta 
da decretação do estado de 
emergência em Tóquio até 
o final das competições até 
8 de agosto, e em meio a 
críticas de autoridades de 
saúde do país e rejeição da 
população à competição.
Outras províncias que vão 
sediar competições tam-
bém já confirmaram que 
não terão público: Chiba 
(que vai sediar competi-
ções de surfe, esgrima, 
taekwondo e luta olímpi-
ca), Kanagawa (beisebol/
softbol, iatismo e futebol), 
Saitama (basquete, golfe e 
futebol), Fukushima (bei-
sebol/softbol) e Hokkai-
do (futebol e atletismo). 
As províncias de Miyagi 
(futebol) e Shizuoka (ci-
clismo) Ibaraki (futebol) 
ainda mantém previsão de 
público (50% do total e li-
mitado a residentes no Ja-
pão) durante competições.
Os Jogos de Tóquio são a 

primeira Olimpíada da era 
moderna a ter um adia-
mento. Desde 189 (quando 
foram realizados os Jogos 
Olímpicos de Atenas), três 
edições foram canceladas: 
as Olimpíadas de Berlim 
em 1916 (que não foi re-
alizada por causa da 1ª 
Guerra Mundial), as Olim-
píadas de Helsinque em 
1940 e as Olimpíadas de 
Londres em 1944 (ambas 
canceladas por causa da 2ª 
Guerra Mundial).
É a segunda vez que Tó-
quio recebe os Jogos 
Olímpicos: a primeira foi 
em 1964, com 5.151 atle-
tas de 93 países. Um dos 
momentos mais marcantes 
daquela edição foi o acen-
dimento da pira olímpica: 
quem fez as honras foi 
Yoshinori Sakai, nasci-
do em dia 6 de agosto de 
1945, em Hiroshima - no 
mesmo dia que a bomba 
atômica devastou a cidade.
Abertura e competições
Prevista para às 8h (ho-
rário de Brasília) desta 
sexta-feira (23) e com du-
ração de cerca de três ho-
ras, a tradicional cerimô-
nia de abertura dos Jogos 
Olímpicos sofrerá altera-
ções em Tóquio, causadas 
pela emergência sanitária. 
Além da proibição de ven-
da de ingressos, algumas 
delegações (incluindo a 
brasileira) deverão enviar 
menos atletas para a ceri-
mônia em que a Pira Olím-
pica é acesa.
Nesta quinta-feira (22), 
o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) confirmou 
que levará apenas quatro 
pessoas para a cerimônia 

(número mínimo exigido 
de atletas e oficiais): os 
porta-bandeiras Bruno Re-
zende (voleibol) e Ketleyn 
Quadros (judô), o chefe de 
Missão Tóquio 2020, Mar-
co La Porta, e um oficial 
administrativo. De acordo 
com o COB, “a decisão 
foi tomada levando-se em 
consideração a segurança 
dos atletas brasileiros em 
cenário de pandemia, mi-
nimizando riscos de con-
taminação e contato pró-
ximo”.
O imperador Naruhito irá 
declarar a abertura das 
competições. A ordem dos 
desfiles das delegações da 
abertura dos Jogos Olím-
picos também será particu-
lar. Ela seguirá, na maioria 
dos casos, a ordem do al-
fabeto japonês katakana. 
Com isso, logo após a Gré-
cia (que, tradicionalmente, 
é a primeira equipe a des-
filar) e a Equipe Olímpica 
de Refugiados, entrarão 
no Estádio Olímpico a de-
legação da Islândia (Aisu-
rando em japonês), Irlanda 
(Airurando) e Azerbaijão 
(Azerubaijan). As exce-
ções ficarão com as três úl-
timas equipes a entrarem: 
Estados Unidos, França e 
Japão - que fecha a parada 
das nações). O Brasil será 
a 152º delegação a entrar 
no desfile.
Dentro das competições, 
Tóquio 2020 (mesmo com 
o adiamento de um ano, 
o nome oficial do evento 
continua referente ao ano 
passado) tem a expecta-
tiva de receber, ao todo, 
mais de 11 mil atletas de 
204 países.
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Deputada Isa Penna repudia postura de prefeita de
Caçapava por recepcionar Cury: “É um desserviço”

Após a publicação do Ago-
raVale sobre a passagem 
por Caçapava do deputa-
do estadual afastado, Fer-
nando Cury (Cidadania), 
recepcionado pela prefei-
ta Pétala Lacerda (Cida-
dania), nesta quinta-feira 
(22), a deputada estadual, 
Isa Penna (Psol), falou a 
respeito do assunto. 
Por mensagem de áudio a 
deputada disse que a pos-
tura da prefeita é um des-
serviço. “A postura da pre-
feita Pétala Lacerda é um 
desserviço para todas as 
mulheres e também para 
os homens, que cada vez 
mais precisam refletir de 
como se relacionam com 
as mulheres e com a liber-
dade das mulheres. Infe-
lizmente não são todas as 
mulheres aliadas do femi-

nismo mas todas elas, sem 
exceção, são vítimas do 
machismo”, disse Penna. 
Em relação ao deputado 
afastado, Fernando Cury, 
Isa Penna classifica o 
comportamento dele como 
um desrespeito a todas as 
mulheres. “O deputado 
Fernando Cury  desde o 
começo da sua suspensão 
do seu mandato definida 
pela Assembleia Legislati-
va no dia 31 de março de 
2021[...] atenta não apenas 
contra mim, mas debocha 
do próprio plenário da As-
sembleia Legislativa da 
qual ele se diz servidor. 
Então, é um desrespeito a 
todas as mulheres. Recebo 
mensagens de muitas mu-
lheres do interior em qua-
se todas as agendas que ele 
vai e eu quero agradecer, 

principalmente às mulhe-
res do interior, que me dão 
toda essa força, de cora-
ção”, disse a deputada. 
Outro lado
Procurada pela reporta-
gem, a assessoria direta 
da prefeita Pétala Lacerda 
disse, por mensagem, que 
a prefeita não tem nada a 
declarar sobre o assun-
to. (*Texto atualizado às 
10h57 - 23/07).
Entenda o caso 
O deputado estadual afas-
tado por importunação se-
xual, denunciado pelo Mi-
nistério Público, Fernando 
Cury (Cidadania), esteve 
na manhã desta quinta-
-feira (22) em Caçapava 
para um encontro com a 
prefeita Pétala Lacerda 
(Cidadania). De acordo 
com informações obtidas 

pelo AgoraVale, o parla-
mentar esteve no gabinete 
da prefeita. Segundo o ra-
dialista César Nascimento, 
da Rádio Capital, durante 
o programa que apresenta 
diariamente, disse que os 
dois foram vistos cumpri-
mentando a população no 
Mercado Municipal.
Procurada pelo AgoraVale, 
a assessoria de imprensa 
da Prefeitura de Caçapava 
confirmou a presença de 
Fernando Cury, mas não 
soube informar o motivo 
da visita, apenas que ele 
passou “rapidinho” pela 
cidade.
Importunação sexual
O deputado estadual afas-
tado, Fernando Cury (Ci-
dadania), foi denunciado 
pelo Ministério Público 
por importunação sexual, 

após passar a mão no pei-
to da deputada Isa Penna 
(Psol). O caso ocorreu em 
dezembro do ano passa-
do durante a votação do 
orçamento do estado para 
2021. Em abril, a Assem-
bleia Legislativa suspen-
deu o mandato do parla-
mentar por seis meses. O 
suplente, Padre Afonso 
Lobato (PV), assumiu o 
lugar e manteve parte dos 
assessores de Cury.
O deputado afastado foi 
acusado depois do episó-
dio, em março deste ano, 
pelo procurador-geral de 
Justiça, Mario Luiz Sabur-
ro. No texto da denúncia, 
Saburro ressaltou a inten-
ção do parlamentar. “O 
deputado agiu com clara 
intenção de satisfazer sua 
lascívia, praticando atos 

que transcenderam o mero 
carinho ou gentileza, até 
porque não tinha nenhuma 
amizade, proximidade ou 
intimidade com a vítima, 
violando assim, também 
o seu dever funcional de 
exercer o seu mandato 
com dignidade”, escreveu.
Segundo a lei, se caracte-
riza crime de importuna-
ção sexual praticar contra 
alguém, e sem sua anu-
ência, ato libidinoso com 
o objetivo de satisfazer 
a própria lascívia ou a de 
terceiros. Se condenado, 
o parlamentar perderá seu 
mandato na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, 
ficando, após condenação 
por órgão colegiado, inele-
gível. O crime de importu-
nação sexual tem pena de 
1 a 5 anos de reclusão.
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Casa pega fogo no bairro Alto 
Cardoso em Pindamonhangaba

Investimentos no
projeto SYPWAI

A casa de um senhor que 
juntava material para re-
ciclagem pegou fogo no 
Alto Cardoso, em Pinda-
monhangaba. Acidente 
aconteceu nesta tarde de 

Parceiros do projeto 
SYPWAI
O investimento na plata-
forma única do SYPWAI 
continua. Todos os dias 
a equipa inicial adiciona 
novos parceiros. Mais re-
centemente, um investidor 
principal (uma empresa lí-
der em tecnologia que de-
seja permanecer anónima) 
investiu um montante de 
$350 milhões, terminando 
a ronda de financiamento 
A, que inicialmente exigiu 
$500 milhões.
Porquê investir no 
SYPWAI
SYPWAI é um projeto 
inovador. O seu principal 
objetivo é formar uma 
rede neural electrónica e 
desenvolver a inteligên-
cia artificial. O mercado 
em que a empresa opera 
é um dos maiores no de-
senvolvimento da ciência 
mundial. O seu volume é 
medido em triliões de dó-
lares. SYPWAI é parceiro 
de grandes corporações e 
organizações comerciais 
que aplicam tecnologias 
de inteligência artificial 
nas suas operações.
Os clientes da empresa 
pedem ajuda, e os utiliza-
dores da plataforma são 
recompensados moneta-
riamente pelo trabalho que 
realizam. O mercado da 
inteligência artificial está 
a desenvolver-se muito ra-
pidamente. Por conseguin-
te, ter simplesmente uma 
plataforma de alta tecno-
logia não é suficiente para 
alcançar o sucesso. Para 
além disso, é necessário 
um mergulho profundo no 
tema e uma compreensão 
dos processos científicos. 
Isto é exatamente o que a 
equipa SYPWAI faz. Gra-
ças a isto, o arranque ga-
nhou a confiança de mui-
tos fundos de capital de 
risco de renome que tam-
bém estão a tentar fazer 
do nosso mundo um lugar 
melhor.
SYPWAI está agora na 
vanguarda do desenvolvi-
mento tecnológico global. 
As capacidades esperadas 
do projeto, tem o potencial 
de revolucionar toda a in-
dústria. A equipa SYPWAI 
e os investidores do proje-
to estão confiantes de que 
o arranque ganhará uma 

quinta-feira (22).
Segundo o morador da re-
sidência, o incêndio teve 
inicio devido a uma “bi-
tuca” de cigarro, a casa 
esta condenada devido ao 

posição a longo prazo no 
mercado global e gozará 
de sucesso a longo prazo. 
Os grandes investimentos 
dos principais investido-
res e fundos de capital de 
risco são a prova disso. 
Muitos cientistas em todo 
o mundo e investidores de 
topo apoiam esta opinião.
A maioria dos investimen-
tos, nesta fase, são dirigi-
dos ao processo educativo 
e à introdução da inteli-
gência artificial. Os novos 
investimentos apenas 
aceleram este processo e 
ajudam a estabelecer uma 
base no mercado nos paí-
ses com os quais já foram 
iniciadas parcerias. A ex-
periência dos investidores 
em inteligência artificial 
só está a ajudar a acelerar 
o desenvolvimento da pla-
taforma SYPWAI.
“SYPWAI está atualmente 
firmemente na vanguarda 
do espaço de inovação tec-
nológica em rápido cresci-
mento nos mercados cien-
tíficos. Este projeto tem 
o poder de revolucionar 
a indústria. Aguardamos, 
portanto, com expectati-
va o sucesso a longo pra-
zo e a cooperação com a 
SYPWAI a nível global. 
Os principais fundos de 
capital de risco, que fize-
ram vários grandes inves-
timentos neste arranque, 
detêm a mesma posição”, 
disse o sócio-gerente da 
empresa, que se tornou um 
investidor líder.
A plataforma SYPWAI irá 
gastar o investimento para 
continuar a implementar 
com sucesso a inteligên-
cia artificial na educação. 
Planeia também utilizar 
uma parte dos fundos para 
aumentar os recursos da 
empresa.
Porque é que o SYPWAI 
está a alavancar pessoas 
de todo o mundo
Século XXI. A era da digi-
talização total. Uma época 
em que os sistemas auto-
matizados podem facil-
mente substituir os recur-
sos humanos, uma vez que 
será mais rápido e mais 
seguro.
Não admira que estejam 
a surgir novas profissões. 
O SYPWAI também não 
se apoiou e ofereceu uma 
nova profissão à sociedade 

ocorrido.
Duas viaturas do corpo de 
bombeiros compareceram 
ao local. Não houve víti-
mas e o fogo já foi contro-
lado.

- o marcador de dados. Em 
termos simples, as pesso-
as estão a treinar uma rede 
neural. Todo o processo 
é semelhante a um jogo 
educativo para crianças, 
só que em vez de uma 
criança, é inteligência de 
máquina.
Esta notícia espalhou-se 
rapidamente por todo o 
mundo e apelou a muitas 
pessoas.
“Em primeiro lugar, es-
tamos impressionados 
com a ideia de que temos 
ofertas não só para as em-
presas, mas também para 
as pessoas. Em segundo 
lugar, o SYPWAI cresceu 
tanto que podemos ofe-
recer empregos a todos 
e mesmo assim não será 
escasso. Vale a pena con-
siderar que já milhares de 
pessoas de todo o planeta 
estão a trabalhar conosco 
e estão felizes. Estamos 
realmente orgulhosos do 
facto de que, em todas as 
frentes, estamos a investir 
o máximo que podemos”, 
diz o Chefe de Recursos 
Humanos.
Ajudar as pessoas a en-
contrar a sua missão
“Conhece muitas pessoas 
que gostariam de trabalhar 
no meio académico, mas 
que não querem ser admi-
tidas em estágios para não 
se meterem no caminho? 
Eu sou um deles. Che-
guei ao SYPWAI com o 
entendimento de que não 
me seriam oferecidas boas 
condições, mas com gran-
de potencial. O processo 
de seleção foi duro, esgo-
tou cada passo do caminho 
para que o melhor dos me-
lhores se pudesse aplicar. 
Eu era um dos melhores. 
Nem imagina como fiquei 
feliz quando entrei para a 
empresa e comecei a fa-
zer pesquisas realmente 
importantes. Fui ajudado 
em cada passo do cami-
nho, cuidei e verifiquei 
se tudo estava claro para 
mim. Isso não é felicida-
de?” - diz Laura Smith, 
uma licenciada do Colégio 
Conestoga.
SYPWAI tem sempre o 
prazer de abrir as suas por-
tas àqueles que realmente 
querem tocar na criação 
de tecnologia inovadora e 
criar o futuro em conjunto.
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