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Que tal andar pelas ruas da 
sua cidade a bordo de um e-pa-
tinete elétrico, com design exclu-
sivo, silencioso e que ainda por 
cima não emite gases poluentes? 
Pois o Surfer, projeto brasileiro 
de mobilidade consciente, pode 
chegar ao mercado em breve por 
meio de um financiamento cole-
tivo. Essa pelo menos é a expec-
tativa da Soma Veículos Elétricos, 
que lançou uma campanha na Ki-
ckante, plataforma de crowdfun-
ding, para arrecadar pelo menos 
R$ 30 mil e iniciar a produção. O 
equipamento vai custar R$ 5.490.

O Surfer foi criado para ser 
uma opção de mobilidade susten-
tável, de fácil manutenção e cons-
ciência coletiva. O motor elétrico 
que permite circular por ciclovias 
ou vias urbanas de baixa veloci-
dade, além de subir ladeiras mo-
deradas. Tudo isso sem a neces-
sidade de manutenções comuns 
entre carros ou motos. Para se lo-
comover, o usuário dá um impul-
so na patinada e o equipamento 
acelera, alcançando cerca de 25 
km/h. Ao frear, o sistema corta 
o movimento.

Os componentes são simila-
res aos de uma mountain bike, 
ou seja, foram projetados para se-
rem leves e de fácil reposição em 
caso de necessidade de troca de 
peças. A autonomia é de 35 km e 
o patinete pode ser carregado em 
qualquer tomada convencional. 
O sócio da empresa e responsável 
pela área de desenvolvimento de 
clientes da Soma, Yuri Berezovoy, 
comenta que durante a concep-
ção do produto a empresa contou 
com uma especialista que ajudou 
na escolha dos compósitos do e-
-patinete. Isso garantiu, entre ou-
tras coisas, um processo produti-
vo mais flexível.
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“A gente queria poder criar, 
errar e começar de novo sem que 
isso significasse um prejuízo altís-
simo, o que é comum quando o 
maquinário é muito caro”, relem-
bra. O mesmo cuidado os sócios 
tiveram ao conversar com pro-
fissionais da área de sustentabi-
lidade. Eles chegaram a conside-
rar usar 15% de sisal, que é uma 
planta. Mas desistiram quando 
perceberam que, ao misturar 
com plástico, não seria possí-
vel fazer a separação para pos-
terior reciclagem. “O nosso pati-

nete é 100% reciclável”, ressalta. 
O Surfer usa plástico, alumínio 
e madeira – nesse caso, para o 
acabamento. E componentes ele-
trônicos para o painel. Aliás, em 
breve, vai ganhar uma saída para 
bluetooth para se conectar com o 
celular do usuário. Pensando na 
segurança, Berezovoy relata que 
está sendo criado um sistema que 
vai bloquear o equipamento se o 
usuário se afastar e, assim, de-
semparelhar do bluetooth (tecno-
logia de conexão sem fio tem al-
cance de 10 a 100 metros). 
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Produto pode ter produção alavancada via crowdfunding 
O desenvolvimento do Surfer 

já recebeu investimentos de cerca 
de R$ 2 milhões, entre recursos 
de editais e privados. O projeto 
está sendo acelerado pelo Senai 
-Cimatec em Salvador e partici-
pa de programas do MCTI/Star-
tup-Brasil e CNPq, entre outros. 
A Soma Veículos Elétricos conta 
com desenvolvimento em Salva-
dor, no Rio de Janeiro, São Paulo, 

Londres-Reino Unido e São Fran-
cisco (Estados Unidos).

Além disso, agora o projeto 
pode contar com o apoio de pes-
soas interessadas em ajudar no 
processo para que o produto che-
gue ao mercado. Até o dia 19 de 
abril, será possível contribuir no 
site de crowdfunding da Kickan-
te (kickante.com.br/campanhas/
surfer-e-patinete-brasileiro).

O primeiro lote visa arreca-
dar R$ 30 mil para poder produ-
zir seis patinetes, mas a ideia é 
tentar viabilizar até 50 unidades. 
Quem pagar o valor do equipa-
mento - custar R$ 5.490,00 – vai 
receber uma edição especial do 
Surfer. A Kickante é a maior pla-
taforma de financiamento coleti-
vo do País: já lançou mais de 23 
mil campanhas.

A disseminação dos drones
O que parecia uma realidade distante já começa a fazer parte 

do cotidiano das pessoas. São os drones, ou aeronaves não tripu-
ladas. E é justamente devido à disseminação que vários países 
editaram normas para regularizar seu uso. No Brasil, algumas já 
valem, e outras aguardam aprovação da Anac. Uma das mais re-
centes, de novembro de 2015, segundo o advogado Geovane Alves, 
do escritório Freitas Macedo e especialista em Direito Aeronáutico, 
estabelece que todos os voos de drones no País deverão ter autori-
zação do Decea, como no caso das aeronaves tripuladas. Sua não 
observância sujeita o infrator à responsabilização criminal.

Ao preço de um celular
Drone é uma palavra em inglês que significa Zangão, pro-

vavelmente pelo zumbido de suas hélices. É conhecido também 
por Vant (Veículo Aéreo Não Tripulado). Ele não é caro. As Casas 
Bahia têm promoções de drones em sua loja virtual de R$ 159,00 a 
R$ 7.099,00, este já em nível profissional.

Shopping Santa Maria
A Aliansce Shopping Center assumiu só a administração e co-

mercialização do Praça Nova Santa Maria, e não seu controle, es-
clarece sua assessoria, a propósito de nota da coluna. O dono é a 
VBI Real Estate, companhia paulista de investimentos imobiliários 
de capital privado. Um diferencial do shopping é a área lifestyle, 
com 7 lojas de gastronomia e entretenimento ao ar livre, e aberta 
após às 22h.

Semana da Austrália
World Study promove, nesta semana, a Australia Week, com 

apresentação de vários programas de formação profissional da-
quele país. Mas também todos os aspectos que envolvem uma 
viagem ao exterior, como detalhes de cada um dos programas, 
processos de vistos, seguro-viagem, passagem aérea, entre outros.

O plástico está na Fiema
O Sinplast estará na Fiema Brasil, que começa amanhã, em 

Bento Gonçalves, por meio do Programa Sustenplást RS e do Co-
mitê de Reciclagem. Nela, o sindicato lançará a edição 2016 do 
Energiplast, que neste ano abordará tecnologias para reciclagem 
mecânica de plásticos e geração de energia a partir de resíduos 
plásticos. Já o Sustenplást RS irá trabalhar, mais uma vez, a ima-
gem do plástico.

Banricoop comemora 70 anos
A cooperativa dos empregados do Banrisul (Banricoop) acaba 

de criar, em comemoração a seus 70 anos, o Programa Começar, 
para financiar projetos socioambientais que possam melhorar um 
bairro ou cidade onde estão inscritos seus associados. Aliás, o res-
ponsável pelo projeto precisa ser cooperado, mas pode contar com 
voluntários não associados para colocá-lo em prática. Serão sele-
cionados sete projetos, que receberão apoio técnico, via consulto-
ria específica e financeira de até 70% do limite máximo de R$ 7 
mil. Mas o programa oferece ainda 60 dias de crowdfunding para 
captação de outros recursos financeiros.
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