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COLUNA DO HERÓDOTO

Ele era temido no 

senado. Podia qualquer 

coisa diziam os colegas 

nos corredores do 

prédio. 

Tinha todos nas mãos, 
principalmente o pre-
sidente da república 

de plantão. Controlava as 
principais comissões e todos 
o temiam. Seus detratores, es-
condidos, é claro, faziam piada 
e diziam que os presidentes 
gostavam tanto dele que até 
governava sem ser mesmo o 
poder executivo. A república 
estava nas mãos desse oligarca, 
que tinha os pés fi ncados no 
poder executivo. 

Homens como ele eram 
chamados carinhosamente 
de “coronel”, um título tão 
antigo quanto a fraqueza do 
poder central. Isso permitia a 
formação de lideranças locais 
focadas nos mais aptos e po-
derosos. O posto de coronel 
era comumente herdado  nas 
cidades mais antigas mediante 
a infl uência natural das famílias 
tradicionais, donas de terras e 
de gado e passava de geração 
para geração. 

O pai sempre preparava o 
fi lho para ser o seu herdeiro 
político. Local e socialmente 
exercia uma série de funções 
que o faziam temido e obede-
cido o que ele devia aos seus 
dotes pessoais e não ideoló-
gicos. Brilhava na capital da 
república com uma miríade de  
assessores de toda ordem. Não 
abria nem a porta do carro que 
o transportava para o Senado.

O senador unia o título de 
chefe do seu clã estadual, 
não só da  família que mas de 
toda uma turma que o seguia 
em função do prestígio na 
república, força política e 
dinheiro obtido não se sabe 
onde. Estava sempre à espreita 
à espera de uma oportunidade 
de se candidatar à presidência 
da república. Por isso mano-
brava o seu partido como se 
fosse uma horda de imbecís 
e corruptos, sempre de boca 
aberta esperando uma fatia de 
poder ou de riqueza. 

Tentou, mais de uma vez, ser 
o delfi m do partido e tentar a 
presidência, mas as oligarquias 
do sudeste, especialmente 
São Paulo e Minas Gerais, 
estavam atentas e punham os 
obstáculos possíveis. Talvez 

melhor mesmo seria continuar 
manipulando a política desde o 
senado, ora na tribuna, ora na 
penumbra. De lá poderia ma-
nipular as marionetes políticas 
do Congresso Nacional e infl uir 
decisivamente no destino dos 
estado e do próprio país. 

Seu escritório, garbosa-
mente chamado de gabinete, 
recebia uma fi la diária de pas-
santes. Uns pedindo para parar 
uma investigação, outros para 
que ajudasse a aprovar uma lei 
que os favorecia, outros ainda 
pequenas sinecuras como 
um emprego público para se 
encostar em algum escaninho 
da imensa máquina de funcio-
nários federais.

Na última eleição milhares de 
pessoas pediam a sua cabeça. 
Até manifestação pública na 
porta de sua residência aconte-
ceu. Algo inédito na história da 
república. O povo não o queria 
mais no poder. Estava expos-
to à mídia e esta insistia em 
atribuir a ele os mal feitos que 
impediam o país de avançar, 
a corrupção de ser combatida 
e os privilégios diminuídos. 
Quase foi linchado por uma 
multidão  que o esperava na 
porta do senado.  

Foi nesta ocasião que Pi-
nheiro Machado disse uma 
de suas mais célebres frases, 
ao ordenar ao cocheiro que o 
apanhara na porta do Palácio 
do Conde dos Arcos e que lhe 
perguntara como deveriam 
sair dali: "Nem tão devagar 
que pareça afronta, nem tão 
depressa que pareça medo!".  

Senador pelo estado do Rio 
Grande do Sul conseguiu mon-
tar um sistema que lhe permitia 
intervir tanto nas decisões dos 
presidentes da república velha 
como do legislativo. Tinha uma 
legião de amigos e de inimigos. 
Não escondia que um dia po-
deria ser morto por causa de 
sua ação no Rio de Janeiro, 
então capital da república dos 
Estados Unidos do Brasil. 

Meses antes, Pinheiro Ma-
chado previra sua própria 
morte em entrevista ao jor-
nalista João do Rio: "Morro na 
luta. Matam-me pelas costas, 
são uns 'pernas fi nas'. Pena 
que não seja no Senado, como 
César.” Foi assassinado no hall 
do Hotel dos Estrangeiros por 
Manso de Paiva, que o apunha-
lou pelas costas.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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News@TI
Programa Conexão Startup Brasil promove 
Laboratório de Modelagem 
@Com a presença de empreendedores, empresários, representantes 

de startups e do setor acadêmico, o Programa Conexão Startup 
Brasil promoveu ontem na sede da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) um Laboratório de Modelagem.Entre os objetivos 
desta primeira iniciativa está a identifi cação de novos elementos para 
validação do modelo de conexão entre empresas e empreendedores 
dentro do Programa, tais como difi culdades, benefícios, interesses, ge-
ração de valor e forma. Resultado de uma ação conjunta entre a Softex, 
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq), o Progra-
ma Conexão Startup Brasil refl ete o empenho do Governo Federal em 
apoiar o empreendedorismo (https://www.conexaostartupbrasil.org.br/).

Transformação digital em MPEs
@O Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia fundado pela Algar Tele-

com, uma das maiores empresas brasileiras de telecomunicações, 
desenvolveu soluções SaaS (Software as a Service) voltadas para micro 
e pequenas empresas. Lançadas essa semana pela Algar Telecom, as 
tecnologias visam colaborar para que os empresários alavanquem seus 
negócios, sem exigir um alto investimento e burocracia. Soluções SaaS 
são caracterizadas por ofertar serviços tecnológicos por meio de conexão 
com a internet, sem que o cliente precise instalar algum software na sua 
empresa ou comprar equipamentos.

O estilo de vida digital é cada vez mais 
adotado por muitas famílias ao redor do 

mundo e, portanto, a segurança online é um 
tema relevante nas conversas entre pais e fi lhos. 
Uma pesquisa da AVG Online Security sobre a 
independência das crianças no universo digital, 
revelou que mais da metade (57,38%) dos pais 
no Brasil conversam regularmente com os seus 
fi lhos sobre suas atividades online, enquanto 
globalmente esse percentual é de 42%. 

O estudo da AVG constatou ainda que 30,49% 
dos brasileiros têm conversas de tempos em 
tempos com seus fi lhos sobre o que fazem no 
mundo digital. Entre aqueles que não debatem 
muito sobre segurança online, 5,14% dos en-
trevistados afi rmaram que simplesmente não 
querem; 3,72% disseram que não se sentem 
confortáveis; e 3,28% gostariam de fazê-lo, 
porém seus fi lhos não deixam debater o assunto. 

"Para que a internet seja um lugar mais segu-
ro, adultos e crianças precisam ser capazes de 
discutir o que é ter um comportamento online 
apropriado e o que fazer se uma criança se en-
volver em uma atividade que a coloque em uma 
posição desconfortável. Ter conversas abertas 
e honestas é uma das melhores defesas contra 

Mais da metade dos pais no Brasil conversam 
regularmente com seus fi lhos sobre segurança online

seja considerada digitalmente independente, 
a escolha mais popular entre os entrevistados 
no Brasil (33,90%) é 18 anos; em seguida 15 
anos (13,56%) e 19 anos ou mais (12,85%). 
Globalmente, em segundo lugar, a idade para 
13% dos pais é 19 anos; quase 1 em cada 10 
entrevistados em todo o mundo, no entanto, 
consideraria um adolescente de 13 anos di-
gitalmente independente. Já no Brasil, 6,5% 
dos entrevistados consideram 13 anos uma 
idade adequada. No mundo todo, 8% dos pais 
acreditam que menores de 12 anos podem ser 
digitalmente independentes, enquanto entre os 
brasileiros esse percentual é de 5,08%.

Dhaliwal completou: “A independência digital 
cria um enorme desafi o para os pais hoje porque, 
como mostra a nossa pesquisa, simplesmente 
não há consenso sobre quando uma criança é 
considerada digitalmente independente. Embora 
seja muito importante ter discussões regulares 
sobre a segurança na navegação online, os pais 
também devem levar em conta as atividades nas 
quais o fi lho está envolvido (supervisionando-o 
ou não), e o nível emocional geral de desenvol-
vimento dele, pois esses fatores afetam o grau 
de vulnerabilidade da criança no mundo digital”.

os cibercriminosos, conteúdos inapropriados e 
cyberbullying”, disse Jas Dhaliwal, especialista 
em Segurança para Consumidor da AVG. "Até 
que a criança tenha uma idade, quando tanto 
ela quanto seus pais sintam-se sufi cientemente 
maduros para tomar decisões sobre as ativi-
dades online de maneira independente, essas 
conversas são vitais".

 
Independência Digital

Quando questionados sobre como defi niriam a 
independência digital, 56,81% dos pais no Brasil 
(46% no mundo) disseram: "Quando meu fi lho 
é totalmente responsável pelo que publica e faz 
no mundo online, compreendendo as implica-
ções ou consequências". Outros 23,87% dos 
brasileiros (26,44% no mundo) disseram que 
seu fi lho seria considerado digitalmente inde-
pendente, depois de conversar sobre os tipos 
de conteúdos não adequados para compartilhar 
ou visualizar nas plataformas digitais, além de 
orientá-lo sobre comportamentos corretos e 
inadequados no mundo digital".

 
Idade para Independência

Quando se trata da idade para que uma criança 

Uma pesquisa da AVG, sobre a independência digital das crianças, destaca as diferentes atitudes dos pais 
com relação às atividades dos seus fi lhos no mundo digital

O presidente Jair Bolsonaro 
elogiou ontem (14), em sua 
conta no Twitter, o trabalho 
do Ministério da Saúde no pre-
enchimento das vagas do Mais 
Médicos. A pasta conseguiu 
cobrir a lacuna de atendimento 
em saúde aberta há quase dois 
meses, quando o governo cuba-
no suspendeu a participação no 
programa brasileiro.

“De forma irresponsável, 
Cuba suspendeu sua partici-
pação subitamente, colocando 
em xeque o caráter humanitá-
rio do acordo feito com o PT. 
Oferecemos asilo aos cidadãos 
que queriam fi car em nosso 
país. A esquerda mesmo assim 
poupou a ditadura e colocou na 
conta do novo Governo”, disse 
o presidente. Bolsonaro afi r-
mou que a equipe, comandada 
pelo ministro Luiz Henrique 
Mandetta, agiu rapidamente e 
conseguiu concluir o processo 
com o registro de brasileiros 
formados no exterior que de-
clararam interesse em atuar no 
Mais Médicos. “Eles receberão 
seus salários de forma integral 

O programa Mais Médicos conseguiu incrementar o número de 

profi ssionais onde eram mais necessários.

Em visita na sede do FAO, 
em Roma, Francisco 
lembrou que sua pre-

sença deseja trazer os anseios 
e as necessidades da multidão 
de ‘nossos irmãos que sofrem 
no mundo’.

“Gostaria que pudéssemos 
olhar para seus rostos sem fi -
carmos vermelhos de vergonha, 
pois fi nalmente seu clamor foi 
ouvido e suas preocupações 
foram atendidas”, ressaltou. O 
líder da Igreja Católica denun-
ciou que há pessoas que vivem 
em “situações precárias”, em 
um mundo no qual o “ar está 
viciado, os recursos naturais 
dizimados, os rios poluídos, os 
solos ácidos”.

Segundo Jorge Bergoglio, 
milhões de cidadãos “não têm 
água sufi ciente para si ou para 
suas colheitas; suas infraestru-

“A fome não tem presente nem futuro. Só passado”, afi rmou o 

papa Francisco.
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Papa Francisco pede que luta 
contra a fome seja prioridade

O papa Francisco fez um apelo ontem (14) para que a luta contra a fome no mundo seja “primordial” 
durante cerimônia de abertura da 42ª sessão do Conselho de Presidentes do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA)

“As responsabilidades não 
escapam, passando-as de um 
para o outro, mas devem ser as-
sumidas para que ofereçam so-
luções concretas e reais”, disse. 
Ele exortou todos aqueles com 
responsabilidades em nações 
e órgãos intergovernamentais, 
bem como aqueles que podem 
contribuir nos setores público 
e privado, desenvolvendo os 
canais necessários para imple-
mentar medidas apropriadas 
nas regiões rurais da terra. 

Com isso, os camponeses po-
derão ser responsáveis por sua 
produção e progresso. O Papa 
ressaltou que os “problemas 
afetam negativamente o desti-
no de muitos de nossos irmãos 
na atualidade e não podem ser 
resolvidos isoladamente, de 
forma ocasional ou efêmera”  
(ANSA).

turas de saúde são precárias, 
suas casas escassas e defeitu-
osas”. “Ser determinado nesta 
luta é fundamental porque 
podemos fi nalmente ouvir - não 
como um slogan, mas como 
uma verdade - : A fome não 

tem presente nem futuro. Só 
passado”, afi rmou. Entretanto, 
Francisco acrescentou que, 
para isso, “é necessária a ajuda 
da comunidade internacional, 
da sociedade civil e daqueles 
que possuem recursos”. 

Ministério ‘foi rápido’ para 
preencher vagas no Mais Médicos

e terão a liberdade necessária 
para uma vida digna. A resposta 
para quem torce contra o Brasil 
é o trabalho. Vamos em frente”, 
afi rmou.

O presidente ainda criticou 
a reação de Cuba em relação 
às declarações feitas por ele a 
respeito das condições impos-
tas aos profi ssionais de saúde 
cubanos que atuavam no país 

e alertou que milhões de pes-
soas poderiam ter fi cado sem 
atendimento. “Meses atrás 
exigimos que a ditadura cuba-
na revisse as regras impostas 
aos profi ssionais cubanos par-
ticipantes do Mais Médicos, 
que recebiam apenas uma 
pequena parte de seus salários 
e não tinham liberdade para 
ver seus familiares” (ABr).

Leilão para suprimento 
de energia em Roraima

O Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) determinou que o 
leilão para suprimento de ener-
gia em Roraima seja feito até 
31 de maio, conforme portaria 
publicada na edição de ontem 
(14) do DOU. De acordo com 
a sistemática, serão ofertados 
dois produtos para a garantia 
do suprimento de Roraima: 
potência e energia. Na modali-
dade de energia, os contratos de 
suprimento terão duração até 31 
de dezembro de 2035.

Além de aumentar o prazo 
para realização do certame, o 
governo alterou a data para iní-
cio do fornecimento de energia 
e também da potência. "Para 
ambos produtos, o início do 
suprimento de energia elétrica 
ocorrerá em 28 de junho de 
2021, devendo os respectivos 
contratos permitir a antecipação 
do início da entrada em ope-
ração comercial das soluções 
de suprimento, desde que haja 
disponibilidade de margem 
de escoamento para a energia 
produzida", diz a portaria.

Roraima é o único estado que 
não está interligado ao sistema 
elétrico nacional. Desde julho de 
2001, grande parte do estado, 
incluindo a capital, Boa Vista, 
é suprida por energia elétrica 
proveniente da Venezuela, por 
meio de um sistema de transmis-
são situado parte em território 
venezuelano, parte em território 
brasileiro (ABr).


