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COLUNA DO HERÓDOTO

O astrólogo é mesmo 

poderoso. Graças as suas 

previsões e conselhos, 

fi nalmente o grupo 

chegou ao poder. 

Ninguém fazia nada sem 
consultá-lo, ainda que, 
muitas vezes estivesse 

distante dos acontecimentos 
políticos do país. Os que o 
ouviam eram mais do que 
consultores de alguém capaz 
de apontar os caminhos mais 
curtos para monopolizar o 
poder. Eram seus discípulos e 
acreditavam nele cegamente. 
Várias vitórias rumo ao poder 
foram atestadas por aqueles 
que o seguiam e isso reforçava 
ainda mais sua infl uência para 
quando chegasse o grande 
embate de se apropriar do 
poder central. 

Os seus opositores bem que 
se esforçaram para denunciar 
suas  manobras macabras e 
não faltaram adjetivos para 
qualifi car sua personalidade e 
atitudes. Mas era muito pouco 
para os que o seguiam como um 
deus, uma abençoado do céu, 
um ser capaz de ler nas estre-
las e outras manifestações da 
natureza quais os caminhos 
melhores e mais curtos em 
direção à conquista do poder 
e a monopolização do Estado.

O maior ensinamento do 
astrólogo é que os bons tempos 
voltariam. A Idade de Ouro 
perdida no passado, seria 
restaurada graças aos seus 
ensinamentos e orações. O 
grupo de crentes se uniam a 
cada uma de suas indicações 
e se tornavam cada vez mais  
fortes com críticas aos rumos 
que o país estava tomando e o 
abandono das tradições que ja-
mais poderiam ser esquecidas. 

Para tanto era preciso reu-
nir os conservadores de toda 
ordem, os refratários às novi-
dades pagãs do novo século 
e por um freio naqueles que 
insistiam em jogar na lama os 
símbolos nacionais. Bandeira, 
brasão e selo eram para serem 
adorados como a personifi ca-
ção da pátria e dos valores in-
violáveis da nação. As famílias 
precisavam ser preservadas, 
não importa a que classe social 

pertenciam. 
A política externa deveria 

estar voltada a alianças com 
nações que tinham os mes-
mos ideais. Todas as outras 
deveriam ser rechaçada uma 
vez que podiam interferir no 
rumo correto do mundo e da 
humanidade. Deveriam ser 
satanizadas e, se possível, 
esmagadas na primeira opor-
tunidade de união entre os que 
estavam ao lado do Bem para 
a luta titânica contra o Mal. 

Zoroastro já previra, há uns 
5 séculos antes de Cristo, que 
um dia essa batalha se daria 
e se os homens se aliassem 
ao lado de Bem certamente 
ele derrotaria a sua antítese. 
A doutrina do astrólogo não 
tinha fronteiras, juntava todos 
os ensinamentos que podiam 
ser úteis para consolidar a 
crença dos seus seguidores 
em sua crença.

Havia os que avaliavam 
como um risco para o país 
uma infl uência tão decisiva 
de alguém que não vivia o 
dia a dia das pessoas e como 
o Estado poderia sobreviver 
diante das rápidas transforma-
ções trazidas pelo novo século. 
Ainda assim, não tinham força 
sufi ciente para afastá-lo do 
centro do poder político da 
nação. Ideologicamente era 
um ativista da direita radical 
e liderava grupos políticos 
infl uentes. 

Estava perigosamente próxi-
mo da presidente. Era conhe-
cido por seus livros Astrologia 
Esotérica, o Sábio Hindu e 
Alpha e Omega. ‘El Brujo’, 
como era conhecido reservou 
para si mesmo um ministério. 
Sua infl uência maior se deu no 
governo de Isabel Perón. Foi 
o idealizador da AAA, Aliança 
Anticomunista Argentina, que 
praticou atentados e assassi-
natos seletivos para combater 
os grupos de esquerdas muito 
fortes no país. 

Não foi o único que usou e 
abusou de crenças esotéricas 
para influenciar governos. 
Outros personagens se mis-
turaram com a política como 
Rasputin, na Rússia czarista, e 
Choi Soon-sil, na Coreia do Sul.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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News@TI
HERE e Blis fazem parceria 
@A HERE Technologies, líder global em mapeamento e localização, 

e a Blis, pioneira mundial em tecnologia avançada de dados de 
localização, anunciaram uma parceria que aumentará a capacidade da 
Blis de fornecer pontos de interesse mais precisos e escaláveis em suas 
ferramentas de segmentação por locais. O HERE Places, banco de dados 
global da empresa, aprimorará o robusto armazenamento POI da Blis, 
que mapeia dados verifi cados de GPS de todo o mundo real. Com acesso 
a mais de 1 bilhão de POIs exclusivos em mais de 70 mercados, o banco 
de dados Blis POI é segmentado por categorias de localização e públicos 
para ajudar as maiores marcas do mundo a identifi car e segmentar com 
precisão e efi ciência locais de interesse para planejamento e compra de 
mídia. Continuamente a HERE atualiza seus dados usando milhares de 
diferentes fontes, inclusive de parceiros de mídias sociais, e aplicando 
o machine learning para identifi car locais verdadeiros e remover infor-
mações irrelevantes ou duplicadas. Hoje, o HERE Places tem mais de 
140 milhões de POIs exclusivos em 200 países (http://360.here.com).

Inscrições para programa de aceleração e 
inovação aberta com startups da FIEMG

@As inscrições para a segunda rodada do programa de aceleração e 
inovação aberta com startups da Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais – o FIEMG Lab 4.0 – estão abertas gratuitamente até o 
dia 15 de março para empresas de base tecnológica de qualquer canto do 
Brasil e do mundo. Nessa nova jornada, grandes indústrias estabeleceram 
o programa como uma de suas plataformas ofi ciais de inovação aberta 
com startups e irão patrocinar e participar ativamente do programa com 
a disponibilização de know-how, informações estratégicas, estrutura 
para testes industriais e recursos fi nanceiros. As chamadas indústrias 
madrinhas são a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, a 
GERDAU e a RHI Magnesita (http://www.fi emglab.com.br).

Walter Sanches (*)

Um estudo recente do Gartner estimou 
também que 181 bilhões de dólares serão 
investidos na migração de sistemas para 

cloud até 2020. Ou seja, com a transformação 
digital, cada vez mais presente e necessária, a 
jornada para nuvem é uma trajetória natural e, 
por isso, veremos muitas companhias realizando 
este movimento.

Entretanto, muitas corporações até o momento 
não levaram sua estrutura de TI para esse ambien-
te. Segundo a IBM, 80% dos dados, informações e 
sistemas das empresas ainda não migraram para 
a nova realidade. Em 2019,  haverá um boom de 
serviços e soluções em nuvem, dentro de modelos 
como Saas (Software as a Service), Paas (Plaftorm 
as a Service) e Iaas (Infrastructure as a Service), 
todos apontando para um caminho sem volta.

Parte dessa estatística, ou seja, o percentual 
das empresas que ainda não começaram a jor-
nada para a nuvem, pode estar relacionado à 
preocupação em relação a um cenário técnico 
turbulento, com muitas adaptações a serem 
realizadas, além de treinamentos. Muitas organi-
zações e responsáveis pelas áreas de TI podem 
ainda estar em dúvida quanto a essa mudança, 
se ela vale a pena diante de uma perspectiva 
muito trabalhosa. Por estas razões, gostaria de 
compartilhar a minha experiência dentro da 
Termomecanica que, para quem não está fami-
liarizado, é uma das maiores indústrias privadas 

brasileiras, líder no setor de transformação 
de Cobre e suas ligas e, mais recentemente, 
também fabricante de produtos em Alumínio.

Depois de quatro meses de termos concluído o 
processo de migração do nosso ambiente de TI, 
posso garantir: o sucesso foi confi rmado. Conse-
guimos migrar 70% da nossa infraestrutura para 
a nuvem (o restante foi virtualizado), sem passar 
por transtornos como de latência e de desempe-
nho. Por muito tempo, nossos sistemas estavam 
instalados em um ambiente particular, do qual 
tínhamos total controle. Sabíamos onde estava 
e o que estava sendo feito em cada um deles. Na 
nuvem, a administração do ambiente passa a ser 
compartilhada: a equipe interna, com foco nas 
demandas de negócio, e a equipe do provedor de 
olhos nas questões técnicas e com preocupação 
em garantir tudo que diz respeito à disponibilidade.

Ao todo, foi um ano de trabalho desde o iní-
cio dessa jornada para nuvem.  Executamos o 
projeto fase a fase, passando pelo planejamento, 
em seguida por todas as etapas de desenvolvi-
mento, até entrarmos em produção. O processo 
consumiu cerca de duas mil horas de trabalho 
de funcionários das áreas de TI e de negócios, 
mas o esforço valeu a pena.

Hoje, já podemos considerar três ótimas van-
tagens de embarcar nessa jornada para a nuvem: 
fl exibilidade, podendo expandir o ambiente 
onde estamos e adequar a estrutura conforme 
a demanda; disponibilidade, que permite aces-
sar recursos exclusivos de redundância, além 

de compartilhá-los no ambiente SAP por mais 
tempo; e a tão buscada redução de custos, já 
que, quanto maior é a oferta de computação 
e armazenamento na nuvem, mais barato fi ca 
a migração. Em nosso caso, obtivemos uma 
economia de 35% com sistemas.

A jornada para nuvem dá trabalho e não é sim-
ples, por isso é preciso ter muito planejamento, 
além de engajamento das equipes e dos usuários. 
Outro aspecto que foi – e continua sendo – essen-
cial para o bom funcionamento da migração foi o 
amparo técnico dos fornecedores, que ajudou a 
conduzir a mudança de forma natural e certeira. 

Como este foi um projeto que envolveu muitas 
pessoas dentro da empresa, foi imprescindível 
tratá-lo com transparência. Durante o percurso, 
toda a empresa foi sendo informada sobre os 
procedimentos e cada passo que dávamos rumo 
à conclusão. E, já que houve um alinhamento 
em tempo real, não foi preciso nenhum tipo de 
treinamento aos funcionários em relação a isso.

Está claro para mim que, independentemente 
da área ou tamanho da empresa, a tendência 
é que elas adotem cada vez mais os ambien-
tes em cloud. Não é um trabalho fácil e nem 
rápido, mas também não é impossível como 
muitas pessoas podem achar. Os benefícios e 
vantagens da jornada para nuvem são muitos 
e, pode confi ar, realmente dá certo. 

(*) É CIO da Termomecanica, líder no setor de 
transformação de Cobre e suas ligas,

em produtos semielaborados e acabados.

Iniciar a jornada para a nuvem realmente funciona
No fi nal do ano de 2018, quase metade dos gastos das empresas com TI foram baseados em nuvem e a previsão 
é de que, até 2020, 60% de toda a infraestrutura migre para esse modelo, além de 70% de todos os gastos com 
software, tecnologia e serviços, segundo o IDC

A Organização das Nações Unidas (ONU) está 
fazendo um alerta para a necessidade urgente 
de ajuda humanitária na Coreia do Norte. A ONU 
diz que US$ 120 milhões são necessários para 
salvar a vida de milhões de pessoas.

Segundo recente relatório, 11 milhões de norte-
-coreanos não têm acesso à alimentação saudável, 
água limpa e a outros serviços básicos. O porta-voz 
da Secretaria-Geral, Stephane Dujarric, lembrou 
que muitas crianças estão desnutridas e podem 
morrer de doenças que têm tratamento.

Dujarric ressaltou que o plano de ajuda huma-

nitária do ano passado só recebeu cerca de um 
quarto dos recursos necessários. Ele afi rmou 
que a situação da Coreia do Norte é desafi adora, 
e que é importante que a ajuda humanitária 
seja desvinculada da dinâmica política.

O relatório diz que a Coreia do Norte foi atin-
gida duramente por desastres naturais e sofre 
com a falta de terra cultivável. Os autores do 
documento ressaltam que as sanções da ONU 
contra os programas de armas de Pyongyang 
não deveriam afetar o trabalho humanitário, 
mas o fazem (ABr).

Para a ONU, é importante que a ajuda humanitária seja desvinculada da dinâmica política.

Orçada em U$  70 milhões, as obras da segunda ponte entre 

Brasil e Paraguai e a ligação com a Perimetral Leste em Foz do 

Iguaçu, deverão ser custeadas pela Itaipu Binacional.

De acordo com o Mi-
nistério das Relações 
Exteriores, esse será 

um dos assuntos tratados du-
rante a visita do presidente do 
Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
no próximo dia 12. Cada país 
deverá ser responsável pela 
construção de uma das pontes. 
A previsão é que a brasileira seja 
iniciada ainda este ano, e deverá 
ser concluída em três anos. 

Uma das pontes ligará a cida-
de paranaense de Foz do Iguaçu 
a Puerto Presidente Franco, no 
Paraguai. Essa fi cará a cargo 
do Brasil e deverá servir para 
desafogar o intenso fl uxo na 
Ponte da Amizade, que liga Foz 
do Iguaçu a Ciudad del Este. 
A outra, que fi cará a cargo do 
Paraguai, irá ligar a cidade de 
Porto Murtinho, no Mato Grosso 
do Sul, a Carmelo Peralta. O 
objetivo é facilitar o acesso ao 
Oceano Pacífi co. A previsão é 

Aberto o prazo para 
envio da declaração 
do IRPF

Até as 11h de ontem (7), a Receita 
Federal já havia recebido 254.903 
declarações de Imposto de Renda. 
O prazo para envio da declaração 
começou ontem e vai até o dia 30 de 
abril. A expectativa é receber 30,5 
milhões de declarações, que podem 
ser feitas de três formas: pelo com-
putador, por celular ou tablet ou por 
meio do e-CAC. Pelo computador, 
será utilizado o Programa Gerador 
da Declaração - PGD IRPF2019, 
disponível no site da Receita.

Também é possível fazer a de-
claração com o uso de dispositivos 
móveis, como tablets e smartphones, 
por meio do aplicativo “Meu Imposto 
de Renda”. O serviço também está 
disponível no e-CAC no site da Re-
ceita, com o uso de certifi cado digital, 
e pode ser feito pelo contribuinte ou 
seu representante com procuração.

O contribuinte que tiver apre-
sentado a declaração referente ao 
exercício de 2018, ano-calendário 
2017, poderá acessar a Declaração 
Pré-Preenchida no e-CAC, por meio 
de certifi cado digital. Para isso, é 
preciso que no momento da impor-
tação do arquivo, a fonte pagadora 
ou pessoas jurídicas tenham enviado 
para a Receita informações relativas 
ao contribuinte referentes ao exercí-
cio de 2019, ano-calendário de 2018. 

Segundo a Receita, o contribuinte 
que fez doações, inclusive em favor 
de partidos políticos e candidatos 
a cargos eletivos, também poderá 
utilizar, além do Programa Gerador 
da Declaração IRPF2019, o serviço 
“Meu Imposto de Renda”.

KCNA/Reuters
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Brasil e Paraguai vão retomar 
discussão sobre construção de pontes
Brasil e Paraguai darão continuidade à discussão da construção de duas pontes ligando os dois países

cessária alteração no acordo, 
para que cada país arque com 
as despesas da construção de 
uma das pontes. Pelo acordo 
fi rmado atualmente, o valor 
seria dividido. Além da cons-
trução das pontes, o presidente 
Jair Bolsonaro e Abdo Benítez 
deverão tratar também da segu-
rança na fronteira, do combate 
ao tráfi co e do comércio entre 
os países e da região. 

Questões internas do Mer-
cosul - grupo que reúne Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Argentina 
- e negociações do grupo com 
outros países, além da situação 
da Venezuela também deverão 
entrar na pauta dos presiden-
tes. Em janeiro, o Paraguai 
anunciou o rompimento das 
relações diplomáticas com a 
Venezuela. A decisão foi toma-
da após a posse do presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro 
(ABr).

que cada uma custará cerca de 
US$ 70 milhões. 

No ano passado, esse foi 
assunto tratado também pelo 

ex-presidente Michel Temer. 
Segundo o Itamaraty é preciso 
avançar em questões técnicas. 
Do lado do Paraguai, será ne-

ONU pede ajuda humanitária 
para Coreia do Norte


