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News@TI
Usiminas é destaque em prêmio de inovação
@O diretor corporativo de Gestão de Pessoas e Inovação da Usimi-

nas, Cesar Bueno, recebeu na terça-feira (23), em evento reali-
zado em São Paulo, o prêmio Top 50 Open Corps. A empresa fi gurou 
entre as 50 companhias brasileiras que mais interagem com startups, 
impulsionando a inovação aberta no país. Segundo os organizadores, 
mais de mil empresas participam da construção do ranking, além de 
8,6 mil startups e 50 mil avaliações registradas na plataforma. Para o 
diretor da Usiminas, participar do Top 50 é de grande importância para 
a empresa, que passa a se tornar reconhecida pelas comunidades de 
inovação do país. “Premiações como essa nos estimulam a continuar 
fomentando a inovação na Usiminas e a continuarmos buscando nos 
serviços e produtos oferecidos por startups brasileiras contribuições 
para os desafi os enfrentados hoje pelas indústrias”, afi rma.

Aplicativo de fi delidade para consumidores pet 
@A Vetnil, uma das líderes em saúde animal do Brasil, lança o 

‘Programa Clube Vetnil’, um aplicativo de benefícios e fi delidade 
destinado a tutores de pet. Além de acumular pontos para ser trocados 
por brindes, de acordo com a quantidade adquirida de produtos da 
marca, o app tem por objetivo ajudar os clientes com informações 
relevantes para seus animais de estimação. Acessível via dispositivos 
móveis, como smartphones e tablets, o app pode ser baixado tanto 
pelo Google Play quanto pela Apple Store. Com interface amigável e 
bastante intuitiva, o app possui um geolocalizador que mostra as lojas 
pet mais próximas. O ‘Programa Clube Vetnil’ permite que pessoas 
físicas se associem e possam comprar produtos participantes, acumu-
lando ‘VetCoins’, pontuação recebida no app, que podem ser trocados 
por brindes exclusivos da Vetnil (http://www.clubevetnil.com.br).

Suporte para gamepad e modo ranqueado em 
Heavy Metal Machines
@A Hoplon acaba de anunciar duas novidades bastante aguardadas 

pelos jogadores de Heavy Metal Machines (HMM), seu MOBA 
de batalha de carros free-to-play. HMM passa a contar com um modo 
ranqueado com várias divisões e subdivisões, e volta a ter suporte a 
gamepads, o que permite aos usuários utilizarem, além de teclados e 
mouses, os controles de Xbox360, Xbox One e PS4 para jogar. “Essas 
novidades são mais um passo importante da Hoplon em direção à 
consolidação do modo competitivo de Heavy Metal Machines, que a 
partir de agora pode reconhecer e premiar o desempenho individual 
de cada jogador”, disse Rodrigo Campos, CEO da Hoplon. O suporte a 
gamepads volta após dois anos com muitos aprimoramentos, e agora 
está totalmente equilibrado e adaptado às dinâmicas do jogo e aos 
personagens. O recurso oferece uma experiência ainda mais variada e 
divertida para quem prefere os controles de videogames aos teclados 
e mouses. “A atualização apresenta uma nova forma de controlar os 
pilotos nas arenas de Metal City. Enquanto o direcional esquerdo guia 
o veículo, o direito controla a mira, que se movimenta em um raio ao 
redor dos personagens e pode ser customizada para estabilizar por 
comando ou recentralizar automaticamente”, disse Eros Carvalho, 
gerente de desenvolvimento da Hoplon (https://goo.gl/1cHS5N).

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Cantávamos 

alegremente “tudo está 

no seu lugar, graças a 

Deus, graças a Deus...”, 

plagiando o Benito 

de Paula, quando 

acordamos na segunda 

década do Século XXI. 

Olhamos para a tela mais 
próxima e não conse-
guimos entender mais 

nada. Notícias que não fazem 
sentido, pós verdade, entrevis-
tas de blogueiros, infl uenciers, 
e nomes como Google, Twitter, 
Instagram, What´s app, Face 
Book, Wikipedia cada vez mais 
citados. Hackers e wikileaks. 

Mais confusão com o tal 
jornalismo viral, widgets virais, 
memes, games, sites de busca 
e muito, muito mais. Uma con-
fusão nas redes sociais com 
noticia misturada com talk 
show e muita coisa publicada 
sem o mínimo de apuração. 

Ao contrário do que concluiu 
Einstein, a velocidade da notí-
cia não tem limite, como a da 
luz, acelera sem parar. Com 
a internet e seus gadgets os 
ditadores não conseguem mais 
censurar as notícias, com fotos 
e/ou vídeos tiradas de celulares 
que mostram acontecimentos 
e informações instantâneas. 
Políticos fazem lives e se co-
municam diretamente com o 
povo sem a intermediação de 
jornalistas. 

Aperfeiçoaram uma prática 
que vem dos tenebrosos anos 
30 do século passado. A gran-
de mudança no jornalismo 
com a internet não foi, como 
parece, de tecnologia, mas de 
paradigma.  O público opta 
por trocar as plataformas tra-
dicionais, como as de papel e 
tinta, pelas telas onde pululam 
os bits e bytes e enlouquecem 
os departamentos comerciais 
das empresas de comunicação. 

Não há  mais separação entre 
o  produtor e o consumidor 
de notícias, como no passado. 

Não há mais exclusividade 
de produção de informações 
na internet. O consumidor 
ganhou as rédeas da comuni-
cação e consome o que julga 
correto e tem o relacionamento 
que julga importante para a sua 
vida. A jornalismo na internet 
se transformou pela própria 
ação do público em uma 
mistura de rede de pessoas e 
marcas, onde todos buscam 
ao mesmo tempo fazer parte 
dessa gigantesca produção 
global de notícias. 

Nesse admirável mundo 
novo do jornalismo sobrevivem 
os princípios da ética, isenção, 
busca do interesse público, 
pluralismo de versões e de 
visões. Está difícil identifi car a 
fonte da informação, agravada 
pelo cultivo das fake News 
geradas ingênua ou maliciosa-
mente. O público consumidor 
de notícias moldou a internet 
para atender aos seus inte-
resses, busca da comunicação 
instantânea e as redes sociais. 

É ao mesmo tempo produtor 
e consumidor de informação 
e notícias, repetimos com 
ênfase. É neste universo sutil 
e digital que navegam todos.  
“Bem, meus caros, diz nossa 
alter ego ao longo do livro 
Jornalismo, publicado pela 
Alta Books, Dona Juventina, 
só me resta lembrar a vocês 
a frase da Esfi nge: decifra-me 
ou devoro-te. Essa frase é  do 
Sófocles e não do Fócrates, 
seus incultos”.  

Mais detalhes nesta modesta 
contribuição com a participa-
ção do jornalista Udo Simons. 
Contudo, seguimos fi rmes e 
fortes com o norte: “O bom jor-
nalismo não desperta paixões, 
desperta refl exões”.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Heródoto Barbeiro (*)

Ao contrário
da velocidade
da luz
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Meu fi lho não sai do celular, o 
que fazer?

Brincar na rua, pular corda, soltar pião, jogar bolinha de gude, andar de carrinho de rolimã, soltar pipa....  
Ah, as brincadeiras da infância! Que tempo bom! Para quem foi criança na década de 70 como eu, essas 
eram algumas das opções que a criançada tinha para se divertir. Apesar dos horrores que o país vivia, o 
nosso mundo era mais ou menos assim: brincar na rua, subir quando a mãe chamava, ir à escola, assistir 
TV... Hoje, fi co imaginando se a nossa geração não foi a última a viver esse “dolce far niente”

Cresce a demanda por soluções de Inteligência jurídica no mercado
O uso de tecnologias computacionais na 

área jurídica tem se mostrado excelente 
para automatizar processos realizados em 
escritórios e departamentos jurídicos. Esse 
fenômeno aumentou a demanda por sistemas 
inteligentes nos últimos anos. Assim, não só 
os profi ssionais do direito precisam se ade-
quar à essa nova realidade como as empresas 
de tecnologia devem disponibilizar sistemas 
adaptáveis para atender diferentes clientes e 
as suas mais diversas necessidades.

A Fácil é uma empresa especializada em so-
luções para a área jurídica há mais de 30 anos e 
está atenta aos movimentos desse mercado. Por 

isso, constantemente inova em seus produtos 
e serviços. O sistema Espaider, que automatiza 
rotinas diárias operacionais da área jurídica, 
auxilia na redução de custos e permite análises 
gerenciais, é um bom exemplo de inovação.

Para 2020 a Fácil planeja o lançamento do 
Espaider 7, contemplando uma interface nova, 
totalmente funcional e muito mais intuitiva. 
Estará ainda mais completo, com um conjunto 
de novidades que farão toda a diferença para a 
área jurídica. O pré-lançamento do Espaider 7 
ocorrerá na Fenalaw, uma das maiores platafor-
mas de conteúdo e geração de negócios para o 
mercado jurídico na América Latina, organizado 

pelo Grupo Informa. O evento acontecerá em 
São Paulo, no Centro de Convenções Frei Ca-
neca, nos dias 23 à 25 de Outubro, onde a Fácil 
demonstrará todas as novidades do sistema.

A Fácil também está investindo em Inteli-
gência Artifi cial, robôs, novas parcerias e am-
pliando o seu portfólio de produtos e serviços.

Carlos José Pereira, diretor-presidente da 
Fácil, comenta que a atuação da empresa é 
forte no Brasil e subsidiárias de corporações 
brasileiras na América Latina usam o Espaider. 
O produto está preparado para diversos idio-
mas. A Fácil mantém regularmente os idiomas 
Espanhol e Inglês (facil.com.br).

Maristela Gripp (*)

O fato é que com o advento da inter-
net e dos dispositivos eletrônicos 
e inteligentes a vida mudou — e 

mudou rápido demais! Tão rápido que não 
deu tempo de nos prepararmos para essa 
geração que já nasce com o celular na mão! 
Aliás, as maternidades mais modernas já 
oferecem aos pais o acompanhamento em 
tempo real da chegada do herdeiro para os 
familiares e amigos. Sim, são novos tempos!

Pais e fi lhos estão vivendo esse novo 
momento na sociedade, mas (como tudo 
que é novo) isso gera medo. Afi nal, como 
lidar com essa avalanche de tecnologia 
que invade os nossos lares e os quartos 
dos nossos fi lhos trazendo o melhor e o 
pior do mundo para eles? Como garantir 
que eles vão ter uma infância saudável, 
alegre e cheia de amigos? Dá para lutar 
contra toda essa modernidade e os riscos 
que ela traz para a saúde física e mental 
dos nossos fi lhos?  Dá para protegê-los das 
baleias azuis e das Momos? 

Sinceramente, não sei se existe uma 
receita pronta para isso, 
mas acredito que mesmo 
pertencendo a um outro 
século ou época, cabe aos 
pais orientar os fi lhos a te-
rem bom senso e equilíbrio 
em tudo na vida, inclusive 
na forma como utilizam 
essas novas ferramentas 
tecnológicas. A proibição 
do uso de celulares e ta-
blets, na minha opinião, 
é uma perda de tempo e 
energia tanto para pais 
como para os educadores, 
mas isso é assunto para 
outro texto.

Como educadora e mãe 
de dois fi lhos que já são 
adultos, a minha sugestão 
é que os pais estabeleçam 
limites no uso desses 
aparelhos. Nunca entendi bem por que 
uma criança que está na educação infantil 
precisa ter um celular de última geração! 
Agora, no momento em que a criança come-
ça a ter outras atividades fora de casa além 
da escola e já tem alguma autonomia para 
andar sozinha, aí sim, o celular pode ser uma 
opção bastante útil para que elas possam 
manter os pais ou responsáveis informados. 
Agora, se são os pais que levam e buscam 
na escola todo dia, pra que celular? Se 
acontecer alguma coisa mais grave, a escola 
fará o contato com os pais e vice e versa. Já 
tive turmas de crianças de 10, 11 anos em 
que os pais fi cavam mandando mensagens 
perguntando se estava tudo bem! Além de 
atrapalhar a aula, ainda distraía a criança. 

Totalmente desnecessário!
Nunca me esqueço do dia em que atendi 

um casal de pais numa escola de horário 
integral onde dava aulas. Eles chegaram 
muito preocupados com as notas do fi lho, 
que estava quase perdendo o ano. Era um 
menino tranquilo, mas passava a manhã 
toda dormindo na sala ou estava sempre 
meio desligado, aéreo. Perguntei aos pais 
como era a sua rotina quando chegava da 
escola e eles disseram que ele jantava e 

ia para o quarto jogar. 
Quando perguntei até 
que horas, os pais não 
souberam responder, 
porque eles iam dormir, 
“pois tinham tido um dia 
cansativo”. O problema 
começava nesse momen-
to: o menino ia para o 
quarto, não incomodava 
ninguém, mas passava a 
noite jogando. De manhã, 
acordava às 6 horas para 
entrar às 7h30 no colé-
gio e fi car até as 18h. A 
minha sugestão foi pedir 
aos pais que retirassem 
a TV e o computador do 
quarto do menino e que 
estipulassem um horário 
para que ele desligasse o 

celular e o entregasse aos pais. Isso seria 
mantido até que as notas melhorassem. 
O remédio foi amargo, mas rendeu bons 
resultados e o pequeno recuperou as 
notas, conseguindo fi nalizar o ano. Claro 
que cada caso é um caso, mas nessa si-
tuação específi ca, a participação dos pais 
foi fundamental para que a criança não 
saísse prejudicada. 

Um ótimo parâmetro para os pais sa-
berem como estipular o tempo de uso de 
celulares e outros aparelhos é se basear 
na idade da criança. Ou seja, quanto me-
nor a criança, menos tempo de celular, 
mais atividades variadas e, se possível, 
ao ar livre, para enriquecer os sentidos, 
ver o que está acontecendo ao seu redor 
e participar disso. Já vi muitos bebês 

passeando de carrinho no parque num dia 
lindo de sol, mas com um tablet quase do 
tamanho deles preso na frente do carri-
nho passando desenho animado! A minha 
pergunta é se essa é uma necessidade da 
criança ou dos pais? O passeio pode ser 
um excelente momento para pais e fi lhos 
aproveitarem um tempo de qualidade entre 
eles, observando o trajeto e aprendendo 
coisas novas. Sendo assim, nada de tablets 
nesse momento, por favor!

Agora, à medida que a criança for cres-
cendo, estabeleça o tempo de uso desses 
aparelhos e, se eles já forem capazes de 
entender, explique os motivos, mas lem-
brando que a última palavra é de vocês, 
os pais. Combine horários e faça valer o 
que fi cou decidido. Fique atento à hora de 
dormir das crianças. Elas vão tentar driblar 
as regras, mas cabe a vocês manterem o que 
foi combinado. “Ah, mas eles vão insistir, 
chorar, dizer que é só mais um pouquinho! 
O que a gente faz?” Nada! Já diz o ditado: 
o combinado não é caro. Se for período 
de aulas então, nem pensar em deixar os 
pequenos acordados pela madrugada afora 
correndo o risco de dormirem na sala de aula 
no dia seguinte! No caso das férias, pode 
haver uma fl exibilidade maior, mas não 
permita que as crianças passem a madru-
gada jogando! As crianças precisam de no 
mínimo 8 a 10 horas de sono de qualidade 
para se desenvolverem bem. Com isso em 
mente, siga em frente! Vocês estão fazendo 
o melhor por eles!

Mas lembre-se de deixar outras opções 
de atividades para a criança fazer como 
jogos, livrinhos, caixa de lápis, massinha, 
papel, fi lmes, desenhos, artesanato, etc. 
Ter outras opções ajuda bastante e facilita 
a interação familiar.  

Os tempos são novos e outros e todos, 
pais e fi lhos, precisamos encontrar formas 
de usar os novos recursos tecnológicos 
com equilíbrio, tirando o melhor dessas 
ferramentas que estão à nossa disposição. 

(*) É professora da Escola Superior de Educação do 
Centro Universitário Internacional Uninter,

doutora em estudos linguísticos e
pós-graduada em psicopedagogia.

Fernanda Sá

“Sinceramente, não 
sei se existe uma 
receita pronta para 
isso, mas acredito que 
mesmo pertencendo 
a um outro século ou 
época, cabe aos pais 
orientar os fi lhos a 
terem bom senso e 
equilíbrio em tudo na 
vida, inclusive na forma 
como utilizam essas 
novas ferramentas 
tecnológicas.”

Tinder anuncia alerta dedicado a segurança da comunidade LGBTQ+
O Tinder, aplicativo de relacionamento 

líder no mundo, anuncia hoje mais uma 
nova ferramenta de segurança que vai 
alertar os usuários quando eles estiverem 
utilizando o app em alguns dos 70 países 
que ainda tem leis que criminalizam ser 
LGBTQ+. Baseado nas preferências de 
pesquisa de cada usurário, o Travel Alert 
aparecerá na tela do celular assim que o 
Tinder for aberto pela primeira vez em 
algum destes locais, visando aconselhar 
as pessoas sobre os possíveis perigos.

Como parte desta atualização, os usuários 
que se identifi cam como LGBTQ+ não vão 
mais aparecer automaticamente no Tinder 
quando abrirem o aplicativo em algum des-
tes 70 países. Assim que o alerta for exibido 
– com base na geolocalização – os usuários 
terão a opção de permanecer ocultos no 
Tinder ou optar por tornar seu perfi l público 
nestas áreas para que possam se conectar 
com novas pessoas e realizar matchs. Se 
a/o usuário tiver adicionado sua orientação 
sexual e/ou identidade de gênero ao perfi l, 

estas informações não serão exibidas até que 
a pessoa esteja fora destas áreas de risco. O 
Travel Alert vai aparecer na tela quando os 
usuários estiverem presencialmente nestes 
países e também caso esteja utilizando a 
função Passaporte.

“Embora acreditemos na individuali-
dade de cada um e no seu direito de ser 
quem quiser, a realidade infelizmente é 
que nem todos país é um local seguro 
para a comunidade LGBTQ+”, diz Elie 
Seidman, CEO do Tinder.


