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Livro e guia gratuitos para 
empresas e pessoas lidarem 

melhor com a tecnologia

Com a pandemia da Covid-19 (Co-
ronavírus), boa parte dos brasi-
leiros passou a ficar o tempo todo 

dentro de casa em isolamento social. E, 
com a nova realidade, muitas atividades 
pessoais e de negócios migraram para 
o mundo virtual, como por exemplo, 
as reuniões familiares que passaram a 
ser feitas online e muitos processos de 
trabalho estão funcionando através da 
cloud computing.

E para agregar conhecimento tecnoló-
gico em tempos de crise, a especialista em 
infraestrutura de TI e empresária Sylvia 
Bellio, CEO da it.line, revendedora da Dell 

Technologies 
no Brasil, dis-
ponibi l izou 
gratuitamen-
te o seu livro 
“Simplifican-
do TI”, que 
foi lançado em 
2018 e estava 
à venda no site 
da editora e 
em grandes 
livrarias on-

line, e um e-book sobre segurança da 
informação no home-office.

As publicações eletrônicas podem ser 
lidas pelo computador, celular, tablet e 
e-readers. De acordo com a empresária, 
a ação foi motivada pela intenção de se 
solidarizar com as milhares de pessoas 
que entraram em quarentena voluntária 
ou por força da lei nesses dias.

Livro Simplificando TI
“Simplificando TI” é um livro que 

explica conceitos tecnológicos a partir 
de uma linguagem simples. Em suas 

70 páginas, o livro “traduz” palavras 
da área de TI e mostra que o univer-
so da tecnologia é para todo mundo.  
Ao todo, a obra tem 16 capítulos 

cheios de um 
conteúdo rico 
em informação 
e faz com que 
a tecnologia 
chegue ao pú-
blico final, per-
mitindo com 
que qualquer 
pessoa tenha 
acesso aos cha-
mados assun-
tos high-tech.

Editora: Árvore Digital
Páginas: 70

http://consultoria.itltech.com.br/
simplificando-ti

E-book: Segurança da Informação 
no Home-Office

Além do livro, Sylvia também está 
disponibilizando um e-book que aborda 
aspectos em relação aos desdobra-
mentos da pandemia do Coronavírus. 
Voltado para empresários, o objetivo 
da publicação é oferecer ensinamentos 
sobre como tornar segura a modalidade 
de home-office e explicar porque ela é 
importante no atual contexto.
Páginas: 17

http://consultoria.itltech.com.br/
ebookcoronavirus
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20 vagas para Mestrado Profissional em 
Matemática, Estatística e Computação 
Aplicadas à Indústria

@Aproximar o setor produ-
tivo, governos e univer-

sidade é o principal objetivo 
do Mestrado Profissional em 
Matemática, Estatística e 
Computação Aplicadas à In-
dústria (MECAI) do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da USP, 
em São Carlos. Criado em 
2014 e pioneiro nessa área, o programa está com inscrições abertas 
até o dia 30 de abril para os interessados em ocupar uma das 20 vagas 
oferecidas na ênfase em ciência de dados. As inscrições podem ser 
realizadas diretamente na página do Programa (www.icmc.usp.br/
pos-graduacao/mecai/ingresso). Podem participar do processo seletivo 
candidatos que tenham concluído, até a data de matrícula, curso de 
graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, 
Matemática, Estatística ou áreas afins. Também é preciso estar atuando 
no mercado de trabalho ou comprovar dois anos de atividade profis-
sional. A classificação será feita com base em três critérios: análise da 
formação acadêmica, do curriculum vitae e do projeto de pesquisa.

Mentoria gratuita para pequenos empresários

@Com o objetivo de colaborar com pequenos empresários do varejo 
e comércio em geral, que estão parados durante a quarentena, a 

DUXcoworkers irá ofertar gratuitamente para 15 empreendedores a 
versão remota do StartUX durante uma semana. O serviço da consultoria, 
que é normalmente voltado para negócios com viés mais tecnológicos 
como as startups e visa acelerar a maturidade do negócio por meio do 
design de experiência (ou, em outras palavras, tomada de decisões 
que consideram as pessoas e suas relações com os produtos), ganha 
agora uma nova roupagem e se direciona para aqueles mais analógicos, 
fortemente impactadas pelo novo cenário, e que precisarão, a partir de 
agora, de um empurrão da tecnologia para sobreviverem nas próximas 
semanas. Inscrição por meio do site: https://www.eventbrite.com.br/e/
duxcoworkers-startux-remoto-registration-101675778992

Simpósio de Pesquisa e Inovação em 
Materiais Funcionais é adiado

@O II Simpósio de Pesquisa e Inovação em Materiais Funcionais 
(SPIMF), inicialmente previsto para acontecer nos dias 18 

e 19 de maio na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
foi adiado devido à pandemia de Covid-19 e ainda não tem uma 
nova data para a sua realização. As inscrições de trabalhos e para 
participação também estão suspensas. Mais informações em www.
cdmf.org.br/spimf.

ricardosouza@netjen.com.br

Vida pós-crise, 
como será?

Há muitas questões no 
ar e qualquer previsão 
sobre o amanhã será 
uma precipitação. 

Mas a cadeia de 
eventos que se su-
cedem nesses dias 

de medo e até pânico per-
mite, desde já, que se façam 
inferências razoáveis. Por 
exemplo, o mundo do tra-
balho se regerá por novas 
convenções, com parcelas 
das atividades sendo de-
senvolvidas em casa, sem 
mais necessidade de des-
locamentos de alguns tipos 
de profissionais para antigos 
escritórios. O impacto será 
forte na esfera de salários e 
emprego.

Mais precavidos e atentos 
aos movimentos migratórios 
e mesmo a eventuais riscos 
trazidos por movimentações 
turísticas, os países impul-
sionarão seus sistemas de 
segurança e controle,  o que, 
por sua vez, acionará a visão 
nacionalista de partidos e 
governantes. O nacionalis-
mo tende a se exacerbar em 
algumas Nações, principal-
mente em territórios onde 
líderes procuram ocupar 
os palcos como puxadores 
populistas das palmas das 
plateias.

As relações internacio-
nais, mesmo sob a marca do 
pragmatismo que impregna 
negócios e empreendimen-
tos em parceria, deverão 
focar um olho para áreas 
que integram os conjuntos 
estratégicos. Nesse espaço 
estariam os complexos 
energéticos, as reservas 
naturais e as telecomuni-
cações, por exemplo. Sobre 
as teles, corre até um mote: 
quem delas se apodera, 
domina a alma de um país. 
Saberá tudo que corre por 
suas veias.

As mudanças abrangerão 
os mais diversos campos. 
Dito isto, puxemos a brasa 
para a nossa sardinha. E 
aqui, o que poderá ocorrer? 
Sem estender os limites 
da reflexão, fiquemos ape-
nas no compartimento da 
política. Começando pela 
galeria de nossos quadros, 
a visão que se apresenta é 
que a sociedade como um 
todo estará à procura de 
um líder. Uma das lições da 
atual crise, que ainda não 
chegou aos píncaros, é de 
que o país está a mercê de 
indivíduos sem qualidades 
para tocar um projeto de 
país. Dispomos até de bons 
técnicos de gestão, mas 
nenhum com capacidade 
para comandar, organizar, 
coordenar, unir o povo em 
torno de uma ideia de Nação 
próspera e integrada a uma 
nova ordem mundial.

A crise tem escancarado 
a pequenez do governante-
-mor, a incapacidade de pro-
mover a união entre os três 
Poderes para se alcançar os 
valores da harmonia, da au-
tonomia e da independência 
nos termos arquitetados 
pelo barão de Montesquieu.

Os Poderes Legislativo e 

Judiciário, no vácuo aberto 
pelo Executivo, têm se 
esforçado para dar res-
postas às demandas mais 
prementes, vale reconhe-
cer. Mas essa é a hora em 
que se cobra do Executivo 
diretrizes, ação, firmeza. 
Este Poder sairá menor da 
crise, pois a manutenção 
de um rolo de tensões com 
outros Poderes arrefecerá a 
força desse nosso presiden-
cialismo de cunho imperial. 
E se o Estado não aparece 
nos lugares e momentos 
que mais exigem sua pre-
sença, estiola-se a teia de 
credibilidade e esperança 
que deve salvaguardar os 
governantes.

O fato é que o presidente 
Jair, mesmo com mudança 
em seus pronunciamentos, 
não mais defendendo ex-
plicitamente o isolamento 
vertical, continua a se man-
ter distante do Congresso 
e do Judiciário, e este, por 
intermédio de seu presiden-
te Toffoli, tem expressado 
a visão que privilegia a ci-
ência e não o "achismo" no 
combate ao Coronavírus. 
O que poderá acontecer 
se a corda, intensamente 
esticada, arrebentar? Nesse 
momento, não há condição 
de se sugerir ou debater 
coisas como impeachment. 
Lembre-se que Bolsonaro 
ainda está confortável nos 
seus 30% de aprovação. 
Mas certo abalo impactará 
as instituições.

E se o presidente, ante 
uma paisagem de eventual 
devastação social – ataques, 
assaltos, quebradeira – avo-
car o direito de governar por 
decreto?  Já é possível, a esta 
altura, enxergar o presiden-
te buscando hipertrofiar o 
alcance do Poder Executivo 
diante de outros poderes 
com um jogo de guerra na 
intenção de atrair a simpatia 
das audiências e emplacar 
uma agenda que lhe permita 
governar por decretos nos 
moldes governos ditatoriais.

Mas o Congresso se mos-
tra precavido. Rodrigo Maia 
é matreiro. Sabe adminis-
trar o número excessivo 
de MPs que batem na Câ-
mara. Alcolumbre e Anas-
tasia, no Senado, também 
se mostram atentos. No 
momento, cobram-se atos 
do Executivo que possam 
desembrulhar a burocracia 
para distribuir recursos aos 
carentes. A bola está com o 
governo.

Seja qual for o desfecho – 
tempo prolongado ou mais 
curto – da crise pandêmica, 
nossa democracia dará 
alguns passos adiante. Te-
remos uma sociedade mais 
exigente e crítica, a cobrar 
transparência, melhores 
serviços públicos, a partir da 
saúde, disposição para des-
pachar representantes que 
não cumpram promessas de 
campanha e a entrar com 
mais vontade no tabuleiro 
da política.

(*) - Jornalista, é professor titular da 
USP, consultor político 

e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Nesse período em que aumentou a necessidade de utilizarmos as ferramentas digitais, acumular 
conhecimento tecnológico, pode ser um diferencial para obter melhores resultados na vida pessoal e 
nos negócios

“Precisamos 
aprender e 
acompanhar as 
mudanças para 
que o futuro não 
nos ultrapasse 
num piscar de 
olhos.”

Sylvia Bellio,

Telemedicina no isolamento social: até onde ela pode ir?
Diante do cenário atual, o Conselho Fe-

deral de Medicina (CFM) reconheceu no 
dia 19 de março a possibilidade de serem 
adotadas no país, em caráter excepcional 
e enquanto durar o combate à pandemia 
de COVID-19, algumas modalidades da 
telemedicina. De acordo com a entidade, 
a autorização tem por objetivo proteger 
tanto a saúde dos médicos como a dos 
pacientes. Além disso, na terça-feira (31), o 
Senado aprovou projeto de lei que permite 
a prática de consultas médicas virtuais em 
caráter emergencial durante este período.

A telemedicina é o exercício do ofício 
por meio da utilização de metodologias 
interativas de comunicação audiovisual 
e de dados com o objetivo de assistência, 
educação e pesquisa na área da saúde. De 
acordo com o documento, a prática poderá 
ser exercida em três moldes: teleorienta-
ção, que permite que os médicos realizem à 
distância a orientação e o encaminhamento 

de pacientes em isolamento; telemonitora-
mento, que possibilita que, sob supervisão 
ou orientação médica, sejam monitorados a 
distância parâmetros de saúde e/ou doença; 
e teleinterconsulta, que permite a troca de 
informações e opiniões exclusivamente 
entre médicos, para auxílio diagnóstico 
ou terapêutico.

Segundo a dermatologista Luciana Gar-
belini, a telemedicina é uma ferramenta 
de grande utilidade para situações como 
a que vivemos hoje. “O isolamento social 
requerido nos obriga a pensar em novas 
alternativas para o exercício da medicina. 
Assim, a telemedicina, apesar da sua com-
plexidade, torna-se útil em alguns casos”.

Telemedicina e a dermatologia
Na dermatologia, alguns estudos inter-

nacionais - realizados em locais em que a 
telemedicina já é rotina – apontaram que 
os eczemas e as lesões foliculares foram 

bem diagnosticados, enquanto em outros, 
foram observados que os diagnósticos mais 
acurados eram os casos de verrugas virais, 
herpes zoster, acne vulgar, dermatite irri-
tante, vitiligo e infecções bacterianas e fún-
gicas. Atualmente, as lesões pigmentadas 
suspeitas de melanomas são um dos casos 
mais referidos para o uso da tecnologia. 

De acordo com a dermatologista, a tele-
medicina agregará neste momento, mas é 
importante muito critério no seu uso. Ela 
nunca substituirá a consulta presencial do 
profissional da saúde. Apenas somará em 
momentos específicos, otimizando o tempo 
tanto do paciente como do médico. “Além 
de casos atípicos como este em que estamos 
vivendo, acredito que, no futuro próximo, a 
tecnologia na área da saúde será uma fer-
ramenta útil para fazer triagem, levando o 
indivíduo diretamente ao especialista apro-
priado para sua doença, com intermédio de 
outro médico não especialista”.


