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Coluna do Heródoto

Ninguém ousa dizer 
que o político foi 
flagrado com um 
monte de dinheiro nas 
nádegas. 

Afinal em qualquer 
época, sob mesma 
temperatura e pres-

são, ele é poderoso, bem 
relacionado e pode revidar 
através de leis especialmen-
te redigidas para proteger 
o andar de cima. Por isso 
notícias desairosas que 
contam as malandragens e 
assaltos ao cofre público são 
propagadas boca a boca. É 
mais seguro. 

Não há prova material e 
uma vez pego com a boca 
na botija, recorre-se a uma 
instituição nacional que 
é a negação até o último 
suspiro. Atacar a elite do-
minante não está ao alcance 
do populacho espalhado 
pelas áreas rurais, recorta-
das em grandes latifúndios 
monocultores, e sem acesso 
a qualquer outro meio de 
comunicação. 

Por isso, debates políticos 
estão confinados nas cida-
des, especialmente na capi-
tal do país, que concentra 
todo o poder. Não há como 
comprovar as notícias que 
circulam sobre os bastido-
res do governo e por  isso 
o que resta é recorrer a um 
veículo de comunicação e 
aproveitar a liberdade de 
expressão garantida pela 
constituição do pais, que 
aboliu a censura prévia. 

As melhores cabeças da 
nação ousam se organizar 
em torno de um jornal que 
aceita todo tipo de notícia. 
A  elite intelectual considera 
que publicar é preciso, che-
car não é preciso. Sabem 
que as mentiras publicadas 
são uma forma de refrear a 
ânsia de deputados e sena-
dores de controlar o Estado. 

As publicações periódicas 
e contundentes tomam con-
torno de verdade. O jornal 
por sua vez é desacreditado 
pelo status quo e trans-
formado apenas em um 
pasquim identificado como 
o humorismo e a falta de 
compromisso com os fatos. 
Ou seja não ameaça nem a 
reputação, nem o poder dos 
que controlam o governo. As 
fake news se tornam mais 
perigosas quando outros 

veículos de comunicação 
entendem ser verdade o que 
é publicado e replicam em 
outras cidades. 

Uma coisa é usar a inter-
net e outra uma plataforma 
de tinta e papel. A difusão 
via web deu uma nova 
dimensão para o comparti-
lhamento de fake news com 
o apoio da imagem e áudio. 
Algoritimos e aplicativos 
corroboram a divulgação 
de notícias que parecem ser 
verdadeiras, mas não são. 
Os recursos da inteligência 
artificial potencializam a 
capacidade de enganar o 
receptor/compartilhador do 
que entende ser verdade. 

Com uma plataforma de 
tinta e papel o alcance é li-
mitado. É necessário juntar 
um grupo, fazer reuniões 
de pauta, registrar o que 
foi acertado em uma ata, e 
avaliar quanto se tem em 
caixa para publicar uma 
edição do jornal. Com o 
preço do papel, da gráfica, 
da distribuição mão a mão o 
grupo consegue bancar ape-
nas duas edições semanais, 
as terças e sextas. 

A Marmota Fluminense se 
auto elogia logo na primeira 
página com um poema “Nas 
vistas desta MARMOTA, Há 
de ter sempre o leitor, Com 
singeleza e verdade, Tudo 
o que houver de melhor”. 
As cabeças mais ilumina-
das do Império Brasileiro 
participam da Sociedade 
Petalógica. Ou Sociedade 
da Mentira. Ninguém pode 
reclamar que eles não avi-
sam que o que publicam não 
tem verificação, checagem, 
nem responde a pergunta 
fatal contra uma fake news: 
Será que é verdade? 

A Marmota é quase uma 
brincadeira com a parti-
cipação, entre outros, do 
Machado de Assis, Quinti-
no Bocaiuva,  Eusébio de 
Queirós, Joaquim Manoel de 
Macedo e outros. Nessa épo-
ca já se sabe que não existe 
almoço grátis, nem jornal, 
por isso a cândida Marmota 
Fluminense aceita assinatu-
ras e vende os exemplares 
nas ruas do Rio de Janeiro, 
a capital do Brasil. 

É preciso pagar para ler 
as petas e se deliciar com 
elas. Diabruras da Marmota. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News em multiplataforma.

Heródoto Barbeiro (*)

Sociedade dos 
Mentirosos
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Cidades inteligentes e 
cidadãos inteligentes

Cícero Manoel Bezerra (*)

A sociedade contemporânea pres-
supõe um novo modo de vida. 
Se analisarmos como se vivia no 

Brasil há cinquenta anos, percebe-se 
a grande diferença no cotidiano das 
pessoas. O antigo despertador que era 
muito estridente ao tocar, era preciso 
se acostumar com o som do “tic-tac” 
mecânico; o avanço analógico não era 
uma realidade, ainda não se pensava 
no relógio digital silencioso e sempre 
presente em todos dispositivos de 
mobilidades atuais.

O dia começava com o café de manhã, 
feito com o coador de pano; a manhã 
já iniciava com o rádio ligado, já que a 
televisão só entrava no ar mais tarde, 
e raramente dava notícias. Para ouvir 
informação, a única alternativa era o 
uso das ondas curtas, para sintonizar 
emissoras maiores de São Paulo ou Rio 
de Janeiro, que tinham grande alcance. 
O FM só existia no exterior, com som 
de melhor qualidade, mas esta frequ-
ência não era usada comercialmente 
no Brasil. Para ouvir música, só atra-
vés de radiolas ou toca discos de vinil; 
gravadores, só os de rolo, que eram 
raríssimos e caros.

No trabalho, os principais instru-
mentos eram a máquina de escrever, 
a calculadora mecânica, papel carbono 
para cópias e arquivos em pastas que 
eram guardadas em armários metálicos; 
os telefones não faziam interurbanos 
diretamente, era necessário ligar para 
a central telefônica e agendar um 
horário para a ligação, que era muito 
cara. Pouca gente tinha telefone, que 
também era caro, e tinha até que ser 
declarado no imposto de renda.

A televisão só teria cor a partir de 
1972, e com aparelhos muito mais caros. 
Por isso, era comum o uso deste plástico 
de três cores colado na tela, nos anos 
1960. E ver televisão era trabalhoso, 

Atualmente, na sociedade da infor-
mação, novas formas de pensar, de 
agir e de comunicar-se são introdu-
zidas como hábitos corriqueiros, são 
inúmeras as formas de adquirir conhe-
cimento, como também são diversas 
as ferramentas que propiciam essa 
aquisição. As escolas, são, em geral, 
apontadas como uma das principais 
alternativas para formação e desen-
volvimento de cidadãos para que eles 
atendam às demandas da sociedade 
contemporânea.

O modo de vida rústico e elementar 
foi substituído pela dinâmica da tecno-
logia, a rapidez e velocidade do nosso 
tempo. Será que somos melhores? Cabe 
ao ser humano responder de maneira 
positiva às perspectivas atuais. Não 
podemos perder a sensibilidade para 
com o próximo, devemos nos empe-
nhar de tal maneira que não deixemos 
com que a tecnologia nos padronize 
de forma automática, responder sem 
pensar, conversar sem interagir com 
as pessoas.

(*) É coordenador da área de Humanidades do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

Smart cities (cidades inteligentes) são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, 
serviços e alternativas para potencializar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos. Fazem uso da tecnologia em seu processo de planejamento com a participação das pessoas

primeiro precisava esquentar e a todo 
momento havia um problema com o 
horizontal ou o vertical da sintonia. Era 
preciso se levantar e ir até o aparelho 
ajustar o botão.

Com poucos telefones, o jeito era 
mandar cartas. Era preciso levar ao 
correio, comprar os selos e postar. 
A resposta poderia levar meses, de-
pendendo da distância, e na maioria 
das cidades, não havia carteiro. Tudo 
era resolvido na agência e as cartas 
eram uma das principais formas de 
comunicação.

News@TI 

Guiabolso permite transferências 
instantâneas e gratuitas para empresas

@Em mais um movimento de antecipação ao Pix e com o objetivo 
de facilitar o dia a dia das pessoas e de empresas, o Guiabolso, 

agora, disponibiliza transferências gratuitas e instantâneas de pessoa 
física para pessoa jurídica, mesmo que esta última não seja usuária do 
aplicativo. A novidade começou a valer no dia 20 de outubro, para os 
mais de seis milhões de usuários da plataforma de soluções financeiras. 
“O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é válido 
para uma enorme gama de bancos”, conta Gregorio Kelner, gerente de 
transações da fintech. No fim de agosto deste ano, em uma iniciativa 
inédita no mercado, o Guiabolso passou a disponibilizar no aplicativo 
o serviço de transferências instantâneas e gratuitas. A funcionalidade 
estava disponível apenas para operações de pessoa física para pessoa 
física, mas foi ampliada agora.

Mercado Eletrônico é eleito uma das 150 
melhores empresas para trabalhar

@O Mercado Eletrônico, líder em soluções para e-commerce B2B 
na América Latina, foi eleito uma das 150 melhores empresas 

para trabalhar no Brasil em 2020, segundo pesquisa realizada pelo 
Great Place to Work (GPTW). A empresa conquistou a 29ª posição, 
na categoria “médias empresas multinacionais”, e alcançou o índice 
de 90% de satisfação entre seus colaboradores. A premiação foi 
anunciada de forma virtual na noite desta segunda-feira (19). Em 
junho, a empresa também já tinha conquistado a 13ª posição no 
ranking do GPTW Mulher. O prêmio reflete um dos principais pilares 
do ME: “Pessoas em Primeiro Lugar”. Este ano, o desafio foi ainda 
maior, pois a empresa precisou encontrar maneiras de manter seus 
colaboradores próximos, produtivos, bem atendidos e seguros em 
meio à pandemia da Covid-19. Para alcançar esse objetivo, o ME 
optou por um olhar individual e buscou oferecer suporte para cada 
colaborador de maneira personalizada (me.com.br).

Ransomware confirma a importância de 
proteger o Microsoft Office 365

@Mais da metade de todas as empresas no mundo empregam o 
Microsoft Office 365 para o trabalho em equipe, comunicação por 

e-mail e produção e retenção de documentos. Essa maciça presença 
global do produto faz com que o novo Relatório de Defesa Digital 
(Digital Defense Report), publicado recentemente, tenha que ser 
analisado com toda a atenção. Dentre vários pontos, o levantamento 
destaca a crescente sofisticação dos criminosos, que transferiram 
sua infraestrutura para a nuvem e desenvolveram novas e criativas 

técnicas para percorrer a internet em busca de sistemas vulneráveis 
para a execução de ataques de ransomware (https://bit.ly/3jfi0mJ).

Engenharia de Produção da UFSCar realiza 
seleção para mestrado

@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas, até o dia 29 
de janeiro, na seleção de estudantes para o mestrado acadêmico, 
com início no primeiro semestre de 2021. O PPGEP-So, com área 
de concentração em Gestão de Operações, tem por objetivo formar 
pesquisadores que possam atuar em subáreas de pesquisas associa-
das ao planejamento, implementação, controle e aperfeiçoamento 
de sistemas produtivos em sentido amplo. Podem participar do 
processo seletivo candidatos portadores de diplomas de graduação 
de instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) ou, provisoriamente, de certificado ou documento 
equivalente. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por 
e-mail, conforme instruções do edital, disponível em www.ppgeps.
ufscar.br/estude-no-ppgep-so.

Três empresas que ganharam destaque em 
seus setores durante a pandemia

@2020 tem sido um ano desafiador para empreendedores de todo 
o país. Isso porque, desde março, passamos por uma pandemia 

que devastou o Brasil, levou milhares de pessoas de seus familiares 
e amigos e fez com que muitas empresas, infelizmente, fechassem 
suas portas e tivessem que demitir seus colaboradores. Porém, como 
todo bom brasileiro, temos visto empresários lutando e apostando em 
criatividade e digitalização de seus serviços ou produtos para ganhar 
um novo fôlego e retomar suas operações, impactando positivamente 
a economia local, gerando novas vagas de empregos e também contri-
buindo para o crescimento e retomada do país. Listamos abaixo três 
empresas que têm se destacado em diferentes setores brasileiros: 
Automotivo: A Olho no Carro é uma autotech que oferece segurança 
para transações de compra de veículos. O primeiro aplicativo web de 
consultas veiculares do país, analisa em poucos segundos, mais de 
dez variáveis e tem apresentado 15% de crescimento de fevereiro a 
maio de 2020. E-commerce: A Amazon o maior player do mundo em 
serviços de vendas online. Durante a pandemia a empresa passou 
por um crescimento de US$ 401,1 bilhões, justamente no momento 
em que ninguém podia sair de casa e o consumo ficou concentrado 
no mundo digital. Jogos Online: A Tencent é uma das maiores em-
presas chinesas de tecnologias e games que alcançou US$ 93 bilhões 
devido a um aumento de 31% na receita de jogos online no primeiro 
trimestre de 2020.

ricardosouza@netjen.com.br
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"Atualmente, na sociedade 
da informação, novas 
formas de pensar, de agir 
e de comunicar-se são 
introduzidas como hábitos 
corriqueiros, são inúmeras 
as formas de adquirir 
conhecimento, como 
também são diversas as 
ferramentas que propiciam 
essa aquisição."

BRLink  e AWS promovem webinar 
gratuito de re:Think Windows Workloads

Se um dos seus interesses é 
aprender como obter até 442% 
de retorno sobre o investimento 
(ROI) para a sua empresa, você 
não pode deixar de participar do 
webinar gratuito sobre Windows 
Workloads na AWS que será 
promovido, nesta quarta-feira 
(28), pela BRLink  - empresa de 
tecnologia com foco em soluções 
de Cloud, Data & Analytics, 
Inteligência Artificial e Machine 
Learning. 

No evento digital, os especia-
listas Andressa Arantes, Partner 
Development Specialist Microsoft 
on AWS Latin America, e Paulo 
Lima, Project Delivery Manager 
da BRLink, apresentarão todos 
os fatores que precisam ser 
considerados para os workloads 
windows na AWS.

Segundo os dados disponibili-
zados pela própria Amazon Web 

Services, desde 2015, o número 
de clientes empresariais que 
executam cargas de trabalho do 
Windows na AWS, cresceu cinco 
vezes. A empresa também é a 
única que possui o sistema de 
arquivos nativos do Windows to-
talmente gerenciado disponível 
na nuvem por meio do FSx for 
Windows File Server.

Voltado para CIO’s, diretores, 
gerentes, cientistas de dados, 
desenvolvedores e coordenado-
res de TI, o webinar acontecerá 
gratuitamente no dia 28 de 
outubro, às 18h, e mostrará aos 
participantes como planejar uma 
jornada para a nuvem AWS com 
workloads Windows de modo 
descomplicado.

As inscrições já estão abertas 
e podem ser realizadas pelo link: 
https://materiais.brlink.com.br/
webinar_rethink_aws.


