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OpiniãO
Já estamos nos acréscimos 

no país do futebol

Em uma partida de 
futebol, o intervalo 
entre o primeiro e 
segundo tempo é 
fundamental.

É o tempo para que os 
jogadores dos dois 
times tomem um ar, 

recuperem a energia e ava-
liem com o técnico as me-
lhores táticas para ganhar 
o jogo. A pandemia, agora, 
nos obriga a dar mais do que 
esse intervalo. Caminhamos 
rapidamente para os 300 mil 
mortos, em pouco mais de 
365 dias, e continuamos nos 
recusando a trancar a porta, 
mesmo depois de ela ter sido 
arrombada duas vezes. 

Manter os campeonatos 
de futebol rodando passa 
uma imagem de que o vírus 
não é sério. De que a doença 
não é mortal também para 
jovens e atletas. As pessoas 
não têm a dimensão do risco 
e da gravidade da situação. 
Não respeitar esse "interva-
lo", fazer jogadores viajarem 
para outras cidades - e até 
mesmo estados do outro 
lado do país - no momento 
em que deveriam estar iso-
lados em casa, é muito mais 
do que perder por 7 x 1. 

O Brasil bate recordes 
diários de mortes, com UTIs 
públicas e privadas lotadas 
e profissionais exauridos. 
Como cidadã e médica in-
fectologista, afirmo que não 
há a menor possibilidade de 
as partidas continuarem. 
Quem fala diferente, não 
tem a dimensão do risco 
que estamos correndo. 
Um jogo de futebol não se 
restringe aos 90 minutos de 
bola rolando. 

Muitas vezes, para assistir 
a uma partida, as pessoas fa-
zem um churrasco, chamam 
os amigos e, por mais que 
isso signifique reunir apenas 
aquele grupinho seleto que 
torce pelo mesmo time, isso 
acelera a proliferação do 
vírus. Isso quando não vão 
para a frente dos estádios 
ou para as ruas, para come-
morar a vitória ou mostrar 
a indignação pela derrota. 

Se quem assiste o jogo 
com você não mora na sua 
casa, é uma chance a mais 
que você dá para o vírus 
contaminar quem você ama. 
Entendo que os brasileiros 

são apaixonados pelo fute-
bol, mas futebol sem vida 
não é nada. A Covid-19 é 
o rival mais perigoso para 
qualquer time. Ele não ape-
nas rebaixa, ele mata!

O que acontece no futebol 
está em sintonia com o que 
acontece nos hospitais. As-
sim como o Brasil é o país 
mais apaixonado pela bola 
na rede, somos o local que 
mais tem transmissão do 
vírus neste momento. E a 
possibilidade de reinfecção 
é ainda maior com a nova 
variante do vírus, que já foi 
detectada em todo território 
nacional. 

O futebol não é uma 
programação engessada e 
precisa parar por umas se-
manas, um mês ou talvez um 
pouco mais. A paralisação 
dos campeonatos deve ser 
vista como uma forma de 
conscientizar a população. 
E, assim como no ano passa-
do, voltar quando tivermos 
uma condição sanitária me-
lhor, quando entendermos 
mais a variante, quando 
tivermos um número maior 
de pessoas vacinadas e, 
principalmente, vagas nos 
hospitais. 

Eu concordo com a impor-
tância do entretenimento, 
ainda mais o futebol que 
é tão democrático. Mas, 
nesse contexto de cansaço 
e falta de soluções, estamos 
perdendo a sensibilidade. 
Precisamos definitivamente 
compreender que falamos 
de vidas perdidas. Qualquer 
medida para salvar uma 
vida, já vale muito. Essa vida 
é de um pai, de uma mãe, 
de um filho... que nunca 
mais vai poder comemorar 
um gol. E que vai embora 
sem aquele abraço, sem a 
despedida.

O estado é de calamida-
de. Sem dúvida, estamos 
no momento mais crítico 
desde o início da pandemia. 
Já estamos nos acréscimos 
e perdendo esse jogo. De 
goleada. Enquanto a vaci-
na não chega para todos, o 
jeito é aceitar esse cartão 
vermelho e sair de campo 
por um tempo para colocar 
a cabeça no lugar e diminuir 
o número de casos ativos, 
principalmente aqui no 
Paraná.

(*) - É infectologista do Hospital 
Marcelino Champagnat.

Camila Ahrens (*)
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Canápolis (MG), Campos Altos (MG), Carneirinho (MG), Centralina 
(MG), Ibiraci (MG), Indianópolis (MG), Lagamar (MG), Lagoa Grande 
(MG), Luz (MG), Miguelópolis (SP), Nova Ponte (MG), Papagaios 
(MG), Paranaiguara (GO), Perdigão (MG), Pitangui (MG), Planura 
(MG), Presidente Olegário (MG), Rio Paranaíba (MG), São Simão (GO), 
Pirajuba (MG), Lagoa Formosa (MG) e Altinópolis (SP). Atualmente, 
75% dos municípios citados também contam com cobertura total da 
rede de Fibra Óptica da Algar Telecom. A cobertura varia entre 57% a 
100% dos domicílios. A Algar Telecom já oferece a tecnologia de internet 
em Fibra Óptica para 57 localidades do negócio de franquias e, agora, 
leva a tecnologia do celular 4G, que melhora a experiência do cliente 
e potencializa a qualidade do serviço, pois chega a ser dez vezes mais 
rápido que o 3G. A rede 3G opera com velocidades a partir de 144 Kb 
por segundo. Já a 4G tem velocidades que oscilam entre 100 Mb e 1 
Gb por segundo.

Laboratória abre inscrições para bootcamp de 
programação focado em mulheres

@A Laboratória atua com o objetivo de garantir mais diversidade 
no mundo tech e, para isso, acaba de abrir as inscrições para um 

bootcamp de seis meses exclusivo para mulheres e com foco em empre-
gabilidade na área de programação. Mais de 200 alunas já se formaram 
no Brasil e 94% delas estão trabalhando em posições de tecnologia. Na 
contramão da crise, 100% das estudantes da última turma conseguiram 
emprego na área. O curso, que começará em maio de 2021, será remoto 
e a frequência das alunas é obrigatória. Para poder participar, a mulher 
precisa ter disponibilidade de frequentar as aulas cinco vezes por se-
mana, de segunda a sexta, no período da tarde. O bootcamp prepara as 
alunas para se tornarem desenvolvedoras front-end e, para ingressar, 
não é necessário conhecimento prévio na área. Nos últimos seis anos, 
cerca de 1.800 mulheres se formaram na Laboratória em cinco países 
da América Latina e a maioria delas pôde iniciar uma promissora e exi-
tosa carreira em tecnologia. As inscrições da etapa online do processo 
seletivo vão até dia 21 de março e, para se inscrever, basta acessar o 
site https://selecao.laboratoria.la/

SYNNEX Westcon-Comstor escolhida 
Distribuidor do Ano da Check Point no Brasil

@A SYNNEX Westcon-Comstor, parte integrante da SYNNEX Westcon-
-Comstor Americas, foi escolhida pela Check Point como Distribuidor 

do Ano no Brasil. O prêmio foi anunciado no dia 16, o Partner Day 2021 da 
empresa, em que a Check Point formalmente deu início às suas atividades 
com os canais para este ano, anunciando seu posicionamento e estratégias 
para 2021 e, ao mesmo tempo, reconhecendo os parceiros que mais se 
destacaram em 2020. Tradicional parceira da Check Point, a SYNNEX 
Westcon-Comstor já foi premiada anteriormente pelo fabricante por sua 
atuação como distribuidora. Este ano, porém, o prêmio se reveste de especial 
significado (www.synnex.com):

Linksys e Fortinet anunciam aliança

@A Linksys, líder global em produtos de rede sem fio, subsidiária da 
Foxconn Interconnect Technology (6088.HK) (“FIT”), e a Forti-

net (NASDAQ: FTNT), líder global em soluções amplas, integradas e 
automatizadas de segurança cibernética, anunciaram hoje uma aliança 
com a intenção de proteger e otimizar ainda mais o desempenho e o 
gerenciamento de redes domésticas do atual ambiente de trabalho 
remoto. Juntas, Fortinet, Linksys e FIT oferecerão conectividade e 
segurança de nível empresarial e qualidade de serviço incomparável 
para organizações que precisam fornecer conectividade contínua e se-
gura para seus funcionários trabalharem de casa com eficiência. Como 
parte da aliança, a Fortinet fez um investimento estratégico de US$ 75 
milhões na Linksys, que fornece soluções de conectividade de roteador 
de próxima geração para consumidores e empresas em todo o mundo. 
Além disso, a Fortinet nomeará um representante para o Conselho de 
Administração da Linksys (www.fortinet.com/br).

Algar Telecom leva o 4G para 23 novas cidades 
franqueadas

@Por meio do Algar Telecom Franquias, a Algar Telecom aumentou 
sua cobertura de tecnologia 4G para as cidades de Cajuru (SP), 

Nova versão de editores open source 
chega ao Brasil com recursos de 

validação de dados e assinaturas digitais
As alterações na forma de trabalho e a ascensão do home office acenderam um alerta para as empresas de tecnologia 
em relação às novas ferramentas de trabalho remoto e colaborativo.

É importante frisar que, para assinar 
um documento online, é necessário um 
certificado emitido por uma autoridade 
de certificação.

Conectando o aplicativo de 
Desktop ao DMS de terceiros

Com a ferramenta Desktop, os 
desenvolvedores, que estão incor-
porando os editores online em seus 
sistemas de gerenciamento de docu-
mentos, também têm a oportunidade 
de implantar a integração do apli-
cativo usando a API ONLYOFFICE. 
Isso significa oferecer aos usuários a 
capacidade de conectar o aplicativo de 
desktop ao DMS e usá-lo para edição 
e colaboração online.

Na nova versão 6.2 da ferramenta 
Desktop é possível realizar a integração 
com o Seafile, ou seja, viabiliza a edição 
de documentos armazenados no Seafile 
diretamente do aplicativo e até mesmo 
a colaboração com eles de forma online.

Proteção por senha no ONLYOFFI-
CE Desktop

Por fim, e não menos importante, a 
versão offline recebeu, também, apri-
moramento da proteção e da segurança 
dos dados. Ou seja, o ONLYOFFICE 
Desktop obteve a implementação de 
senhas, garantindo a proteção dos 
arquivos do escritório local, para que 
ninguém consiga abrir determinados 
documentos sem a devida autorização.

Acesse https://www.onlyoffice.com/
pt/ para conhecer as plataformas ou 
baixar as versões gratuitas de código 
aberto da ONLYOFFICE.

•	GROWTH	–	Para	calcular	o	cresci-
mento exponencial previsto usando 
dados existentes;

•	TREND	–	Para	calcular	uma	linha	
de tendência linear;

•	LOGEST	–	Para	calcular	uma	curva	
exponencial que se encaixa nos da-
dos e obter uma matriz de valores 
que descreve a curva;

•	UNIQUE	 –	 Para	 obter	 uma	 lista	
de valores únicos a partir da faixa 
especificada;

•	MUNIT	–	Para	obter	a	matriz	uni-
tária para a dimensão especificada;

•	RANDARRAY	 –	 Para	 obter	 uma	
matriz de números aleatórios.

O editor de planilhas recebeu, tam-
bém, segmentação para as tabelas 
dinâmicas. Esta função fornece um 
filtro rápido e ajuda a indicar o estado 
de filtragem, para entender quais da-
dos são exibidos naquele determinado 
momento.

Assinaturas digitais no ONLYOFFI-
CE Desktop

Além de todas as atualizações já men-
cionadas, a versão offline da plataforma 
recebeu outras melhorias. Uma das 
mais importantes é a possibilidade de 
adicionar assinaturas digitais aos do-
cumentos, planilhas e apresentações, 
com objetivo de verificar se o conteúdo 
do documento é originário de quem 
solicitou e se não há alterações.

Caso seja necessário assinar digitalmen-
te o documento na versão online, isso pode 
ser feito com a integração do DocuSign 
disponível no ONLYOFFICE Workspace 
(versão em nuvem e auto hospedada).

Atentos a estas mudanças, os de-
senvolvedores do ONLYOFFICE 
acabam de anunciar a versão 6.2 

da suíte de produtividade de escritó-
rios, desenvolvida a partir do modelo 
open source.

O aplicativo ONLYOFFICE Desktop 
conta, agora, com validação de dados 
e assinaturas digitais, tabela de núme-
ros e novas funções para as planilhas. 
O ONLYOFFICE Docs, plataforma 
online que pode ser utilizada a par-
tir do navegador, também recebeu 
atualizações.

As novidades da versão 6.2 visam faci-
litar ainda mais o dia a dia dos usuários 
das ferramentas. Os desenvolvedores 
buscam se consolidar no mercado, 
ultrapassando outros modelos, como 
Microsoft Office e Google Docs, dentro 
dos escritórios brasileiros. 

Validação de dados
O recurso de validação de dados é 

uma das principais novidades, tanto 
para o ONLYOFFICE Docs, quanto 
para o aplicativo Desktop. A aplicação 
auxilia na restrição de alguns tipos de 
dados que são inseridos nas células da 
planilha. O uso mais frequente dessa 
ferramenta é durante a criação de 
listas de drop-down, em que ela limita 
as opções de entrada para uma célula 
selecionada e os usuários apenas esco-
lhem um item de uma lista. Isto facilita 
e acelera o processo, além de reduzir 
o risco de erros. 

Tabela de figuras para organizar 
ilustrações

Outra facilidade, aplicada em ambas 
as versões, é a possibilidade de criar 
tabelas de números. Da mesma forma 
que nas tabelas de conteúdo, é permiti-
do listar e organizar equações, imagens, 
gráficos e formas.

Agora também é possível realizar 
alterações na forma como os valores 
aparecem na planilha, possibilitando 
a criação e aplicação de formatos de 
números personalizados, nos casos em 
que os existentes não atendam todas 
as necessidades do usuário.

Novas funções
Para facilitar os cálculos, as planilhas, 

disponíveis nas plataformas Docs e 
Desktop, também receberam novas 
funções:

Reprodução/https://www.onlyoffice.com/pt/

Cursos gratuitos de Espanhol
Entre os dias 24 e 26 de 

março, a Associação Share, 
entidade estudantil da Uni-
versidade Federal de São 
Carlos (UFSCar-Sorocaba), 
receberá inscrições para cur-
sos gratuitos de Espanhol, 
em diferentes níveis de pro-
ficiência e com professores 
nativos. A iniciativa conta 
com a parceria da organi-
zação peruana Kuyayi Perú 
Community.

Há 150 vagas disponíveis 
e qualquer pessoa maior 
de 16 anos e com acesso a 
Internet pode se inscrever. 
As informações completas 
e os formulários inscrições 
podem ser conferidos no site 
da Share (associacaoshare.
com.br).

A Share é uma entidade 
estudantil fundada em 2016 
por alunos do curso Ciências 

Econômicas da UFSCar-
-Sorocaba, com o intuito de 
conectar o desejo de ensinar 
com a vontade de aprender. 
A associação oferece semes-
tralmente cursos de idiomas, 
culturais e administrativos, 
além de eventos, de forma 
acessível e com certificado. 
A entidade conta com pro-
fessores voluntários e cinco 
áreas administrativas que 
ajudam a fazer o projeto 
acontecer e crescer.

Apenas no primeiro se-
mestre de 2020, mais de 
3.900 pessoas tanto do 
Brasil quanto do exterior 
se inscreveram em cursos 
da Share. Foram 18 cursos 
gratuitos visando a constru-
ção do conhecimento nas 
áreas de idiomas, cultura e 
de softwares. Detalhes em 
associacaoshare.com.br.


