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Coluna do Heródoto

Todos ficam 
surpresos com o 
decreto do governo. 
A mídia comunica 
que o presidente 
da república do 
Brasil sanciona 
projeto aprovado no 
Congresso Nacional. 

A lei determina que 
a vacinação é obri-
gatória em toda a 

república. A vacina vai 
ser aplicada em todos os 
brasileiros a partir dos seis 
meses de idade, a não ser 
que haja uma doença pré 
existente. Imediatamente, 
os pessimistas de plantão 
divulgam que a lei não vai 
pegar. E há motivos para 
isso, dizem. A notícia que 
o medicamento tem como 
base o vírus da própria 
doença provoca o terror no 
meio da população. 

Injetar um vírus no sangue 
abala até mesmo intelectu-
ais e políticos importantes. 
Há argumentos científicos 
que atestam que há fun-
damentados receios que a 
vacina é a condutora da do-
ença e da morte. O noticiário 
internacional atesta o au-
mento constante do número 
de mortes na Europa, Ásia 
e América do Norte. Não há 
para onde fugir. O vírus está 
em toda a parte, estampa a 
imprensa sensacionalista.

Além de tudo a vacina que 
está sendo aplicada tem 
origem na Europa e não em 
um laboratório brasileiro. 
Como confiar em um medi-
camento que é produzido 
por laboratórios que bus-
cam o mercado. Afinal de 
contas, diz a oposição, a vida 
humana é uma mercadoria 
como outra qualquer que 
pode gerar lucros, ou é um 
compromisso ético? 

O diretor geral da saúde 
pública não imagina que 
possa haver uma resistência 
tão grande contra a vacina 
e o foco principal é na pró-
pria capital do pais. Há uma 
desinformação geral com 
as mais exóticas teorias da 

conspiração, notícias são 
desmentidas em um mo-
mento e republicadas logo 
a seguir. 

Há até mesmo as inter-
pretações exotéricas que 
debitam às forças do mal 
a doença e a vacina que ao 
invés de combater o trans-
missor, propaga com a in-
jeção nos incautos. Líderes 
religiosos também entram 
na polêmica e debatem a 
obrigatoriedade da vacina 
com os fiéis. Aumenta a 
concentração e aglomera-
ção nos tempos religiosos.

A confusão ganha as ruas 
da capital. Duas semanas de 
conflito nas ruas e embates 
da população contra as for-
ças de segurança. A lei da 
vacina obrigatória é uma lei 
morta, diz o grande jurista 
Rui Barbosa. Ele também é 
contra a vacina. O respon-
sável pela vacinação corre 
risco de vida. 

Oswaldo Cruz tenta expli-
car que sem ela muita gente 
vai morrer. A pancadaria nas 
ruas do Rio de Janeiro deixa 
um saldo de 945 prisões, 
110 feridos, 461 deportados 
e 30 mortos. O estrago da 
pandemia da varíola pelo 
mundo mata pelo menos 
300 milhões de pessoas. O 
presidente Rodrigues Alves 
não resiste e revoga a lei. 

Mas quem quiser casar, 
trabalhar ou estudar precisa 
apresentar o atestado de 
vacinação. Só depois de três 
anos e muita perseguição o 
vilão virou herói, Oswaldo 
Cruz foi homenageado na 
Alemanha pelo trabalho e 
pela coragem de enfrentar a 
ignorância. A população co-
meçou a procurar os postos 
de saúde espontaneamente. 

O Águia de Haia, Rui 
Barbosa, de critico contun-
dente, reconsidera o erro 
e reconhece que Oswaldo 
Cruz merece a homenagem 
dos brasileiros porque en-
frentou os destemperos do 
obscurantismo popular e da 
oposição. Onde se encontra-
va o próprio Rui.

(*) - Jornalista e professor, referência 
no jornalismo de rádio 

(herodoto.com.br)

Heródoto Barbeiro (*)

A Lei não 
vai pegar
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Eficiência Operacional do Desafio de Inovação no Saneamento – Open 
Spot, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES) em parceria com a Infra Cast e Infra Women 
Brazil. “A ABES é referência no Brasil no mercado de saneamento 
e estamos muito honrados com essa premiação que certamente 
nos dará uma visibilidade maior na comunidade de saneamento e 
várias oportunidades de negócios. A perspectiva é ter pelo menos 
20 cidades usando a nossa solução nos próximos 18 a 24 meses”, 
destaca Hélio Samora, sócio-fundador e CEO da SmartAcqua. 
Veja a apresentação dos finalistas em: https://www.youtube.com/
watch?v=cbw82XxjXhQ.

Janguiê Diniz adquire participação na empresa 
de tecnologia Pitang Agile IT

@Quando se pensa em setores promissores para o futuro, certa-
mente o de tecnologia vem à mente como uma das primeiras 

lembranças. Com crescimento médio de 20% nos últimos anos e parte 
de um mercado em expansão, impulsionado pela transformação digital 
das empresas, a empresa de tecnologia pernambucana Pitang Agile IT 
prospecta um crescimento de 12% no Brasil em 2021 e tornou-se foco de 
investimento milionário do empreendedor Janguiê Diniz. O empresário, 
por meio de seu Venture Capital Epitychia, por valor não revelado, 
adquiriu 20% da operação da empresa, que em 2020 destacou-se com a 
aquisição de outros players do segmento e esteve listada como um dos 
melhores lugares para se trabalhar, de acordo com a premiação GPTW 
Brasil 2020 – Great Place To Work. Com mais de 15 anos de atuação, 
a Pitang tem apresentado um crescimento exponencial nos últimos 
anos e atraído atenção de investidores nacionais e estrangeiros. “Em 
2020, anunciamos a aquisição societária de outras duas empresas, o 
que fortaleceu ainda mais nosso posicionamento de mercado. Focamos 
em crescer, investindo em qualidade de serviço, talentos e operação. A 
entrada de um novo sócio no projeto, da qualidade do empreendedor 
Janguiê Diniz, impulsiona a nossa participação no segmento e, cada 
um com sua expertise, irá contribuir para que o objetivo de nos tornar-
mos uma das maiores empresas de tecnologia do país seja alcançado, 
com o aumento de nossa capacidade de investimento e aceleração da 
implantação de nosso plano de negócios", explica Antônio Valença, 
sócio-diretor da Pitang.

BPP oferece API para empresas expandirem 
negócios via Pix

@A BPP acaba de lançar sua Pix Cliente, uma API que permite que 
qualquer empresa, que tenha uma conta aberta na BPP, automatize 

seus recebimentos, envios e cobranças utilizando o PIX. Isto significa que 
para enviar um PIX, a instituição que fizer uso dessa API pode realizar 
este envio de forma automatizada, sem a necessidade de interação hu-
mana. De forma segura, com criptografia, troca de chaves e muito mais, 
o PIX pode ser enviado diretamente do aplicativo da empresa. Estamos 
vivendo em um mundo cada vez mais digital, impulsionado pelo distan-
ciamento social, causado pelo novo Coronavírus. Esta digitalização está 
proporcionando diversos benefícios para todos na cadeia e, em especial, 
para os consumidores (bpp.com.br).

Sankhya abre 155 vagas de emprego para
suportar crescimento dos negócios

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP 
e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), 

está anunciando 155 vagas de emprego para diversos cargos e em dife-
rentes regiões do país, em modelos home office, presencial e flex - que 
mistura os dois. O anúncio faz parte do plano de expansão da empresa, 
que planeja abrir 15 novas unidades de negócios em 2021 e aumentar o 
quadro de colaboradores para atender às novas demandas que surgiram 
durante a pandemia, como vendas e suporte remotos. Entre os cargos 
em aberto, há duas vagas para diretoria de Unidades de Negócios, em 
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e duas para gerentes comerciais 
em Brasília (DF) e Goiânia (GO). Na área de TI, que somam 91 vagas, 
estão consultores de implantação, analistas de teste, desenvolvedores, 
gerentes de projetos, arquitetos de solução, DBAs (Administradores de 
Banco de Dados) e analistas de suporte.

SmartAcqua vence prêmio de eficiência 
operacional da ABES

@A SmartAcqua, startup criada em 2019 para oferecer às empre-
sas de saneamento básico uma solução que utiliza Inteligência 

Artificial para gestão de perdas de água, foi a vencedora na categoria 

Home office alonga 
a jornada de trabalho

Uma pesquisa desenvolvida pela Gartner, empresa de consultoria que pesquisa temas ligados à área de tecnologia da 
informação, dá conta que o trabalho em home office ampliou a jornada de trabalho de pelo menos 40% dos funcionários 
que atuam nessa modalidade, quer em período integral quer de forma híbrida.

Vivaldo José Breternitz (*)

A pesquisa aponta também que os 
que trabalham nessa modalidade 
tem muito mais dificuldade para 

se “desligar” do trabalho do que aque-
les que vão aos escritórios em período 
integral. Além disso, essas jornadas 
alongam-se por até três horas a cada dia, 
superando amplamente a média de 48,5 
minutos encontrados há alguns meses 
por um estudo da Harvard University. 

Alexia Cambon, que liderou a pes-
quisa, afirma que a tradicional jornada 
de oito horas está deixando de existir, 
pois as pessoas estão inseridas em   um 
ecossistema no qual aqueles que traba-
lham de casa acabam sendo induzidos a 
permanecer à disposição durante todo 
o tempo e tem seu trabalho interrom-
pido mais frequentemente, inclusive 
por   motivos   familiares.

A pesquisadora diz também que 
é preciso estabelecer limites, pois a 
realidade que estamos vivendo não é 
boa para a saúde mental.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Foto de olia danilevich no Pexels

Mais uma novidade anunciada pelo Ins-
tagram promete beneficiar produtores de 
conteúdo digital. Em breve, a plataforma 
vai permitir que stories sejam salvos em 
modo rascunho antes de serem publica-
dos. Ou seja, com a ferramenta, quem 
trabalha com redes sociais vai poder 
produzir as publicações com antecedência 
e criar uma rotina de postagens com o 
material já produzido.

Para a analista em marketing digital, Ana 
Paula Araújo, CEO Connect Soluções, a 
novidade vai ser um impulso a mais para 
quem ainda tem ressalvas quanto ao uso 
das publicações que duram apenas 24 horas.

“Ainda tem gente que não acredita no 
potencial dos stories para o engajamento 
digital. Por ser um conteúdo temporário, 
há quem o associe com um trabalho menos 
primoroso, ou com menos qualidade que 

Rascunho de stories: novidade do Instagram promete 
beneficiar produtores de conteúdo

dade de ter variedade de conteúdo. É 
comum acessar um perfil e, num dia, ter 
dezenas de stories mostrando um evento, 
um acontecimento importante, etc, e, em 
outro, não ter quase nada sobre aquele 
assunto. Com essa reserva de material 
produzido, será possível diversificar”, 
completa.

O anúncio foi feito na conta oficial do 
Instagram pelo Twitter. A data de habilita-
ção da nova ferramenta não foi divulgada.

"O que temos hoje é a possibilidade de 
salvar as publicações no rolo de câmera 
do celular, porém, perdemos o efeito da 
música, gifs, hashtags, marcações. Vamos 
ver quais possibilidades essa novidade 
trará e se, além dela, teremos outras 
atualizações”, especula a especialista.

(Fonte: Ana Paula Araújo é CEO 
da Connect Soluções).

as publicações do feed. Com a possibili-
dade de preparar e salvar esse conteúdo 
antes de lançá-lo ao ar, acredito que mais 
pessoas vão aderir à modalidade”, afirma 
a especialista que, em breve, vai lançar um 
e-book com dicas e estratégias para crescer 
nas redes sociais.

“Outro ponto de vantagem que percebo 
nesse anúncio do Instagram é a possibili-
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A Fix Facilities, empresa 
que atua no mercado de ma-
nutenção industrial e predial, 
conservação e higiene e servi-
ços de apoio administrativo, 
implantou uma nova platafor-
ma de gestão de seus ativos 
e demandas operacionais, 
batizada de e-Fix.

Segundo o Chief Visionary 
Officer (CVO) da empresa, 
Célio Malavasi, a plataforma 
automatiza a rastreabilidade 
e a gestão dos ativos, promo-
vendo melhor gerenciamento 
de riscos, maior disponibili-
dade funcional e agregando 
agilidade ao planejamento de 
ações. “Isso proporcionará 
uma elevação de produtivida-
de desses ativos, com menos 
índices de rupturas”, explica 
o executivo.

Com a ferramenta, os ges-
tores podem, por exemplo, 
acompanhar as necessidades 
de manutenção dos equipa-

mentos, exercendo serviços 
preventivos e corretivos, 
garantindo assim sua plena 
disponibilidade. Quando 
uma demanda é criada, seu 
atendimento é monitorado 
até que a ação seja concluída 
e o ativo seja disponibilizado 
novamente na operação.

Dentre os indicadores ge-
rados pelo e-Fix estão dados 
como tempo médio entre fa-
lhas, tempo médio de reparo 
e cumprimento do programa 
de manutenção preventiva. 
Malavasi destaca que o acom-
panhamento dos indicadores 
de desempenho proporciona 
maior controle sobre os níveis 
de serviços pré-acordados 
com cada cliente. Por funcio-
nar via web, todos os dados 
do sistema podem ser acom-
panhados tanto local quanto 
remotamente, por meio das 
dashboards geradas pela 
plataforma.

Tecnologia de gestão de ativos aprimora 
operações no setor de facilities


