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Maria vai com 
as outras

Conta a história que 
a mãe de D. João 
VI, a rainha Maria 
I, conhecida pela 
insanidade mental, 
manifestada após 
a morte do filho, 
costumava passear 
às margens do rio 
Carioca, no então 
bairro de Águas 
Férreas. 

Tratada como louca, 
era levada por suas 
damas de companhia, 

originando a expressão 
popular: Maria vai com as 
outras. Que hoje designa 
pessoa influenciável, mano-
brada, sem ideias próprias. 
Há poucos dias, para jus-
tificar a razão pela qual o 
Partido dos Trabalhadores 
não deve se aliar a outros 
partidos na organização 
de manifestações contra o 
governo, Lula disse que o 
partido não pode ser “maria 
vai com as outras”. 

O sempiterno mandão do 
PT apenas atesta a sentença 
que, por décadas, tem sido o 
lume do petismo: “primeiro, 
eu; segundo, eu; terceiro, 
eu”. O PT não tem jeito. 
Continua a se considerar 
um território sem mácu-
la, povoado por castos e 
puros, jamais vestindo a 
couraça larga da corrupção, 
desvendada pela Operação 
Lava Jato. E como sabe tirar 
proveito das ocasiões. 

Veja-se o favoritismo de 
Luiz Inácio, nesse pior mo-
mento do governo Bolsona-
ro, alvo da indignação social 
que cobra vacinas e melhor 
gestão da pandemia. Solto 
por decisão do STF, parece 
vítima de uma trama engen-
drada para condenar o lulo-
petismo, que novamente se 
arvora como a Salvação da 
Pátria, desfraldando as ban-
deiras da Justiça, Liberdade 
e Democracia. 

É tudo que o atual manda-
tário-mor deseja, por saber 
que a polarização entre as 
duas bandas – a extrema 
esquerda e a extrema direita 
– acabará por beneficiá-lo, 
bastando para tanto uma 
economia recuperada na 
proximidade de outubro de 
2022. Lula não quer que o 
PT siga o rumo dos demais 
partidos, mas gostaria que 
as massas fossem “gado de 
mais” na caminhada petista. 

Nesse ponto, voltemos ao 
“maria com as outras” que 
abre este texto. Tanto o lu-

lismo como o bolsonarismo 
sabem que o cabo-de-guerra 
a ser puxado pelas alas con-
trárias será imã para atrair 
um eleitorado sem rumo, 
sem autonomia, disposto a 
integrar um dos dois exér-
citos e, deste modo, fechar 
a oportunidade para uma 
candidatura que represente 
verdadeiro compromisso 
de mudança, de harmonia 
e equilíbrio, de bom senso 
e abertura de horizontes.

Confiar na mudança de 
postura de Bolsonaro? Con-
fiar em um PT como partido 
de centro, como hoje prega 
Lula? Lorota. Nem um nem 
outro mudarão suas identi-
dades, forjadas no embate 
das e no maquiavelismo mis-
tificador que embala suas 
posições no arco ideológico.

É razoável apostar na ra-
cionalidade que tem trans-
ferido o voto do coração 
para a cabeça. Racionali-
dade que aumenta com a 
sensação do déjà vu, da 
velha briga, das linguagens 
chulas que têm sujado as 
páginas da política, enfim, 
da sensação de que o país 
patina, mas não sai do lugar.

É triste constatar que o 
preceito de John Stuart Mill, 
em 'Considerações sobre o 
Governo representativo', 
continua iluminando as 
cabeças ignaras de nossas 
plagas: há cidadãos ativos 
e cidadãos passivos, e os 
governantes preferem os 
segundos, porque podem 
transformá-los em um ban-
do de ovelhas acostumadas 
a pastar o capim, uma ao 
lado da outra, e a não re-
clamar mesmo que, de vez 
em quando, o capim seja 
escasso. 

Haja Bolsa Família!
Só mesmo uma revolução 

pela educação conseguirá 
alargar os horizontes de um 
amanhã próspero e mais fe-
liz. Enquanto vivermos sob 
regime de bolsas, prêmios, 
recompensas, toma lá dá cá, 
grupismo, neocoronelismo, 
nossas raízes continuarão 
amarradas ao status quo. 

Rebanhos comendo capim 
sob a sombra do Estado, le-
vadas de um lado para outro, 
tocadas pelo cajado de guias 
ambiciosos, jamais terão au-
tonomia e independência. A 
única alternativa para sair 
dos currais é a semente de 
uma educação libertadora 
e vitalizante.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
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o Fundo Downwind – Empresa Downwind Group, apesar do cenário 
econômico, vislumbrou uma excelente oportunidade de investimento 
nesse mercado de tecnologia.

Méliuz anuncia ex-PayPal e Wix para 
Diretoria de Novos Negócios

@O Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para 
conectar marcas a consumidores por meio do seu marketplace 

e da oferta de serviços financeiros, anuncia a contratação de Isleine 
Marchini para assumir a recém criada diretoria de Novos Negócios. A 
executiva, que possui experiência no segmento de serviços financeiros, 
chega à companhia com o desafio de estruturar a área estratégica da 
empresa em um momento de forte expansão (https://www.meliuz.
com.br/inicio). 

Projeto de capacitação tecnológica Up Skill 
atrai 20 mil alunos em seis meses

@O Up Skill - projeto de capacitação tecnológica, que tem o objetivo 
de preparar mão de obra especializada em tecnologia da informação 

– atingiu a marca de 20 mil alunos cadastrados em apenas seis meses. 
O Up Skill teve início em Campinas, interior de São Paulo, onde foi re-
alizada uma prova de conceito, no período de janeiro a agosto de 2020, 
e cujos resultados ratificaram a viabilidade do projeto e a eficácia da 
metodologia pedagógica. As ações estão sendo ampliadas, já permitindo 
a expansão para novos polos em outras localidades, como nos estados 
de Goiás e do Paraná. O projeto, que tem a plataforma Workover como 
a base tecnológica para a realização dos cursos, oferece uma série de 
trilhas de formação, cursos e conteúdos gratuitos voltados tanto àqueles 
que pretendem ingressar no mercado de trabalho, quanto quem está 
em busca de uma recolocação. Os cursos oferecidos pelo programa 
capacitam profissionais, tanto em soft skills como em hard skills, para 
atuarem em atividades de concepção, desenvolvimento, publicação, 
manutenção e evolução de produtos e sistemas de base tecnológica, 
não somente em empresas que desenvolvem software, mas também 
em qualquer tipo de empresa que demande profissionais da área de 
sistemas e computação. Os interessados podem se inscrever gratui-
tamente na plataforma Workover - https://workover.com.br/upskill .

Killing vence Prêmio Primus Inter Pares

@A Killing S.A. Tintas e Adesivos venceu o Prêmio Primus Inter 
Pares, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Com-

ponentes para Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal), na categoria 
Design – empresa de médio/grande porte, com o case “Aproximação 
entre indústria química e designers de calçado”, que apresentou o 
projeto ACESSO – Desafio Kisafix de Design Calçadista. A cerimô-
nia de premiação aconteceu na terça-feira, 1º de junho, transmitida 
virtualmente, com a presença física de apenas um representante por 
empresa ganhadora. O projeto ACESSO surgiu do desejo da Killing 
em fomentar e impulsionar o avanço do setor calçadista brasileiro. 
Consolidado no mercado, o Desafio realizará a sua 4ª edição em 2021. 
Para Cenira Cristine Verona, gestora de Projetos da Killing e idealiza-
dora do ACESSO, o reconhecimento derivou da proposta da Killing de 
ousar na proposição do case, não apresentando um produto, mas uma 
iniciativa que contribui para a evolução do design calçadista, viabili-
zando a geração de uma infinidade de produtos melhores, com o uso 
de conhecimento técnico de colagem e novas tecnologias. “Inovamos 
e muito na proposta de interação direta de uma indústria química 
fabricante de adesivos com os designers de calçados, buscando uma 
língua comum para transmissão de conhecimento e aprendizado mú-
tuo”, ressalta Cenira (www.inspiramais.com.br).

Downwind Group investirá R$ 20 milhões em 
empresas de tecnologia 

@A Goldnet TI S/A foi a primeira a receber investimento da empresa 
Downwind Group. O objetivo da Downwind como fundo é utilizar 

os R$ 20 milhões para aceleração e aquisição de startups, criação de 
espaço para coworking, alianças e capacitação de profissionais, além 
de acelerar outras empresas que estejam se destacando no segmento 
de tecnologia.  Em pesquisa realizada, pela KPMG (2020), com 1.300 
CEOs de grandes economias mundiais, 270 CEO’s da América do Sul 
e 53 CEO’s brasileiros, constatou-se que o processo de aceleração da 
transformação digital que parecia ser rápido, em tempos de pandemia, 
percebeu-se que não era rápido o suficiente. Com as grandes mudanças 
nesse cenário tecnológico, as empresas de tecnologias aumentaram a 
demanda por profissionais da área de TI e inovação. Atento a tudo isso, 

Conheça os dez problemas 
mais comuns em celulares

Os smartphones apresentam inúmeras facilidades e o fato é que as pessoas não conseguem ficar sem eles. 
No entanto, quem nunca teve um problema com o celular seja por danos físicos ou problemas no sistema 
operacional do aparelho?

A Digivida - empresa especializada em 
manutenção e conserto de smar-
tphones - listou os dez principais 

defeitos nos aparelhos e explica algumas 
formas de evitá-los ou resolvê-los. Confira 
as dicas:

1) Higienização de Celular
Usar pano que não solte fiapos ou papel 

guardanapo e álcool isopropilico na con-
centração 70%, que é o mais recomenda-
do pelos fabricantes. Remova a capa ou 
algum outro item que esteja anexado ao 
aparelho, aplique o álcool diretamente 
no pano ou papel (sem excessos e nunca 
direto no aparelho) e faça a higienização 
de todos os lados do aparelho bem como 
no conector de carga. Alerta: nunca dei-
xe escorrer álcool no aparelho porque o 
produto pode penetrar danificando tela e 
outros componentes.

2) Se o celular cair na água basta 
colocá-lo dentro do pote com arroz.

Colocar o celular no pote de arroz é 
mito! Sabemos que no momento de de-
sespero tudo é válido, mas apesar de ter 
propriedades absorventes, o arroz não é 
capaz de absorver a quantidade de água 
no aparelho. O ideal é desligar o aparelho 
imediatamente, Manter o aparelho na po-
sição vertical (para a água ir escorrendo 
naturalmente) e levar para um especia-
lista. Manter o aparelho ligado, fará com 
que o resíduo de água cause um curto na 
placa principal do aparelho ou em algum 
outro componente.

3 Se o celular molhar posso secá-lo 
usando um secador de cabelo?

Não é recomendado usar secadores de 
cabelo para remover a água que penetrou 
no celular. Quando aplicamos ar quente no 
local sem saber a temperatura e o tempo 
de exposição ao calor alguns componentes 
podem ser danificados.

4) Posso levar o celular para banheiro 
enquanto tomo banho?

Como hoje em dia estamos sempre com 
o telefone é comum levar o celular para o 
banheiro, mas o vapor do chuveiro pode 
acumular no aparelho, causando oxidação. É 
o mesmo efeito de cair na água, mas ocorre 
gradativamente.

5) Aparelho não carrega.
Existem vários fatores que podem impe-

dir o correto carregamento do aparelho, 
mas na maioria das vezes acontece pelo 
acúmulo de sujeira compactado dentro 
do conector. Esse pó do dia a dia ou lã das 
roupas - quando deixamos o celular no 

porque o aparelho está com pouca memó-
ria interna e não há espaço para executar 
determinada tarefa. Para evitar situações 
como essa é recomendado instalar somente 
o que for necessário e manter o aparelho 
sempre atualizado. Essas atualizações 
corrigem possíveis bugs e problemas no 
carregamento.

9) Problemas na tela
As telas de Touch Screen (telas sensíveis 

ao toque) estão entre os maiores avanços 
das últimas décadas. No entanto, são bas-
tante frágeis e qualquer pancada ou queda 
um pouco mais forte é suficiente para 
danificar a tela e o sistema. Roupas com 
bolsos rasos são um perigo. Normalmente 
as telas são compostas por duas partes: 
O LCD (onde vemos a imagem) e o touch 
(parte de vidro) na qual interagimos com 
o aparelho. Dependendo da queda apenas 
uma delas pode estar danificada ou então 
ambas. Para cada caso são recomendadas 
diferentes ações como troca da tela com-
pleta ou somente a troca do vidro.

10) A bateria do celular descarrega 
muito rápido

Quando a bateria descarrega mais de 20% 
em menos de uma hora é sinal de que algo 
está errado. Ela pode estar no final de sua 
vida útil, que é medida por ciclos. Quando 
completamos um processo de carga e des-
carga, completamos um ciclo. Ao final de 
alguns ciclos é requerida a troca da bateria. 
Na maioria dos casos é necessária a troca 
de bateria do aparelho, que não dura quase 
nada mais, ou às vezes pode ser algo con-
sumindo a energia excessivamente, como 
por exemplo, algum aplicativo ou dano na 
placa do aparelho.

bolso- entra e quando colocamos o cabo 
para carregar prensamos essa poeira, até 
o ponto dos conectores não encostarem 
corretamente evitando a recarga.

6) O aparelho desligou e não liga mais. 
O que fazer?

Quando o aparelho não liga pode ser 
algum problema na bateria, às vezes no 
carregador ou em algum componente da 
placa. Existe também a possibilidade do 
celular estar com o software desatualizado, 
impedindo que haja o carregamento das 
informações para o uso. Em ambos os ca-
sos somente um especialista poderá dizer 
ao certo e fazer o reparo adequado para 
garantir a integridade e o funcionamento 
do seu smartphone.

7) Superaquecimento
Com o uso excessivo, é comum que a 

temperatura ultrapasse o limite ideal e 
o celular apresente algum defeito. Usar 
um mesmo aplicativo, por exemplo, por 
muito tempo pode aquecer o aparelho. O 
aquecimento pode ser causado por algum 
dano ocorrido após uma queda ou quando 
a bateria chega ao final de sua vida útil. 
Aquecimento excessivo não é um bom 
sinal. Se o celular esquentar muito pode 
desligar sozinho ou, dependendo do caso, 
até explodir a bateria.

8) Aplicativos que travam
Às vezes não abrem, param do nada, não 

atualizam e até reiniciam o aparelho. É 
neste momento que a pessoa pensa: meu 
aparelho está com vírus, Será? Nem sem-
pre! Normalmente a falta de atualização do 
Sistema operacional dos celulares (Android 
e iOS) faz com que haja travamentos. Outra 
situação comum é a dos aplicativos travarem 
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Mudanças na certificação de produtos para 
telecom serão assunto de live do CPQD

A nova Lista de Referência de 
Produtos para Telecomunicações, 
aprovada em novembro de 2020 
pela Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), entrou em 
vigor no dia 1.º de junho. Com ela, 
passaram a valer também algumas 
mudanças nos procedimentos ope-
racionais de certificação de alguns 
tipos de produtos comercializados 
no país - entre elas, a introdução 
da modalidade de Declaração da 
Conformidade e a obrigatoriedade 
de avaliação do Sistema de Gestão 
Fabril.

As novidades nessa área serão o 
assunto de uma live que o CPQD 
vai realizar no dia 16 de junho, a 
partir das 17 horas, com o apoio 
da Anatel. “As mudanças visam 
a simplificação de processos e a 
melhor adequação das regras à 

grande diversidade de produtos 
para telecomunicações disponí-
veis”, afirma Péricles de Paiva 
Teles, gerente de Certificação de 
Produtos do CPQD. “E o objetivo 
da live é esclarecer as principais 
dúvidas dos interessados, diretos 
ou indiretos, sobre essas mudan-
ças”, acrescenta.

O evento terá a participação de 
Davison Gonzaga da Silva, gerente 
de Certificação e Numeração da 
Anatel, que irá falar sobre as novas 
regras e esclarecer as dúvidas da 
plateia virtual. Voltada à indústria 
de produtos para telecomunica-
ções e também às operadoras, a live 
tem duração prevista de uma hora. 

As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo site https://
materiais.cpqd.com.br/lives_con-
nect_cpqd_anatel


