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Um divisor
de águas
Gaudêncio Torquato (*)

A área política,
por mais que junte
grupos de interesse
comum tem o dom de
autopreservação.

F

oi um divisor de águas,
ou ainda, o maior dique que se construiu
para evitar a inundação da
política com os destroços
causados pelas ações sempre pensadas, nunca impensadas, do atabalhoado
presidente Jair Bolsonaro.
E esse dique contou com
a destreza de construtor
e carpinteiro, qualidades
do ex-presidente Michel
Temer. E por que este é
considerado o último divisor de águas? Pelo nível de
enchente provocada junto
ao Poder Judiciário com repercussões de monta sobre
as cúpulas congressuais.
Um palavreado desbocado
nunca ouvido. Qualquer
novo tsunami, se ocorrer,
não apresenta escapatória:
o construtor de diques,
Michel Temer, não teria
suporte moral para vir a
trabalhar nos estragos refeitos, os juízes do Supremo
se dariam por esgotados e
conscientes de que nada
se pode esperar daquele
navio que dispara torpedos
intermitentes.
O termo impeachment,
hoje apenas uma palavra a
frequentar o dicionário de
Brasília, ganharia fundamento e o desembarque das
tropas aliadas do capitão do
transatlântico seria um ato
pensado sob o fluxo de ondas
fortes que inundariam os dutos da opinião pública. Vamos
analisar ponderadamente
esta reflexão. A Opinião
Pública se origina de áreas
de pensamento que se formam, sem articulação prévia,
juntando-se em bolhas.
Geralmente tais bolhas
nascem no meio das classes
médias, e costumam ter
uma antena virada para os
fatos. A área política, por
mais que junte grupos de
interesse comum – verbas,
benefícios, espaços na administração – tem o dom de
autopreservação. Não pula
o abismo. E confere seus
passos com o caminhar dos
grupos de Opinião Pública.
Diz-se que Bolsonaro não
mudaria por ter um foco
para iluminar suas bases.
Mas tais bases não chegam
a 30%. E tendem a diminuir
se alinharmos os fatores que
poderão estreitar o tamanho
dos contingentes: apagões de
energia, decorrentes da crise
hídrica; continuidade da crise

sanitária; pequena reação da
economia, com o desemprego
jogando alto; crise política
sem passos avançados; auxílio
Brasil, substituto do Bolsa Família, sem estofo para agradar
milhões de famílias.
Portanto, é de se prever
um Bolsonaro mais contido,
sob pena de que continue a
agradar parcela de seu eleitorado, mas a desagradar os
maiores conjuntos eleitorais.
Os políticos agirão com um
olho plantado no Planalto,
outro na planície. O PP que,
aliás, não quer Bolsonaro em
seus quadros, vai se esforçar para acender uma vela
a Deus, outra ao demônio.
E a economia? O que resta
a Paulo Guedes fazer para
agradar o tal mercado?
Dito isso, vem à tona a
figura de bombeiros e construtores de diques. Michel
Temer, em nova escalada de
adjetivos ferinos, poderia
voltar a ajudar o presidente
com novas cartas e compromissos? Difícil. Depois
de recuperar uma imagem
borrada por “jogadas” que
se conhecem, seria pouco
provável que o ex-presidente topasse se meter em
uma enrascada, a ideia de
vir novamente a por panos
quentes entre os Poderes.
Quanto a estes, a cautela
impera. Todos os ministros
estão vacinados contra
novas mordidas do “cão raivoso”. Alexandre de Moraes,
por exemplo. Um magistrado
de alto gabarito, professor de
Direito, e Luis Roberto Barroso, um dos mais preparados magistrados, se dariam
ao exercício de, mais uma
vez, entrarem numa espécie
de pacto de não agressão?
Nem o papa Francisco daria
endosso a mais uma tentativa de harmonia.
Por todas essas razões,
o país entra na era do divisor de águas. E qualquer
pedra que Bolsonaro atirar
em Chico baterá na cabeça
de Francisco, a exibir a
disposição dos juízes do
STJ, TSE e STF de agirem
como um corpo unitário.
Os riscos estão postos. Por
último, convém lembrar a
índole autoritária do nosso
mandatário-mor. Para ele,
ou tudo ou nada. Mas os
militares dariam endosso a
um ato golpista?
É bom lembrar que os
vasos comunicantes fazem
a sociedade respirar em
conjunto, como um todo
inseparável.
(*) - É jornalista, escritor, professor
titular da USP e consultor político
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Primeira rede social para violonistas do Brasil,
Vitrine ZapMusic estreia e já conecta músicos
Com o objetivo de reunir a
comunidade do violão brasileira
em apenas um lugar, a produtora
Prime Arte acaba de lançar a Vitrine ZapMusic, primeira rede social
para profissionais do violão de todo
o Brasil, com espaço voltado para a
divulgação de seus trabalhos e que
promove intercâmbio de conhecimento, experiência e Networking
qualificado. Totalmente gratuita,
a plataforma já está disponível
e permite que qualquer violonista monte um perfil de forma
igualitária, independente de sua
reputação ou grau de habilidade.
Segundo Leandro Alvarenga,
CEO da Prime Arte e criador da
Vitrine ZapMusic, o motivo da
criação da plataforma é unir a

comunidade do violão e oferecer
um espaço para os músicos se
promoverem. “Não é tão simples
para o artista ter um website
que o agrade. Além das versões
baratas serem pouco atraentes,
é um tempo precioso consumido
por essa atividade. A Vitrine ZapMusic vem para auxiliar nesta
questão. Ela é um espaço para
violonistas divulgarem seu trabalho de forma gratuita e moderna,
com uma área administrativa que
eles mesmo possam mexer e que
tenha tudo o que eles precisam,
além da possibilidade de fazer
novas amizades neste ramo e até
mesmo dos usuários trabalharem
juntos”, informa (zapmusic.com.
br/vitrine).

Aproxima-se a data
de lançamento do
telescópio James Webb

A NASA prepara-se para lançar seu telescópio James Webb, que entre outras, assumirá algumas missões, as
quais vêm sendo cumpridas pelo Hubble, em serviço desde 1980. O engenho recebeu o nome de um antigo
administrador da NASA, James Edwin Webb, que liderou o programa Apollo e outras importantes missões espaciais.
Vivaldo José Breternitz (*)

O

lançamento do James Webb
foi adiado diversas vezes, mas
agora está marcado para 18 de
dezembro, após seus testes terem sido
concluídos no final de agosto. Entrará
em órbita levado por um foguete Ariane 5, fabricado pela Airbus e que será
lançado da base de Kourou, na Guiana
Francesa.
É um projeto bastante longo: seu
desenvolvimento começou em 1996,
com lançamento inicialmente previsto para 2007, mas em 2005 a equipe
envolvida descartou grande parte do
trabalho efetuado até então e passou
a reprojetar o telescópio.
A construção foi dada como concluída
em 2016, com lançamento previsto
para 2018, mas testes apontaram uma
série de problemas, que geraram novos
atrasos, agravados pela pandemia.
A importância do telescópio é muito
grande; é considerado o sucessor do
Hubble, mas com capacidade de detecção de corpos celestes muito maior.
Pesando 6,5 toneladas, é extremamente
sofisticado do ponto de vista técnico,
havendo inclusive a exigência de que
seus instrumentos permaneçam extremamente frios (-225 ºC), para garantir
a precisão de suas observações.
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Sua missão será relativamente curta,
ele não terá uma vida útil tão longa como
a do Hubble. Como estará em uma órbita
muito alta, que não pode ser atingida
pelos ônibus espaciais, não poderá ser
reabastecido ou receber manutenção.
A NASA diz que ele deverá permanecer
em operação por 5 anos, embora haja
uma expectativa otimista de 10 anos.
Todo o esforço e o investimento de
US$ 3,5 bilhões podem valer a pena.
Além de lançar mais luz sobre o as origens do Universo, o telescópio também
deve ajudar os astrônomos e astrofísicos
no preenchimento de lacunas em estudos acerca de áreas nas quais o Hubble
não é eficiente. Há uma chance muito
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Easy Crypto Brasil inicia as operações

@

A Easy Crypto (easycrypto.com), maior exchange Neozelandesa
de criptomoedas, amplia sua presença mundial por meio da Easy
Crypto Brasil. As operações da Easy Crato Brasil tiveram início no dia 7
de setembro. Segundo André Sprone, Diretor da Easy Crypto Brasil, a
escolha da data não foi por acaso: “Escolhemos iniciar nossas operações
no dia 7 de setembro também como um ato simbólico. As criptomoedas
são uma importante ferramenta dos indivíduos em busca de liberdade,
e a Easy Crypto Brasil chega para democratizar o acesso dos brasileiros
às Criptos”. Usuários poderão realizar compra de Bitcoin e de outras
criptomoedas em: https://easycrypto.com/br.

Motorola lança moto e20 para experiência
completa de entretenimento

@

A Motorola lança hoje no Brasil dois smartphones para consumidores
que procuram aparelhos com uma experiência completa por um preço
que cabe no bolso: o moto e20 e a versão turbinada do moto g20. O moto
e20 chega para proporcionar uma experiência de entretenimento completa:
tela Max Vision ultra-wide de 6,5" HD+, desempenho super-responsivo
com processador octa-core, bateria para até 40 horas de uso, sistema de
câmera dupla com Inteligência Artificial e desbloqueio rápido com sensor
de impressão digital. O segundo lançamento é a versão turbinada do moto
g20, que já é sucesso de vendas na versão atual, e que chega agora com
128 GB2 de armazenamento interno e novas cores, garantindo ainda mais
performance aos usuários que conhecem as especificações do modelo,
como o avançado sistema quad câmera, a tela com alta taxa de atualização,
a bateria com duração estendida e o desempenho incrível.

Programa de estágio da HDI Seguros oferece
vagas para segundo ciclo de contratação

@

A HDI seguros - a 4ª maior seguradora no ramo empresarial, a 5ª maior
em Automóveis e a 6ª em Residencial - está com 22 vagas abertas
para o segundo ciclo de seu programa de estágio. As oportunidades são
voltadas para jovens das regiões de São Paulo (SP), Blumenau (SC),
Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Joinville (SC),
Uberlândia (MG), Salvador (BA) e Vitória (ES). As inscrições estão
abertas até dia 06 de outubro, para candidatos que tenham previsão de
formatura de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. As áreas contempladas
pelo programa de estágio são Operações Técnicas, Remuneração e People
Analytics, Marketing, Sinistro Salvados, Comercial, Jurídico, Qualidade
de Serviços, Projetos TI, Processos e Projetos de Produtos, TI Controle
Operacional, Analytics e Investimentos. As inscrições são feitas por meio
do site https://www.redecidada.org.br/estagionarede/.

Nuveto lança Portal Exclusivo para apoiar
parceiros no Brasil

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São
Paulo, é professor da Faculdade de Computação
e Informática da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
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Valor Investimentos seleciona trainee para
atuar no mercado financeiro

@

A Valor Investimentos está com inscrições abertas para o seu Programa
Trainee de Valor. São 20 vagas, sendo oito para trabalhar em Vitória,
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TS Shara lança ferramenta para visualização
em 3D de suas linhas de produtos

@

A TS Shara anuncia o lançamento de ferramenta que permite a
visualização em 3D dos produtos da companhia. Disponível nas
versões desktop e mobile, o TS 360° Viewer chega para proporcionar
maior destaque na exposição dos produtos da companhia para parceiros
e clientes. A ferramenta possibilita que os usuários tenham visão em 360°
dos equipamentos, com opção para ampliar as imagens para visualizar os
detalhes de design e características técnicas dos modelos, antes de realizar
a compra. Num primeiro momento, a TS Shara liberou o acesso para os
modelos mais buscados pelos clientes, que são: Estabilizador Powrest
Home, UPS Compact XPro, UPS Professional, UPS PDV Checkout, UPS
Senoidal, UPS Senno VT e UPS Gate. O TS 360 Viewer está disponível
tanto na versão desktop quanto mobile. Para acessar a ferramenta, visite
https://tsshara.com.br/360

M3Corp é o mais novo distribuidor da
SonicWall Brasil

@

A SonicWall, empresa de segurança da informação que protege
mais de 1 milhão de redes em todo o mundo, anunciou a M3Corp
como sua mais nova distribuidora. “No momento em que comemoramos
30 anos de inovação em cybersecurity, é significativo que recebamos na
família SonicWall uma empresa que agrega valor ao nosso ecossistema de
canal”, diz Dênis Guimarães, gerente de distribuição da SonicWall Brasil.
Distribuidor totalmente focado em soluções de segurança digital, a M3Corp
passa, agora, a oferecer a revendas e integradores de todo o Brasil o portfólio completo da SonicWall. “Contando com um time com forte cultura
em segurança, um centro de treinamento voltado ao enfrentamento das
mais inovadoras ameaças, estoques atualizados, um laboratório preparado
para testar tecnologias e realizar PoCs e, acima de tudo, paixão por ajudar
o parceiro a crescer, a M3Corp atua como alavanca de modernização do
Brasil”, explica (www.sonicwall.com/pt-br/).

@

A Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das
instituições financeiras, grandes empresas ou Governos. Durante o mês
de setembro, a plataforma oferta 2220 propriedades como casas, apartamentos, salas comerciais, lotes, chácaras e fazendas em várias regiões do
país com descontos que vão até 74%, predominantemente nos estados
de GO, PB e SP. O valor destas oportunidades tem como valor mínimo
R$ 16.188,00 e máximo de R$ R$ 7.137.953,00 em todo o Brasil. Estes
imóveis correspondem às bases de instituições como Banco do Brasil,
Empresa Gestora de Ativos do Governo Federal (EMGEA), Consórcio
Embracon, Banco BTG-Pactual e Caixa Econômica Federal. “Nosso
time de desenvolvedores uniu Inteligência Artificial, blockchain, chatbot,
assinaturas eletrônicas e outras tantas tecnologias para que o processo
de compra online de imóveis seja ágil e prático”, explica Igor Freire, CRO
da Resale (https://www.resale.com.br/).
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quatro para São Paulo, quatro para Brasília, duas para Belo Horizonte e
duas para o Rio. O programa tem duração de um ano, com início em janeiro
de 2022, e será no formato job rotation, que dá a oportunidade ao trainee
de passar por diferentes áreas e ter contato com os diversos produtos e
setores da empresa. As inscrições vão até 26 de setembro no link https://
bit.ly/trainee-valor-2022. Para os aprovados no programa, será necessário
realizar a certificação Ancord (Associação Nacional das Corretoras de
Valores), que habilita e regulariza a atuação na área. A Valor orienta em
relação à prova e disponibiliza material para que o candidato se prepare
para a certificação, que pode ser feita online.

Outlet de imóveis

A Nuveto , empresa brasileira de soluções em nuvem para as áreas de
atendimento e relacionamento com o cliente, distribuidora exclusiva
da Five9 no Brasil, acaba de lançar seu portal dedicado para a capacitação
de parceiros. O objetivo da área de Canais é estar mais próxima destas empresas, oferecendo acesso às informações sobre produtos e serviços, bem
como incentivar o aperfeiçoamento por meio de treinamentos comerciais e
técnicos, além de maior integração entre eles para troca de conhecimentos
e eventuais parcerias na geração de negócios (https://www.nuveto.com.br).

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.

Kourou foi escolhido como local
de lançamento pela sua proximidade
do Equador, o que permite o uso de
foguetes menores e mais baratos para
a colocação de engenhos em órbita.
Nossa base de Alcântara, no Maranhão,
caso estivesse em plena operação,
poderia ser um local alternativo para
o lançamento, mas diversos fatores,
inclusive de ordem política, impedem
o seu uso.

ricardosouza@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)				
Editorias
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tecnologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);
Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

real de que o James Webb ajude a resolver uma série de mistérios cósmicos
durante sua breve existência.
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