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A btalha do  
ódio e da mentira

O Brasil está 
alastrando os seus 
campos de batalha. 
Alguns, por obra de 
mentiras e ficção. 

Por exemplo: milhares 
de pessoas, de aglo-
merações já passadas, 

são apresentadas em vídeos 
de eventos que ocorreram 
ontem ou hoje. O maior 
ajuntamento de massas, no 
movimento pelas eleições 
diretas, em 16 de abril de 
1984, foi suplantado por 
126 mil pessoas  na avenida 
Paulista em apoio a Jair Bol-
sonaro. A mentira campeia. 
E o ódio sai do congelador 
para arrebentar as corren-
tes de emoção das massas. 

Ora, trata-se da maior 
dispersão de energia já 
vista na história recente 
do país. Uma insanidade. 
Um retrocesso. Um atraso. 
Infelizmente, a campanha 
de 2022 ganha as ruas, sem 
nem termos certeza de que 
Lula e Bolsonaro sejam 
candidatos. Tudo pode mu-
dar na undécima hora. As 
campanhas eleitorais, regra 
geral, se dirigem a dois tipos 
de públicos: eleitores inte-
ressados na política, racio-
nais, com intenção de voto 
definida; e grupamentos 
dispersos, desinformados, 
instáveis e emotivos. 

Os primeiros se interes-
sam pelos discursos de seus 
candidatos, sendo pouco 
suscetíveis às mensagens 
dos adversários, enquanto 
os segundos, pragmáticos, 
podem mudar de posição, 
de acordo com os benefícios 
- maiores ou menores - ofe-
recidos pelos contendores 
por meio de propostas para 
áreas como saúde, educa-
ção, transportes, segurança, 
habitação, emprego e bem-
-estar social. 

Os perfis de eleitores, se-
jam os engajados ou os dis-
persos, se guiam por crité-
rios variados, não havendo 
um padrão exclusivo para 
decidir sobre o voto. Entre 
eles se incluem proximida-
de, qualidade das ideias, 
viabilidade da promessa, 
demagogia, populismo, 
história pessoal (facadas) 
e até empatia gerada pela 
maneira como o candidato 
se apresenta.

Essas divisões eleitorais 
constituem o alvo dos 
tiroteios de campanhas, 
donde se pinça a indagação: 
o combate direto – com a 

arma da desconstrução do 
adversário – dá resultados? 
É sabido que campanha 
negativa afeta a opção 
eleitoral. O impacto é mais 
forte junto a indecisos que 
aguardam a reta final para 
tomar partido. Será que 
teremos campanha negativa 
até outubro de 2022?

Campanha negativa é 
também tradição noutras 
praças. Nos EUA, Lyndon 
Johnson, candidato de-
mocrata a presidente em 
1964, foi o primeiro a pagar 
anúncios para desmoralizar 
o rival Barry Goldwater. 
Uma menina no campo 
desfolhava pétalas de uma 
margarida, enquanto as 
contava uma a uma, até 
que, chegando ao dez, uma 
voz masculina começava a 
reverter a contagem. 

Na hora do zero, sob um 
ruído ensurdecedor, via-se 
na tela uma nuvem de cogu-
melo, simbolizando a bomba 
atômica, e a voz de Johnson: 
“Isto é o que está em jogo - 
construir um mundo em que 
todas as crianças de Deus 
possam viver ou, então, 
mergulhar nas trevas. Cabe 
a nós amar uns aos outros ou 
perecer.” O arremate: “Vote 
em Lyndon Johnson. O que 
está em jogo é demais para 
que você se possa permitir 
ficar em casa”.

Em nenhum momento se 
mencionava Goldwater. O 
anúncio saiu apenas uma 
vez, mas as TVs o repeti-
ram. Outros foram criados 
e massacraram o falcão 
republicano. Esse modelo 
tenta associar candidatos 
aos valores da sociedade. Às 
vezes, o ataque dá errado, 
os atingidos se transformam 
em vítimas e as agressões se 
voltam contra os agressores. 

Aluízio Alves, candidato a 
governador do Rio Grande 
do Norte em 1960, acusado 
pelo adversário de correr o 
Estado dia e noite liderando 
multidões pelas estradas, 
apropriou-se do termo 
“cigano” a ele atribuído. 
Enfeitiçou as massas. Os 
comícios pegavam fogo. Di-
narte Mariz, o governador, 
patrono da candidatura de 
Djalma Marinho, menos-
prezava: “Quem vai a esses 
comícios é uma gentinha 
analfabeta”. 

Aluízio adotou o termo: 
“Minha querida gentinha.” 
Ganhou a eleição.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI
MedRoom trabalha com modelagem 3D nas 
universidades para evitar erros médicos

@A MedRoom, edtech criada em 2016 para aprimorar o 
ensino de anatomia no Brasil, nasceu justamente do de-

sejo de seus fundadores, Vinícius Gusmão e Sandro Nhaia, de 
encontrar uma solução para este problema, que afeta milhões 
de brasileiros e brasileiras. Por meio da modelagem 3D e de 
estratégias de gamificação, a tecnologia da MedRoom faz com 
que estudantes de cursos da área de saúde analisem individu-
almente, e com fidelidade, os órgãos dos pacientes virtuais Max 
e Lucy.  Eles foram construídos a partir de horas de estudo 
e análise de vídeos, livros e imagens do corpo humano feitos 
pela equipe de artistas 3D da edtech, para captar cores, escalas 
e texturas dos mais de 14 sistemas (www.medroom.com.br).

Guardicore descobre vazamento de 
credenciais a partir do Microsoft Exchange

@Entre abril e agosto, o Guardicore Labs capturou 372.072 
credenciais de domínio do Windows, entre elas 96.671 cre-

denciais únicas vazadas de diferentes aplicativos, como Outlook, 
e-mail móvel e outros aplicativos que fazem interface com o 
servidor Exchange da Microsoft.  A falha está no Autodiscover, 
protocolo utilizado pelo Microsoft Exchange para configuração 
automática de aplicativos como, por exemplo, o Outlook (https://
www.guardicore.com/labs/autodiscovering-the-great-leak/)

Locaweb contrata mais de mil profissionais 
somente em 2021

@A demanda por profissionais de tecnologia na Locaweb, 
uma das empresas pioneiras em soluções Business to Bu-

siness (B2B) para transformação digital de negócios no Brasil, 
cresceu muito de 2020 para cá. A companhia busca hoje cerca 
de 70 profissionais para compor os seus times de tecnologia e 
conta ainda com mais de 1.083 posições em aberto para outras 
áreas. O aumento da demanda acompanha uma tendência do 
mercado. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom), o mercado de tecnologia do país precisará de apro-
ximadamente 70 mil profissionais ao ano até 2024, número que 
poderá representar um déficit de 260 mil pessoas qualificadas 
no período. As vagas são para diversos cargos, como especialista 
de dados, engenheiro de software, administrador de sistemas, 
analista de infraestrutura, entre outros. Para Simony Morais, 
diretora de Gente & Gestão da Locaweb, "esses profissionais 
são fundamentais para o desenvolvimento do nosso negócio, 
que auxilia pequenos e médios empreendedores a prosperarem 
digitalmente" (https://jobs.kenoby.com/locaweb).

Centro de Excelência Votorantim abre 
inscrições para o Programa de Estágio 2022

@O Centro de Excelência Votorantim – CoE. que investe em 
novas tecnologias para atuar em um cenário cada vez mais 

digital, anuncia o período de inscrições para o Programa de 
Estágio de 2022. As vagas são destinadas para jovens estudantes 
para atuar com Recursos Humanos, Contabilidade e Tributos, 
Finanças, Automação e Tecnologia da Informação, a partir do 
2º semestre dos cursos (bacharel ou tecnólogo) correlatos com 
as áreas de atuação, com limite de até 1 ano para conclusão. 
O processo é realizado em parceria com a Eureca, consulto-
ria que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho. 
A jornada de inscrições termina em 20 de outubro. As vagas 
são para trabalhar em Curitiba, e você pode se inscrever no 
programa através do link:https://jobs.kenoby.com/estagiocoe.

ricardosouza@netjen.com.br

Acesso à internet pública e os possíveis 
atos de improbidade do Governo

Circulou no portal do jornal O Estado de S. Paulo uma matéria sobre internet banda larga nas escolas da zona rural 
de Santa Filomena, no interior do Piauí. A difusão do acesso a internet é extremamente importante, e garante a 
democratização da informação e a expansão do conhecimento. Mas foi essa a intenção do governo Bolsonaro?

Marcelo Aith (*)

Antes de responder a esse questio-
namento, faz-se necessário um 
esclarecimento. Para acessar a 

internet os estudantes, professores e 
moradores precisam assistir à propa-
ganda de 30 segundos sobre programas 
sociais do governo Bolsonaro todas as 
vezes que acessam a rede. Ou seja, 
os beneficiários do wi-fi Brasil são 
obrigados a assistir à propaganda do 
governo para que possam fazer uso da 
rede pública de internet. Há alguma 
ilegalidade ou imoralidade nisso? Os 
princípios da administração públicas 
foram preservados?

O artigo 37, “caput”, da Constituição 
da República estabelece que “A admi-
nistração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios obedecerá aos princípios de le-
galidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência”. O parágrafo 
1º do mencionado artigo proíbe que 
constem nome, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos 
em publicidade de atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos.

Hely Lopes Meirelles analisando os 
princípios da administração, asseverou 
o seguinte em relação ao da impesso-
alidade: “o princípio da impessoalida-
de, consolidado no caput do art. 37 
da Constituição Federal se confunde 
com o princípio da finalidade pública, 
pois impõe à Administração um agir, 
em qualquer circunstância, de acordo 
com o interesse e a finalidade pública, 
cominando ao administrador público 
a prática de ato voltado apenas para o 
seu fim legal e, devendo, qualquer ato 
que não siga esse objetivo ficar sujeito 
a invalidação por desvio de finalidade”. 
Dessa forma, como o interesse público 
sempre deve ser perseguido, a Admi-
nistração não pode atuar com vistas a 
beneficiar ou prejudicar pessoas.

Voltando à questão inicial, pelas es-
timativas do Ministério das Comunica-
ções, ao menos 26 milhões de brasileiros 
passaram a ter acesso à banda larga 
pelo Conecta Brasil.

de personalizar o exercício da função 
pública e tirarem proveitos daquela 
difusão dos fatos, atos e serviços”. Teria 
o Ministro das Comunicações incorrido 
em ato de improbidade pela promoção 
pessoal do presidente Bolsonaro? Ou foi 
uma propaganda legítima do governo?

Alguns falarão que a propaganda dos 
feitos do governo, com o objetivo de 
trazer ao conhecimento da população, 
é legítima, uma vez que configuraria 
serviço de utilidade pública.

Uma pergunta deve ser feita: a divul-
gação todos as vezes que uma pessoa 
acessa a rede pública não configura 
desvio ou excesso de poder? Isso não 
poderia ensejar ofensa ao princípio da 
impessoalidade?

A professora Lívia Zago, em sua obra 
“Princípio da Impessoalidade”, ajuda-
-nos a responder ao questionamento, 
senão vejamos: “O princípio da impes-
soalidade é o princípio da defesa da 
sociedade contra os desvios e excessos 
do poder”. Impondo a veiculação obri-
gatória da propaganda de governo por 
si só não configuraria desvio ou excesso 
de poder? A população beneficiada não 
tem a liberdade de escolha em assistir 
ou não à propaganda de governo, isso 
não configura promoção obrigatória e 
constante dos feitos do governo? Não 
seria uma forma indireta, subliminar de 
promoção do Presidente justamente na 
região do país que tem menos intenções 
de voto?

Não podemos esquecer que são 
bilhões de reais para atender a ex-
pansão da internet banda larga para a 
região mais carente do país, mas que 
traz subjacente a obrigatoriedade, 
constante, de assistir a narrativas da 
equipe de comunicações do Ministério 
em prol do Governo Federal em ano 
que antecede as eleições, no reduto 
de seu maior adversário político. Vol-
ta aqui a pergunta inicial: Há alguma 
ilegalidade ou imoralidade nisso? Os 
princípios da administração públicas 
foram preservados?

(*) É advogado, Latin Legum Magister (LL.M) em 
Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de 
Ensino e Pesquisa – IDP, especialista em Blanqueo 

de Capitales pela Universidade de Salamanca e 
professor convidado da Escola Paulista de Direito.
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Não há dúvidas da relevância do 
programa de acesso à internet do go-
verno, que tem um custo previsto de 
R$ 2,7 bilhões, sendo desse montante, 
R$ 2,46 bilhões destinados no Norte e 
no Nordeste, onde é maior a carência 
de internet. O interesse público do 
referido programa é inquestionável, 
mas qual seria o interesse público na 
divulgação – a cada acesso dos usuários 
da internet pública, por 30 segundos – 
da propaganda programas sociais do 
governo Bolsonaro? Seria promoção 
pessoal do Presidente da República com 
recursos público oriundos do Ministério 
das Comunicações?

A Lei de Improbidade, em seu artigo 
11, “caput”, estabelece como ato de 
improbidade administrativa atentar 
“contra os princípios da administração 
pública”. A promoção pessoal do Pre-
sidente da República configura ato de 
improbidade? A Ministra Carmen Lucia 
em sua obra “Princípio constitucionais 
da Administração Pública”, preconiza 
que a “impessoalidade administrativa 
tem sido acometida de grave afronta 
pelo recurso da promoção pessoal a que 
se oferecem alguns administradores” e 
segue a Ministra do STF: “valendo-se dos 
cargos públicos por eles ocupados, e que 
precisam ter as atividades a eles ine-
rentes divulgadas para conhecimento 
da população, buscam aqueles agentes 
contornar o impedimento constitucional 

Marcelo Aith

LG lugar de gente recruta 
estudantes da área de Tecnologia
A LG lugar de gente, empresa espe-

cializada em tecnologia para gestão de 
pessoas, está com inscrições abertas 
para o seu Programa de Estágio 
2022. As vagas desta edição são para 
estudantes matriculados em cursos 
de graduação da área de Tecnologia, 
cursando a partir do 3º período. As 
oportunidades são para as regiões 
metropolitanas de Goiânia (GO) e 
Belo Horizonte (MG). As inscrições 
podem ser feitas pelo site da empresa 
até 29 de outubro.   

Os candidatos serão submetidos 
a avaliações técnicas e comporta-
mentais, além de entrevista com 
gestores da LG lugar de gente. 
Entre as habilidades necessárias, 
é importante ter conhecimento 
em informática e desenvolvimento 
de software, bom relacionamento 
interpessoal, ser colaborativo e 

gostar de inovação. Todos os par-
ticipantes receberão um feedback. 
Os novos integrantes do Programa 
de Estágio LG vão atuar nas áreas 
de Desenvolvimento e Planejamen-
to da companhia.

“O Programa de Estágio da LG 
lugar de gente é a oportunidade 
de recrutarmos estudantes apai-
xonados por tecnologia. A troca é 
fundamental para continuarmos 
evoluindo como empresa. Nós 
vamos oferecer formação prática 
para quem ainda está na universi-
dade e em troca teremos olhares 
curiosos e inovadores. É a com-
binação perfeita”, afirma Danilo 
Camapum, Gerente de Gente e 
Gestão. A taxa de efetivação do 
programa de estágio da companhia 
é de 83% (https://page.lg.com.br/
lps/programa-de-estagio-2022/).


