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Não somos  
ainda uma Nação

Cooptar eleitor 
com a sopa do 
assistencialismo é 
crime. 

A imensa maré de lama 
que envolve políticos 
na recém aprovada 

PEC dos Benefícios, a vio-
lência policial estampada 
pelas telas de TV, a partir 
do horripilante estupro de 
parturientes vulneráveis, 
as negociações que jogam 
candidatos em negociações 
escandalosas, a gestão sem 
rumo, a administração fede-
ral entregue à volúpia dos 
donos do poder, fazem parte 
do mesmo tecido institucio-
nal: o do Brasil das trevas, o 
Brasil sob máscara, o Brasil 
das milícias.

A PEC dos Benefícios 
contém um estratagema: 
a aprovação de estado de 
emergência. Em outras 
palavras, será permitido ao 
governante adotar medi-
das extremas para ajudar 
as massas carentes, signi-
ficando isso orçamentos 
extraordinários, inserção de 
milhões de famílias nos pa-
cotes assistenciais, estouro 
das contas públicas. 

Não se pode deixar à 
mingua populações famin-
tas, hoje somando quase 
50 milhões de brasileiros. 
Mas, por que só agora a 
pouco menos de três meses 
das eleições? Daí a neces-
sidade de se aprovar uma 
PEC para driblar a ordem 
constitucional.

Desse modo, realizaremos 
uma eleição com artifícios 
e ferramentas de pressão. 
O Brasil mascarado irá às 
urnas. E em sua caminhada, 
carregará, a par de gente 
séria (temos de admitir 
que ainda dispomos des-
sa espécie), usurpadores, 
criminosos, pilantras, cíni-
cos, vivaldinos e laranjas, 
categoria em expansão, 
essa gente que fornece o 
óleo para lubrificação dos 
esquemas de apropriação 
ilícita do dinheiro público.

O poder invisível está es-
tocando seus arsenais. Mais 
de 40 bilhões de reais enche-
rão os dutos eleitorais. Mas 
a estratégia de combate aos 
poderes invisíveis, voltados 
para a arbitrariedade e a 
rapinagem, requer a força 
da pressão coletiva, mais 
que simples castigos aos 
criminosos. Pois toda mu-
dança de cultura se ampara 
na vontade geral. E sabemos 
que para limpar a cara do 
Brasil que dá vergonha, é 
preciso que os sentimentos 
do povo se irmanem aos 
poderes normativos. 

Sob esse prisma, vemos a 
sociedade ainda estagnada, 
observando a paisagem, 
mesmo com organizações 

fazendo questionamentos. 
O Judiciário, por sua vez, 
é questionado. Jogam su-
jeira em sua imagem. No 
campo do Brasil Arbitrário 
e Violento, o campeonato é 
disputado, entre outros, por 
contingentes das extremi-
dades do arco ideológico, 
que inserem o país numa 
disputa de cabo de guerra. 

O que um lado fará se 
ganhar a eleição? Pôr le-
nha na fogueira? Convocar 
militares para reverter os 
resultados do pleito? O fato 
é que um véu de incerteza 
teima em cobrir o espírito 
nacional, adensando as 
expectativas, aumentando 
as angústias e diminuindo 
a crença nas instituições 
políticas e sociais. Em quase 
todos os aspectos da vida 
nacional, impera a dúvida. 
Não sabemos até onde irão 
os limites da Constituição ou 
como serão as formas para 
se chegar ao consenso sobre 
questões centrais. 

Ignoramos o intrincado 
jogo de poder. O que se 
sabe é que a desconfiança 
no processo eleitoral está 
disseminada. Um dano à 
democracia. Vive-se em 
um ambiente de caos. Nin-
guém sabe, mas todos se 
aventuram a garantir suas 
verdades. Versões e fofocas 
se espalham. As Forças Ar-
madas parecem ter tomado 
gosto pelo poder. 

Foram embora o respeito, 
a disciplina, a ordem, a ética, 
a força do compromisso, a 
dignidade. A improvisação 
campeia. Poucos se lem-
bram dos hinos pátrios. 
Desprezamos ou não damos 
o devido valor ao conceito 
de Nação. O que nos importa 
é um pedaço de terra, uma 
propina, um alto salário, 
um feudo na área pública. 
Felizmente, na área priva-
da, os empreendedores se 
dedicam ao labor.

Ora, Nação é um conjunto 
de valores, que reúne amor 
ao espaço físico e espiritual, 
solidariedade, orgulho pelo 
país, civismo e atavismo. 
Onde estão as bandeiras 
brasileiras nas portas das ca-
sas? Onde e quando se canta 
o hino nacional? Quem sabe 
contar histórias sobre os 
nossos antepassados?

Só é notícia o que é deslize. 
O torto, o errado, o inusitado 
vence a coisa certa. A vio-
lência nivela a cultura por 
baixo. Sem rumo, o povo 
banaliza a criminalidade. 
Morreu fulano, beltrano? 
Ah, uma briga de rua. 

É triste. Não somos, ainda, 
uma Nação.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

A Wikipedia não  
é à prova de fraudes

As redes sociais e plataformas assemelhadas são ferramentas muito eficientes para a divulgação de 
mentiras, calúnias e inutilidades.

Vivaldo José Breternitz (*)

Por sua facilidade de uso, ignoran-
tes podem, ao compartilhar esse 
lixo eletrônico, terem a sensação 

de serem importantes, de estarem par-
ticipando da vida comunitária e acabam 
gerando enormes prejuízos à sociedade.

Uma dessas plataformas, a Wikipe-
dia, uma enciclopédia virtual, goza de 
boa reputação, pois os textos que a 
compõem são previamente analisados 
por especialistas, o que a torna uma 
ferramenta de trabalho bastante útil, 
especialmente para estudantes. 

Mas mesmo ela não é à prova de frau-
des: a edição chinesa da Wikipedia tra-
zia um grande conjunto de informações 
sobre a Rússia   medieval, escritos por 
uma mulher que se identificava como 
Zhemao, doutora em história e filha de 
um diplomata chinês que trabalhara na 
Rússia, tendo vivido nesse país. 

Zhemao escreveu para a Wikipedia a 
partir de 2019, e o material que publicou 
era ilustrado com imagens de mapas 
e moedas antigas, que segundo ela, 
haviam sido descobertos por arque-
ólogos. Seus textos eram muito bem 
escritos e populares entre os usuários 
da Wikipedia, até que a romancista 
chinesa   Nancy Yi Fan descobriu que 
eram uma fraude. 

Yi Fan fazia pesquisas para escrever 
um novo livro quando encontrou um 

produzir a base de seus textos e usou 
a imaginação para completá-los.  

Esse não é o único caso de fraude na 
Wikipedia; ficou famoso um fato ocorri-
do em 2007, quando se descobriu que 
um americano, também apenas com 
ensino médio, afirmava ser professor 
de uma importante universidade e 
publicava textos na plataforma. 

Com relação a Zhemao, fica uma dúvi-
da: já que publicações na Wikipedia não 
geram resultados financeiros, não teria 
sido melhor escrever um romance e 
tentado iniciar uma carreira nessa área?   

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas

texto de Zhemao na Wikipedia em que 
era descrita   uma mina   russa que 
produziu muita prata nos séculos XIV 
e XV. O texto era tão detalhado que 
incluía até informações sobre a com-
posição do solo, a estrutura da mina e 
os processos de refino ali usados  . 

Mas quando Yi Fan foi cruzar as infor-
mações com peritos russos, descobriu 
que praticamente nada do que Zhemao 
escrevera era verdadeiro. 

Desmascarada, a chinesa   admitiu 
a fraude, tendo confessado que   não 
morara na Rússia, que não tem dou-
torado e que é uma dona de casa que 
cursou apenas o ensino médio. Ao que 
parece, utilizou tradutores online para 
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1.300 bolsas de estudos em cursos  
de tecnologia

Este é o número de bolsas de es-
tudos que a +praTi, iniciativa não 
governamental que reúne mais de 40 
empresas do RS e algumas do Brasil, 
está ofertando a jovens e adultos que 
desejam se qualificar para ingressar 
no mercado de TI ou ampliar seus 
conhecimentos na área. São quatro 
trilhas gratuitas de formação inicial:

Desenvolvimento Front-End: Do 
Zero ao Primeiro Site - destinada 
àqueles que desejam aprender a fazer 
sua própria página na web;

Informática profissional - para quem 
tem pouco conhecimento e deseja 
aprimorar as habilidades e o currículo;

Introdução à programação - voltada 
aos talentos que têm interesse em 
aprender mais sobre os códigos e 
ingressar em profissões de Tecnologia 
da Informação (obrigatório para quem 
deseja cursar a trilha de Java);

Desenvolvedor Java - destinada a 
quem gosta de programação e quer 
fazer parte do mercado que mais 
cresce e gera empregos do mundo. 

Os talentos participam também de 

tenedoras, podendo ser contratados 
de acordo com suas habilidades.

As inscrições estão abertas em www.
maisprati.com.br.

webinários temáticos para ampliar seus 
conhecimentos e os formados são in-
dicados a participar dos processos  de 
seleção de emprego das empresas man-
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News@TI
previsão para entrar em funcionamento no próximo mês e será usada, 
inicialmente, para acompanhar os pacientes com tromboembolismo ve-
noso (TEV) e àqueles submetidos à cirurgia bariátrica. A nova assistente 
virtual é uma iniciativa conduzida da BP em parceria com a Ptech MedTech 
Solutions e chega com um diferencial no mercado: o acompanhamento 
pós-alta dos pacientes. Por meio da tecnologia, todas as áreas envolvidas 
no atendimento poderão orientar melhor os pacientes, oferecendo mais 
informações para o seu processo de autocuidado. Outro ponto é a possi-
bilidade do acompanhamento pós alta de um maior número de clientes 
(https://www.bp.org.br/).

Escola canadense oferece bolsas de  
R$ 50 mil em cursos de tecnologia

@A CCTB, Canadian College of Tecnology and Business, uma escola refe-
rência em tecnologia em Vancouver, na província de British Columbia, 

no Canadá, está oferecendo bolsas de aproximadamente R$ 50 mil, ou seja, 
CAD$ 12 mil, em cursos de tecnologia. A promoção está sendo realizada no 
Brasil pela SEDA Intercâmbios, que vai realizar um evento online gratuito no 
dia 28 de julho, a partir das 19h, para tirar todas as dúvidas dos interessados. 
O governo canadense espera atrair mais de um milhão de estrangeiros nos 
próximos anos (https://bit.ly/cursos-de-tecnologia-canada).

Boa Vista abre 19 vagas para seu Programa 
de Formação para Pessoas com Deficiência

@A Boa Vista, empresa brasileira que aplica inteligência analítica de 
ponta na transformação de informações em soluções para decisões 

de riscos e crédito, abriu 19 vagas para o seu Programa de Formação 
para Pessoas com Deficiência. A iniciativa pretende não apenas contra-
tar, mas também auxiliar na formação desses profissionais e apoiá-los 
na construção de suas carreiras. As vagas são destinadas às áreas de 
tecnologia da informação, marketing, people, jurídica, contábil, entre 
outras, e são exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados 
podem se candidatar até dia 22 de julho. As inscrições podem ser feitas 
pelo link: https://maisdiversidade.gupy.io/jobs/2292075.

Assistente virtual para acompanhar  
pacientes no pós-alta

@A BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo começará a operar 
sua própria assistente virtual no acompanhamento de pacientes no 

pós-alta, com o intuito de otimizar e ampliar o trabalho das equipes far-
macêuticas e do Serviço de Controle de Infecção da instituição. O projeto, 
que usa tecnologia de inteligência artificial e interação via WhatsApp, tem 

ricardosouza@netjen.com.br

One7 leva executivos ao Vale do Silício, na 
StartSe University

A One7 - www.one7.com.vc 
- empresa especializada no mer-
cado de crédito PJ, proporciona a 
um grupo de executivos, missões 
internacionais ao Vale do Silício, 
no estado da Califórnia, Estados 
Unidos, para que desenvolvam um 
espírito inovador e empreendedor 
em todas as suas áreas de atuação. 
A experiência será no campus da 
StartSe University – a primeira 
Escola Internacional de negócios 
criada para preparar líderes para 

um mundo em constante dis-
rupção, com a qual a companhia 
brasileira fechou parceria em 2020.

A inciativa faz parte do “Member-
ship” da startup de educação que 
apoia executivos brasileiros a aces-
sarem um ecossistema de inovação 
com conteúdo de educação conti-
nuada e imersões internacionais. 
Além da One7, apenas mais duas 
empresas têm posições de trabalho 
fixas na StartSe University, no Vale 
do Silício/Califórnia.


