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Coluna do Heródoto

Os militares criticam 
o sistema eleitoral 
brasileiro. 

Em reuniões fechadas 
fazem duras críticas 
ao sistema adotado 

para a eleição, principal-
mente do presidente da 
República. Atribuem ao 
sistema uma forma insti-
tucionalizada de fraude a 
serviço de manter no poder 
a elite. A eleição, o sistema 
de votação, a cooptação do 
eleitor nos mais profundos 
rincões do país são apenas 
um cenário para vender 
interna e externamente 
que o Brasil é uma demo-
cracia representativa com 
liberdade de escolha de 
candidatos. 

Principalmente a jovem 
oficialidade do exército 
não se conforma com os 
rumos do país e articula 
nos quartéis formas de 
combater o que conside-
ram um abuso de poder. As 
reformas que o país tanto 
precisa, dizem, param 
quando esbarram em inte-
resses consolidados e oli-
gárquicos. Nada avança no 
Congresso Nacional uma 
vez que ele é constituído 
pela maioria esmagadora 
dos representantes dos 
que detêm os privilégios 
no país. 

As Forças Armadas es-
tão politizadas e ninguém 
esconde isso, nem mesmo 
as suas lideranças que 
participam de reuniões em 
clubes militares, encontros 
em locais públicos e nas 
páginas de política dos ve-
ículos de comunicação. Os 
jornalistas avaliam que eles 
nunca deixaram de parti-
cipar do processo político, 
mesmo porque três deles 
chegaram até mesmo à 
presidência da República. 
Defendem a bandeira da 
ordem e do progresso e 
das mudanças esperadas 
para que o país se torne 
uma força nas Américas.

Tempo de eleição no 
Brasil é tempo de crise. 
Os partidos não têm base 
popular, são organizações 
burocráticas atreladas aos 
interesses regionais e de 
classe.

São dominados pela 
oligarquia local e não 
têm alcance nacional. Na 
campanha presidencial se 
juntam a outros partidos de 
outros estados para formar 
uma coligação que dá certo 
ar de alcance nacional. 
Contudo, as alianças são 
costuradas sob a égide do 
tradicional “toma lá, dá cá”. 

O candidato a presidente 
é escolhido pelos estados 
de economias mais fortes 
e com maior população. 
Alternam-se de uma forma 
que as disputas pelo car-
go máximo da República 
sejam amenizadas e con-
centradas em banquetes 
e conchavos. Há quem 
atribua a falta de controle 

da economia às diferenças 
sociais. Debate-se uma 
proposta de fundação de 
um banco nacional de 
emissão e redescontos, 
semelhante ao Federal 
Reserve Bank dos Estados 
Unidos, com autonomia 
para cuidar da moeda e 
equilibrar as contas públi-
cas deficitárias. 

Contudo, o país está divi-
dido, mais uma vez, entre 
dois candidatos à presi-
dência e os ânimos cada 
vez mais acirrados. Não há 
programas de governo con-
solidados. Há acusações de 
lado a lado. A população 
assiste bestializada à troca 
de ofensas por meio das 
páginas dos jornais. Não se 
sabe o que vai acontecer. 
Os militares estão atentos 
ao embate e não escondem 
sua preferência por um dos 
candidatos.

As urnas estão prontas 
para receber os votos. Há 
uma manipulação clara, 
uma vez que o eleitor não 
sabe se o seu voto chega 
ao escolhido. As sessões 
eleitorais são manipuladas 
por cabos eleitorais. Muita 
gente não sabe exatamente 
do que se trata. As atas 
de apuração dos votos 
são fraudadas e enviadas 
para a contagem final. Os 
oligarcas destacam cabos 
eleitorais, muitos deles 
armados, para pressionar 
os que ousam perguntar 
em quem votar. Outros 
recebem pequenas recom-
pensas em dinheiro ou 
presentes. 

O candidato mineiro, 
Arthur Bernardes, é o 
favorito no esquema do 
“café com leite”. Teve uma 
prévia do que iria enfrentar 
quando desembarcou na 
estação central do Rio de 
Janeiro e é recebido com 
vaias, pedras, frutas po-
bres e muito xingamento. 
A muito custo chega ao 
encontro organizado pelo 
Partido Republicano na 
sede do Clube dos Diários. 
Está ameaçado de morte e 
pelas revoltas nos quartéis. 
A polícia é acionada para 
impedir que os manifestan-
tes invadam o local e parem 
de atirar coisas contra o 
carro que transporta o 
oligarca mineiro.

Na imprensa, os comen-
tários são que um homem 
com essa impopularidade 
não ganharia a eleição. O 
carioca Nilo Peçanha é o 
preferido pela oposição e 
pelos militares. Porém, a 
máquina eleitoral corrupta 
e manipuladora dá a última 
palavra e Arthur Bernardes 
é eleito em 1922. O que se 
espera do seu quadriênio é 
uma sucessão de revoltas 
civis e militares, com mui-
tas mortes, intervenção 
nos estados e sob a égide 
do estado de sítio.

(*) - É jornalista R7, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, além 
de autor de vários livros de sucesso 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Fraude nas 
urnas
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Governo americano incentiva 
pequenas empresas

A Boeing e a Northrop Grumman juntaram-se a outras grandes empresas da área de tecnologia, como 
GE Aviation, Siemens, Raytheon, Honeywell e Lockheed Martin em um programa que visa desenvolver 
pequenas empresas baseadas nos Estados Unidos no sentido de que essas passem a usar de forma mais 
intensiva tecnologias avançadas de manufatura, de forma a que cresçam e gerem mais empregos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

O programa, lançado pelo gover-
no Biden em maio passado, 
busca, especialmente, au-

mentar o uso de manufatura aditiva, 
conhecida entre nós como impressão 
3D. Essa tecnologia permite que 
objetos complexos sejam construí-
dos em camadas pela deposição de 
partículas de plástico ou metal. 

O programa, batizado Additive Ma-
nufacturing Forward foi estruturado 
pela Applied Science & Technology 
Research Organization of America, 
uma organização sem fins lucrativos.

Duncan_Andison_CANVA

News@TI
1.200, 1.600 e 2.000 VA, os modelos utilizam controlador de carga 
tipo MPPT (de 20A ou 40A) ou PWM (de 20A a 30A) para armazenar 
energia nas baterias por meio dos painéis fotovoltaicos, quando a 
rede elétrica estiver indisponível. A linha ainda conta com modelos 
que possuem controlador de carga integrado e potências 1.200VA, 
1.500VA e 3.000VA.

TOPMIND abre 70 vagas para profissionais de 
TI de todo o Brasil

@A TOPMIND, uma das principais empresas de Tecnologia da 
Informação da América Latina, anuncia a abertura de 70 novas 

vagas para profissionais especializados em TI (Tecnologia da Infor-
mação), Suporte e Gerenciamento de Projetos. As oportunidades 
são para atuação em áreas como Data Science, Suporte, Gestão de 
Projetos e de Infraestrutura, além de desenvolvimento de sistemas, 
áreas como Engenheiro de Dados, Líder de Suporte, Desenvolvedor 
JAVA Junior e Analista de Infraestrutura para atuação em projetos 
no Brasil e exterior. A lista de oportunidades e seus respectivos 
requisitos podem sem conferidos no link: www.topmind.com.br/
trabalhe-conosco.

Fintech de SP abre 17 novas vagas de emprego

@A  Afinz, plataforma de soluções financeiras e de cuidado, está com 
17 vagas abertas, sendo 13 full presencial e/ou híbrido no estado 

de São Paulo — grande parte na cidade de Sorocaba, e 4 posições no 
modelo home office. Operações, Financeiro, Engenharia de Produtos, 
Rico de Crédito, Compliance e Analista de Planejamento são algumas 
das áreas que estão recrutando. Os interessados podem se inscrever 
pelo site: https://jobs.kenoby.com/afinz/job/analista-de-planejamento-pl
/62966f94da6bee54abe553c0?utm_source=website.

TS Shara lança linha de nobreaks TS Solar 
durante a The Smarter E South America

@A TS Shara, fabricante nacional de nobreaks e estabilizadores de 
tensão, irá expor sua linha completa de equipamentos de pro-

teção de energia desenvolvidos para atender o segmento de Energia 
Solar. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de agosto, no Expo 
Center Norte, em São Paulo (SP). Na oportunidade, a companhia 
destaca o lançamento da linha de nobreaks TS Solar Off Grid, que 
apresenta controlador de carga externo. Disponível nas potências 

ricardosouza@netjen.com.br

Startups de energia, "enertechs" levam inovação  
e inclusão ao setor de renováveis

O momento é de consolidação da ener-
gia solar entre as matrizes energéticas 
mais relevantes do país. Desde fevereiro, 
a capacidade instalada de energia solar 
cresce 1GW por mês. A fonte ultrapassou 
a marca de 17GW, equivalente a 8,4% da 
matriz elétrica brasileira. Mantendo esse 
ritmo, a energia solar chegará em feve-
reiro de 2023 ao dobro da capacidade de 
Itaipu, a maior usina hidrelétrica nacional. 
Os dados são da Absolar (Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).

Em 2021, de acordo com o Global 
Market Outlook for Solar Power 2022-
2026, o Brasil foi o quarto país com maior 
crescimento em energia solar. Ainda 
segundo o estudo, o país, que ocupa a 
liderança na América Latina, caminha 
para se tornar um dos principais mer-
cados globais nos próximos anos.

Nesse contexto, cresce a participação das 
startups na criação de soluções inovadoras 
para os desafios do setor solar. As chama-
das "enertechs" são startups que trazem 
inovações tecnológicas na forma de gerar, 
consumir e/ou gerenciar energia elétrica. 
Para a matriz solar especificamente, elas 
estão atentas a serviços como geração 
compartilhada, digitalização de processos 
e medição, entre outros não absorvidos 
pelas grandes companhias.

 
Esse e outros temas serão discutidos por 

especialistas e autoridades no The smarter 
E South America, entre os dias 23 e 25 de 
agosto, em São Paulo. Além do congresso, 
o evento reunirá as principais feiras de 
geração, distribuição e armazenamento 
de energias limpas e sustentáveis: Inter-
solar South America, ees South America 
e Eletrotec+EM-Power South America.

Um debate sobre novos modelos de 
negócios na área de energia solar no 
Brasil reunirá no dia 24, às 9h, Rodolfo 
Meyer, CEO do Portal Solar, franqueadora 
de vendas e instalação de energia solar; 
Eduardo Avila, da ONG Revolusolar, 
que viabiliza projetos fotovoltaicos em 
comunidades do Rio de Janeiro; Bruno 
Wilmer, da Solstício Solar, especializada 
em instalação de sistemas solares; e Fre-
derico Amaral e Silva, da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais. A mesa será mediada por 
Guilherme Susteras, sócio-fundador da 
Sun Mobi, também chamada de "Netflix 
da energia solar". O executivo também 
vai explicar o modelo inovador de ge-
ração solar compartilhada, conhecida 
como assinatura de energia solar, para 
consumidores residenciais, comerciais e 
industriais (www.ThesmarterE.com.br).

energia à metade. 

Fontes do governo Biden disseram 
à Reuters que o programa pode se 
expandir para os setores automoti-
vo e de semicondutores, deixando 
clara a existência de políticas para 
fortalecimento da indústria local. 

Será que algum dos candidatos às 
próximas eleições brasileiras pensa 
em algo remotamente semelhante? 
Se pensa, não diz aos eleitores. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

As grandes empresas ligadas ao pro-
grama, pretendem não apenas com-
prar peças produzidas via impressão 
3D por pequenos fornecedores, mas 
também treinar trabalhadores, pres-
tar assistência técnica e trabalhar 
no processo de desenvolvimento e 
certificação de padrões.

A Boeing disse que tem como ob-
jetivo aumentar sua base de forne-
cedores de pequeno e médio porte 
em 30%, ciente de que o uso dessas 
novas tecnologias pode   reduzir os 
prazos de entrega das peças, o custo 
dos materiais em 90% e o uso de 

Uso de tecnologia


