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Uso Não-Comercial. Você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais.
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base nesta, você somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a esta.
●

Para cada novo uso ou distribuição, você deve deixar claro para outros os termos da licença desta
obra.

Qualquer uma destas condições podem ser renunciadas, desde que você obtenha permissão do
autor.
●

●

Nada nesta licença prejudica nem restringe os direitos morais do autor.
Termo de exoneração de responsabilidade

Qualquer direito de uso legítimo (ou "fair use") concedido por lei, ou qualquer outro direito protegido pela
legislação local, não são em hipótese alguma afetados pelo disposto acima.
Este é um sumário para leigos da Licença Jurídica (na íntegra).
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A reprodução do material contido nesta revista é permitida desde que se incluam os créditos aos autores e a
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M

ais uma etapa, mais um aprendizado.

O caminho continua a ser percorrido com naturalidade.
Sim, porque é natural que o caminho seja tortuoso, inóspito, e muitas vezes, nos pareça intransponível. Aprendemos que sempre há uma saída. É o que demonstra o
excelente artigo de Wallace Souza: uma saída para que
possamos incluir o BrOffice.org nos planejamentos de
cursos nas empresas estatais, públicas ou privadas. Na
seção Como Nós o destaque vai para o Grupo de Usuários BrOffice.org São Paulo com saídas para organizar
Encontros Estaduais e mobilizar um grande número de
usuários e instituições. Na reportagem de capa, boas notícias para o mercado de TI no Brasil e no mundo em
2010. Empresas estão investindo pesado em Software
Livre e tecnologias livres como o BrOffice.org, e o mais
importante, está aberta a temporada de caça de talentos. Aqui no Brasil, os investimentos do Governo Federal
nesta área farão com que o mercado seja bastante atrativo, mas, em compensação, estaremos diante de um dilema: precisamos de mais profissionais capacitados para
que o Brasil possa avançar ainda mais e começar a gerar conhecimento para consumo próprio e também para
exportação diminuindo a dependência atual. A Comunidade BrOffice.org está fazendo a sua parte. Continuamos a gerar conhecimento e a ser reconhecidos pelo
trabalho. Um exemplo disso é o lançamento do Vero (Verificador Ortográfico) 2.07 que desponta como uma das
mais populares extensões do OpenOffice.org. Outro detalhe importante foi a nossa participação como patrocinador do OOoCon, a Conferência Internacional do
OpenOffice.org. Para finalizar nossa revista continua
com mudanças visuais pensando no melhor para o leitor.

Luiz Oliveira
luizheli(a)openoffice.org
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É o produto, ferramenta de escritório multiplataforma, livre,
em bom português, desenvolvido sob os termos da licença
LGPL, composto por editor de texto, planilha de cálculo,
apresentação, matemático e banco de dados, mantido pela
comunidade e ONG, que trabalha para a difusão do SL/CA
no País.
Desenvolvimento
Esta revista foi elaborada, principalmente, utilizando editor
de texto, planilha eletrônica, apresentação e diagramação do
BrOffice.org.

carta do leitor |

Esta é a sua seção! Na “Carta do Leitor”, você pode tirar dúvidas
sobre o BrOffice.org, seja produto, comunidade ou desenvolvimento, enviar críticas ou sugestões que possam enriquecer
ainda mais a nossa revista. Envie um email para
revista(a)broffice.org, participe.
Não pude deixar de expressar meu profundo contentamento
com mais esta edição. Vocês da revista BrOffice.org estão fazendo um excelente trabalho em prol do "Open Source".
A revista BrOffice.org tem especial destaque em oferecer notícias e divulgar esta ótima suíte de escritório que, embora
com uso crescente, ainda enfrenta certa resistência quanto ao
uso em empresas e o público doméstico, coisa que, espero,
vá se reverter em breve, graças a estas iniciativas.
Gostaria de colaborar de alguma forma, mas infelizmente
creio não possuir habilidades suficientes que possam ser
aproveitadas, por isto, sempre que conheço alguém que possa contribuir procuro indicar e torço bastante para que esta
publicação perdure por muito tempo.
Obrigado.
Reinaldo de Oliveira Pereira | alahara(a)gmail.com
Olá Reinaldo: Qualquer pessoa que tenha vontade de contribuir com a revista pode fazê-lo. Não há nenhuma restrição quanto à isso. Portanto entre em contato conosco
pelo e-mail revista(a)broffice.org e vamos conversar a
respeito. Quem sabe seu nome apareça no expediente da
Edição 11?
Revista BrOffice.org
A revista ficou muito bacana. Parabéns a todos que se dedicaram.
Abs

Olá Pessoal,
Parabéns a todos, a Revista
09 ficou ótima.
Um abraço,
Clóvis | tclovis(a)gmail.com

Olá,
A Revista ficou linda. Apenas
faço uma observação, o lançamento do meu livro foi na
Feira do Livro de PELOTAS.
Não de PORTO ALEGRE.
Abraço.
Heloisa |
hisahelo(a)gmail.com

Olá Heloisa,
Obrigado pela ressalva, vamos complementar a informação com os dados que
nos enviou na seção Cultura,
em Dica de Leitura.

Marcelo Massao | marcelorb(a)gmail.com
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Inexigibilidade
para o
Por Wallace Sousa

U

m dos grandes impedimentos para se contratar um Curso de Treinamento em BrOffice.org na Administração Pública brasileira é o tratamento dado ao tema. Abaixo
enumeram-se algumas razões que tornam mais difícil a contratação de um curso de
treinamento com o BrOffice.org:

■ i. limitação de valor, R$ 8.000,00, na dispensa, L. 8666/93, art. 24, II;

■ ii. esse valor ser inscrito na rubrica "Cursos", ou seja, R$ 8.000,00 a serem gastos
com cursos, durante todo o ano-exercício.

Esse segundo tópico representa uma grande limitação, pois, associado ao primeiro, limita os
cursos a serem oferecidos aos servidores: se já foram gastos, a grosso modo, R$ 4.000,00 em
cursos, restam R$ 4.000,00 para serem investidos no restante do ano e, em termos de investimento em treinamento, não é um valor representativo ou significativo para a grande maioria
dos órgãos.
Devido ao fato de eu haver tentado, frustradamente, um curso do BrOffice.org em meu órgão
anterior, pleiteando uma inexigibilidade, e ela ter sido negada pelo setor jurídico, com uma justificativa restritiva, com a qual não concordei – e não concordo, visto que se ateve a jurisprudência relativa a serviços de engenharia – fiquei esperando alguma outra oportunidade para
esse assunto voltar à tona.
Pois bem, no Congresso de Pregoeiros 2009, realizado em Foz do Iguaçu (PR), o eminente
prof. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em uma palestra sobre contratação direta sem licitação
(leia-se Dispensa e Inexigibilidade), mencionou:
6 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista
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Na contratação de treinamento pode ser licitado
objeto comum - como Word, Windows, Excel, inglês - ou ser considerado inexigível a licitação,
com fundamento [...]
1. no caput do art. 25 [L. 8666/93], se *metodologia diferenciada* e instrutor(es) não notório(s); [grifei]
●

2; no inc. II, e §1º se o objeto singular *E*
instrutor(es) notório(s) especialista(s).
●

Acórdão nº 1568/2003 do TCU – Primeira
Câmara: o preço pode ser justificado até com
a divisão do total do preço dividido por participante (seguem trechos selecionados do Acórdão, com alguns grifos).
O texto integral pode ser consultado em
http://portal2.tcu.gov.br/TCU em “pesquisar
acórdãos”:
4. Mérito
Argumento
4.6 O recorrente contesta a imputação da
sanção alegando não ter violado a norma
legal, já que a notória especialização da Fapes foi comprovada nos autos com inúmeros
documentos (fls. 2). Em defesa do que afirma
traz à colação ensinamentos de Jessé Torres
Pereira Junior e de Marçal Justen Filho. O
primeiro define o conceito de inexigibilidade
em duas vertentes:
a) a lei descreve hipóteses ilustrativas e
admite que de outras, não previstas, possa
decorrer a inviabilidade de competição de
forma a configurar a inexigibilidade; mas as
hipóteses relacionadas na lei, pelo só fato de

7 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista

constarem
da
lei,
caracterizam
a
inexigibilidade
sempre
que
ocorrerem,
independentemente de, no caso concreto, ser
ou não viável a competição;
b) a lei descreve hipóteses que, além de
ilustrativas,
somente
caracterizam
a
inexigibilidade se, no caso concreto, a
competição for inviável; sendo viável a
licitação é de rigor, posto que o traço distintivo
entre a exigibilidade e a inexigibilidade é a
viabilidade de estabelecer-se, ou não, a
disputa. (fls. 3, grifos do recorrente).
4.7 Para Marçal Justen Filho, o tema
inexigibilidade ‘tem sido objeto de contínuas
incursões doutrinárias e sérias controvérsias
jurisprudenciais, sem que se tenham atingido
soluções
plenamente
satisfatórias'.
O
administrativista entende que ‘a inviabilidade
de competição é uma consequência, que
pode ser produzida por diferentes causas’,
sendo ‘difícil sistematizar todos os eventos
que podem conduzir à inviabilidade’.
Análise
4.8 Prescreve o art. 25 da Lei 8.666/93:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
4.9 O recorrente lança em sua peça de ensinamentos doutrinários, entre estes o de Marçal Justen Filho, que se referem à dificuldade
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de caracterização da inviabilidade de
competição que suporta a contratação por
inexigibilidade.
4.10 O mesmo mestre que expõe dificuldade
alegada pelo recorrente organiza as
possibilidades de ocorrência de inviabilidade
de competição com base no modelo
exemplificativo fornecido pelos três incisos do
art. 25. Para ele, a competição é inviável
quando inexistem pluralidade de alternativas
de contratação para a Administração ou
mercado concorrencial ou impossibilidade de
seleção segundo critérios objetivos ou de
definição objetiva da prestação a ser
executada (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, Dialética, 9ª edição,
p. 269/270). A identificação prática de
quaisquer dessas ocorrências, contudo, só
tornará a licitação inútil ou contraproducente
se o interesse público for atendido, pois,
‘Quando o interesse público puder ser
satisfeito por uma prestação padrão,
desvestida de alguma peculiaridade, a
competição será possível e haverá licitação.’
(p. 271).

tação do que a normalmente existente no âmbito dos profissionais que exercem a atividade’
(...), ‘como a conclusão de cursos e a titulação
no âmbito de pós-graduação, a participação
em organismos voltados a atividade especializada, o desenvolvimento frutífero e exitoso de
serviços semelhantes em outras oportunidades’. A notoriedade, por sua vez, ‘significa o
reconhecimento da qualificação do sujeito por
parte da comunidade’, não se exigindo ‘notoriedade do público em geral, mas que o conjunto dos profissionais de um certo setor reconheça no contratado um sujeito dotado de
requisitos de especialização.’ (fls. 8)
4.17 Para fins do disposto no art. 13, incisos I,
III e VI da lei de Licitações (normas que, combinadas com o art. 25, II, da mesma Lei embasaram a contratação rejeitada pelo TCU, o
recorrente afirma que não foi impugnado pelo
Tribunal o fato de os serviços contratados se
afigurarem ‘técnicos profissionais especializados e referentes a estudos técnicos. assessoria
técnica e, principalmente, atinentes a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal’. (fls. 9 grifos do original).

4.11 Assim, a despeito da dificuldade de definir-se inviabilidade de competição, sua caracterização depende da observância de alguns
requisitos (em especial a ausência de outros
prestadores do serviço ou a peculiaridade
do objeto), os quais esta Corte de Contas entendeu não satisfeitos quando julgou o caso
fático em análise.

8 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista

Ric e Ette

4.16 No que se refere à notória especialização
exposta no § 1º do art. 25, o recorrente reporta-se novamente à lição de Marçal Justen Filho, para quem ‘a especialização consiste na
titularidade objetiva de requisitos que distinguem o sujeito, atribuindo-lhe maior habili-

boltron-

[…]
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4.18 A fim de reforçar o que alega, recorreu, mais uma vez, a Marçal Justen Filho, segundo o
qual estará caracterizada a hipótese do art. 13, I, ‘Sempre que a peculiaridade da contratação
exigir estudos preliminares cuja complexidade refuja à normalidade e dependa de conhecimentos
técnicos especializados’ (fls. 9), 3 ‘o inciso III refere-se, primeiramente, às atividades de aplicação
do conhecimento sobre os fatos, visando a extrair conclusões e fornecer subsídios necessários à
Administração’ e o ‘inciso VI trata do desenvolvimento de recursos e técnicas de aperfeiçoamento
dos agentes públicos’, devendo ‘haver um vínculo de pertinência entre o treinamento e a atividade desempenhada’ (fls. 10).
4.19 Entende ser aplicável ao ato por ele praticado o pronunciamento desta Corte referente à
Decisão 536/96 deste Tribunal (citada por Jessé Torres Junior), oportunidade em que admitiu a
inexigibilidade no âmbito do próprio TCU tendo em vista que ‘os serviços prestados pelos
professores atuantes no treinamento/aperfeiçoamento na área-fim do Tribunal exigem notória
especialização, tendo em vista a característica singular das atividades desta Casa; nesse caso, a
notória especialização se fundamenta na exigência do conhecimento da disciplina sob a ótica do
controle externo, ou seja, não basta ser mestre em determinada matéria, mas há também de
sabê-Ia do ponto de vista do Tribunal de Contas da União. Quanto aos demais cursos, embora
muitas vezes especializados, não requerem conhecimentos específicos diferenciados, ou seja, os
conhecimentos a serem transmitidos não variam de acordo com o público, a exemplo dos cursos
de informática, que são os mesmos para os mesmos usuários, neste caso, a contratação de
professores ou empresas é passível de licitação’ (fls. 11 - grifos do recorrente).
[…]
Análise
[…]
4.22 Da redação do supramencionado art. 25,
II, tem-se, para o uso da excepcional contratação com inexigibilidade de licitação, a imposição legal da conjunção de dois fatores: que
o serviço a ser prestado tenha natureza singular e que a empresa a ser contratada tenha
notória especialização.
4.23 O conceito deste último está inserto na
Lei de Licitações e Contratos, no parágrafo 1º
do artigo 25:
‘§ 1°. Considera-se de notória especialização
o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, e9 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista

quipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente
o mais adequado à plena satisfação do objeto
contratado’.
4.24 Na compreensão de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (in Contratação Direta sem Licitação, Brasília
Jurídica,
4ª edição, p.
463/464), a notória especialização do profissional deve advir, pois:
a) do desempenho anterior, pouco importando
se foi realizado para a Administração pública
ou privada;
b) de estudos, publicados ou não, que tenham
chegado ao conhecimento da comunidade da
área da atividade;
Janeiro 2010
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c) de experiências, em andamento, ou já concluídas com determinado grau de êxito, capaz
de constituírem uma referência no meio científico;
d) de publicações, próprias do autor ou incluídas em outros meios de divulgação técnica,
revistas especializadas, disquete, CD-ROM,
internet, periódicos oficiais ou não;
e) da organização;
f) do aparelhamento, significando a posse do
equipamento instrumental necessário ao desempenho da função que, pelo tipo, qualidade
ou quantidade, coloque o profissional entre os
mais destacados do ramo de atividade;
g) equipe técnica – conjunto de profissionais
vinculados à empresa que se pretende notória
especialista, ou mesmo ao profissional, pessoa física, firma individual. Pode a notoriedade ser aferida pelo nível de conhecimento e
reputação dos profissionais ou esse fator
constituir um dos elementos da aferição de
um conjunto de fatores.
4.25 Registra, o mesmo autor, a margem de
discricionariedade concedida ao Administrador
para aferir outros elementos a partir da expressão ‘outros requisitos relacionados com
suas atividades’, lembrando que, ‘no momento

de firmar a sua convicção, deve o agente público ter em conta que deverá evidenciar
meios de aferição para que a sua discricionariedade não seja considerada, mais tarde, arbítrio’ (ob. Cit. p. 464/465).
[…]
4.28 Quanto à singularidade do objeto, Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes (ob. cit., p. 448)
entende que ‘Singular é a característica do objeto que o individualiza, distingue dos demais.
É a presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador. A singularidade não está
associada à noção de preço, de dimensões,
de localidade, de cor ou forma.’

IMAGEM

Comentário do autor: Um curso de BrOffice.org não pode ser enquadrado como objeto
singular, devendo buscar a comprovação de
especialização notória como justificativa de
contratação, seja por meio de experiências
anteriores bem sucedidas, seja por meio de
atestados que comprovem tal especialização
em sua atuação, bem como os resultados esperados do curso em termos de economicidade (economia de tempo e recursos humanos e
materiais) e eficácia (ganho de produtividade)
do mesmo, resultados que não podem ser obtidos nesse nível no mercado local, ou seja,
um curso local que não atenda requisitos mínimos de qualidade e resultados, devidamente
comprovados.

IMAGEM

Diane M. Byrne

4.29 Para Marçal Justen Filho:

10 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista

“A fórmula 'natureza singular’ destina-se a evitar a generalização da contratação direta para
todos os casos enquadráveis no art. 13. É imperioso verificar se a atividade necessária à
satisfação do interesse público é complexa ou
simples, se pode ser reputada como atuação
padrão e comum ou não. A natureza singular
se caracteriza como uma situação anômala,
Janeiro 2010
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‘A identificação de um 'caso anômalo' depende da conjugação da natureza própria do objeto a ser executado com as habilidades titularizadas por um profissional-padrão que atua
no mercado. Ou seja, não basta reconhecer
que o objeto é diverso daquele usualmente
executado pela própria Administração. É necessário examinar se um profissional qualquer
de qualificação média enfrenta e resolve problemas dessa ordem, na atividade profissional
comum’.
‘Logo, a natureza singular resulta da conjugação de dois elementos, entre si relacionados.
Um deles é a excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita. O outro é a ausência de
viabilidade de seu atendimento por parte de
um profissional especializado padrão.”
Portanto, a viabilidade de competição não
pode ser avaliada apenas em face da necessidade estatal, mas também da verificação do
mercado. É perfeitamente imaginável que
uma necessidade estatal excepcional e anômala possa ser atendida sem maior dificuldade por qualquer profissional especializado’ (p.
279).
4.30 A singularidade, portanto, é qualificadora
da atipicidade e da complexidade da exigência da ação pública e da impossibilidade de
11 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista

ser a ação acomodada aos padrões normais
de demanda e requer conhecimentos técnicos
específicos de profissional de notória especialização.
4.31 Enfim, a inexigibilidade de licitação não é
gerada pelo fato em si, mas pela absoluta especificidade do objeto e da notoriedade do
prestador, que, juntos, impediriam a competição para o melhor contrato.

IMAGEM

Bibliografia:
Contratação direta sem licitação. 7ª edição, 2007:
Livraria Jacoby
Logo, sugiro à direção da ONG BrOffice.org uma análise acurada do tema, podendo descobrir como enquadrar a ONG como detentora de “metodologia diferenciada”, e assim desfrutar a contratação direta por meio de
inexigibilidade (art. 25, inc. II, L. 8666/93), quando a legislação assim o permitir. Ou, em outro prisma, qualificar instrutores locais com “selo de qualidade” BrOffice.org, enxugando os custos de contratação (deslocamento, hospedagem, etc.) para poder se enquadrar
como Dispensa por limite de valor (até R$ 8,000,00 –
art. 24, inc. II, L. 8666/93). Nesse caso, a contratação
seria com a ONG BrOffice.org, que repassaria a ministração do curso a seu instrutor local e ambos dividiriam
tanto os custos como os lucros, num jogo “ganha-ganha”, inclusive dos beneficiários dos cursos ministrados.
Essa parece ser uma alternativa viável a médio prazo,
após o estabelecimento de uma rede razoável de multiplicadores locais, trazendo maior visibilidade ao projeto
BrOffice.org.

Arquivo pessoal

incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer profissional
‘especializado’. Envolve os casos que demandam mais do que a simples especialização,
pois apresentam complexidades que impedem
obtenção de solução satisfatória a partir da
contratação de qualquer profissional (ainda
que especializado)”. ‘Cada espécie de atividade referida no art. 13 pode envolver situaçõespadrão e casos anômalos. Apenas esses últimos comportam contratação direta, tal como
determinado no art. 25, inc. II’

Wallace Sousa é formado em
Administração de empresas
pela Universidade Federal do
Rio Grande do Norte - UFRN,
servidor público federal e
pregoeiro da ControladoriaGeral da União e usuário da
suíte
BrOffice.org
desde
2006. wallysou01(a)gmail.com
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enriqueburgosgarcia

Amigos do
Por Klaibson Ribeiro

E

ste espaço foi criado para conhecer as pessoas que apoiam o BrOffice.org, seja através de divulgação, contribuição financeira ou qualquer outra ação positiva. Começamos pelo Valdomiro Nascimento, criador do site www.alternativalivre.com.

Quando teve o primeiro contato com o
Software Livre e em especial com o BrOffice.org?
Valdomiro: O primeiro contato com o Software Livre foi em 2001, com o Mandrake Linux
8.1. Logo no ano seguinte conheci o
OpenOffice.org e depois o BrOffice.org que
venho acompanhando desde seu início.
Qual o recurso do BrOffice.org que mais
impressiona ou que você considera importante apresentar durante as consultorias?
Valdomiro: Trabalho na PRU5ª/PE, órgão da
AGU. Temos um colega em Brasília, o Julio
Ikuno que fez um excelente manual sobre o
BrOffice.org Writer, mas como o órgão usava
uma suíte Office concorrente, as pessoas não
se deram conta do valor daquele trabalho. Ao
tomar conhecimento do manual, prontifiqueime a fazer uma revisão e aproveitei para dar
algumas sugestões ao Julio. Perguntei a ele
12 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista

se poderia divulgar o trabalho para a comunidade. Ele disse que sim. Então, consegui um
subdomínio com o Lucas Martinez do Linuxdicas e, em seguida, resolvi ter um domínio
próprio e criar o site www.alternativalivre.com,
aproveitando para agregar outros manuais,
apostilas e dicas, que podem estar em qualquer formato, não somente em ODT e PDF. À
época, estudei o básico de HTML, CSS e PHP
para poder criar o site e colocá-lo no ar. Então, agradeço também ao BrOffice.org por me
impelir a ter mais conhecimento. O site está a
serviço da comunidade e quem desejar pode
ter seu trabalho disponibilizado de forma livre,
para tanto, entrem em contato pelo e-mail
vnofilho(a)gmail.com.
Participas de algum grupo de usuário estadual?
Valdomiro: Sim, o Gubro-PE.
Janeiro 2010
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Tem ideia de criar suas próprias apostilas
sobre o assunto?
Valdomiro: Sim, principalmente sobre o Base,
mas ainda estou estudando o assunto.
Há quanto tempo existe o site e qual a média de visitas que ele possui?
Valdomiro: O site existe desde Julho de
2006, e de lá para cá já tivemos mais de
29.000 acessos.
Qual sua principal ocupação atualmente?
Valdomiro: Sou servidor público federal e trabalho na Procuradoria Regional da União da
5ª Região.
Na instituição que trabalha usam software
livre?
Valdomiro: Sim, além da suíte proprietária
temos como opção o BrOffice.org instalado
por padrão em todas as máquinas. Usamos
também o Ocomon que é um software livre,
além de outras ferramentas Opensource.
Como você descreve o BrOffice.org?
Valdomiro: A melhor suíte opensource de escritório da atualidade.

O que pode ser feito para que o BrOffice.org possa ser mais difundido nas empresas e no meio acadêmico?
Valdomiro: Acredito que as instituições de
ensino superior podem ser grandes aliadas na
divulgação do BrOffice.org. A promoção do
software livre e a apresentação do BrOffice.org como uma ferramenta suficiente e adequada para as atividades pessoais e de escritório, podem cooperar para a adoção também
nas empresas. O fator econômico é sempre
um ponto forte de convencimento para qualquer empresa, aliado a isso temos a excelente
qualidade do software. O uso da mídia como
TV, revistas especializadas, jornais e coisas
do gênero, também seriam eficazes para a divulgação.
Deixe uma palavra final para os leitores da
Revista?
Valdomiro: A Revista BrOffice.org, mais uma vez,
está de parabéns pelo belo trabalho que vem realizando e quem ganha com isso são os leitores, que
têm informações de qualidade e dicas, podendo
conhecer melhor as coisas que envolvem o BrOffice.org e, por consequência, o software livre.

Valdomiro Nascimento de O. Filho
Envolvido com Software Livre desde 2001 | Administrador de Redes da PRU5ª Região/AGU |
Coordenador de Informática da PRU5ª Região/AGU | Representante de Informática junto a Gerência
da Tecnologia da Informação AGU/Brasília | Integrante do Grupo de Usuários do BrOffice.org
Nacional | Integrante do Grupo de Usuários do BrOffice.org Estadual | Mantenedor do Site
http://alternativalivre.com, site voltado exclusivamente para o BrOffice.org/OpenOffice.org | Usuário
do BigLinux e do BrOffice.org
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…fazemos o Encontro
Estadual - EeBrO
Por Vera Cavalcante

O Encontro Estadual do Grupo de Usuários BrOffice.org São Paulo nasceu de um desejo de
cumprir as metas estabelecidas nos documentos oficiais do GuBrO. Além de encontros estaduais
havia também a sugestão de reuniões descontraídas denominadas “BrOoteco”.
Na teoria, os encontros serviriam para fazer uma avaliação das atividades desenvolvidas pelo
GuBrO durante o ano e planejar as ações futuras, além de propiciar que os membros se conhecessem pessoalmente. Na prática acabou acontecendo uma junção destas metas, resultando em
laços de amizade de alguns voluntários do GuBrO-SP, fundamental para se trabalhar na organização de eventos.
No inicio, como se tratava de uma novidade, tivemos que nos inteirar do assunto. Algumas ações
relativas ao Encontro Nacional serviram de modelo e após adaptações passaram a fazer parte da
organização do EeBrO.
O envolvimento e o apoio da Oscip foi fundamental. Precisávamos gerir os recursos provenientes
de cotas de patrocínios e pagamentos a fornecedores. Uma planilha foi elaborada e enviada para
o Diretor Financeiro da Oscip e, a partir daí tudo fluiu. Passamos a tratar de “negócios” tendo por
trás o braço jurídico da Oscip.

Arquivo pessoal

O primeiro Encontro foi
realizado em Campinas-SP, dentro da Unicamp, com o apoio imprescindível de Rubens
Queiroz e superou todas as expectativas.
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À esquerda Luis Casabon,
Luiz
Oliveira,
Edgard Costa, Vera
Cavalcante e Maxx
Fonseca.

Janeiro 2010

como nós ... |

Luiz Oliveira

que queremos seguir é realizar os encontros,
sempre em locais diferentes dentro do estado.
Começamos as conversas entre as partes.
Utilizamos todos os tipos e meios de comunicação: telefone, mensageiro eletrônico, email.
E é nesse momento que detectamos o que
esperam do EeBrO e elegemos o nosso público alvo.

Auditório do Centro de Computação da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp.
Nas linhas abaixo tentaremos relacionar quais
são as ações sequenciais para organizar esse
tipo de evento.
▶ Começamos assim
Para realizar um trabalho, mesmo que seja
algo desconhecido, sem saber quais serão as
etapas envolvidas no processo, há que se ter
uma pitada da personalidade pessoal somada às vivências individuais. Juntar essas especificidades para a realização do trabalho em
grupo, torna-se extremamente necessário.
▶ Pesquisa na lista
O primeiro passo é definir o local para a realização do encontro. São Paulo, achou por bem
fazer essa chamada na lista de usuários, convidando seus membros a dar sua contribuição
buscando locais e parceiros que demonstrem
interesse em sediar esse tipo de evento. Recebemos algumas sugestões, discutimos as
possibilidades via lista de usuários, e deixamos a cargo destes o primeiro contato com o
interessado.
▶ Definição de local
A espera resulta em um convite para a realização do encontro em uma cidade. Uma regra
15 | Revista BrOffice.org | www.broffice.org/revista

▶ Envio de proposta de realização do
evento detalhada
Definidos o local e data, é hora de oficializar o
evento junto aos nossos parceiros. Elaboramos um documento que denominamos de
“Proposta de realização do Encontro Estadual” e endereçamos a uma determinada pessoa segundo indicação de nosso contato.
Após aprovação, partimos para a organização
do evento. Nesse momento é essencial formar
equipes de voluntários para dividir tarefas em
ambos os lados.
▶ Convidar palestrantes – sincronizar
com público alvo
Nessa etapa várias ações vão acontecendo
ao mesmo tempo. Devemos escolher e convidar os palestrantes. A escolha do palestrante
e o tema das palestras devem ser adequadas
e atender principalmente o público alvo do
evento. Ao convidá-los, é importante detalhar
o que é esperado do BrOffice.org e qual o objetivo a ser atingido com as palestras.
▶ Primeira reunião presencial
Marcamos uma primeira reunião presencial entre o GuBrO e representantes de nosso anfitrião
para discriminar todas as necessidades para a
realização do evento, bem como elegermos os
responsáveis por cada tarefa. Esse momento é
importante, porque saímos do virtual, conhecemos as pessoas que já são nossos parceiros e
temos a oportunidade de mostrar nossa emoção quando falamos de nosso produto.
Janeiro 2010
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▶ Divulgação: banners, cartazes, noticias

▶ II Encontro Estadual em Osasco

Também nesse momento, começamos os trabalhos de divulgação, utilizando todos os
meios e facilidades disponíveis. Criação e
confecção de peças publicitárias, chamadas
em locais variados, divulgação boca a boca,
utilização da grande rede de usuários de
Software Livre, fazem parte também da estratégia de divulgação.

São Paulo, realizou o II EeBrO em dois dias.
Para atender um dos objetivos do encontro, a
divulgação, a realização de minicursos, no
segundo dia do evento, torna-se a grande vitrine que promove a ferramenta. Estabelecemos parcerias interessantes com entidades de
Inclusão Social. Essas entidades são locais
de continuidade de divulgação do BrOffice.org, após o evento.

Com um melhor detalhamento do evento é
hora de vendê-lo. Ou melhor, é o momento
que devemos buscar patrocinadores e apoiadores. Isso é feito enviando um documento
onde são descritos o objetivo do evento, quem
organiza, quem apoia, local e data de realização, público alvo, público esperado, palestrantes e respectivas palestras. É interessante
convidar especialmente algumas pessoas que
podem ser estratégicas para o BrOffice.org
naquele evento específico.
▶ Sistema de inscrições
Um sistema web para realizar inscrições de interessados nas palestras deve estar pronto
para ser utilizado; de preferência com a possibilidade de gerar relatórios. Desse modo,
podemos acompanhar o ritmo das inscrições
tendo em vista a capacidade do auditório e
também para que possamos dosar a divulgação. Se acharmos que está lento o ritmo, então apertamos mais a divulgação. Por experiência sabemos que do total de inscritos, cerca de 40% comparecem ao evento.
Importante frisar que o pós-evento é sempre
mais complicado, sobretudo com a avalanche
de pedidos de certificados de participação.
Por esse motivo é também importante o controle das pessoas que, realmente, estiverem
presentes no evento.
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A forma como foi realizado o evento em
Osasco nos rendeu uma rede de relacionamento com secretarias de educação. E fomos
convidados pela cidade de Guarulhos para
realizar a nossa terceira edição.
O III Encontro Estadual BrOffice.org, está em
fase de organização e ainda sem data definida. Fomos convidados a fazer nosso evento
em Guarulhos, porque a cidade está adotando
software livre através de legislação. Os órgãos municipais já estão se adequando e utilizando o BrOffice.org como ferramenta de produtividade. E por interesse dos profissionais
dos órgãos públicos houve o contato com o
GuBrO-SP para realizar o evento na cidade.

Arquivo pessoal

▶ Busca de patrocínio

Auditório do Centro de Formação de Professores – Osasco - SP
Janeiro 2010
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Década de 1990, quando a Magia volta à Terra, trazendo caos para todos os
lados. Redblade narra a jornada de um grupo de aventureiros por países
devastados. A história acontece no mesmo mundo de Marfim Cobra e Jasmim,
romances do mesmo autor, mas traz uma abordagem diferente. Esta pretende
ser uma história seriada. Será publicado um episódio por edição da Revista
BrOffice.org. Espero que apreciem Redblade.

Episódio 01: O Portador

E

Por Cárlisson Galdino

la não possui poderes sobre mortos, trovões ou sobre o fogo. Não

controla pessoas, nem teleporta ninguém. Não abre portais multi-dimensionais e também não é capaz de disparar qualquer tipo de projétil, tampouco envolve quem a empunha com uma aura mística que o proteja de
todos os golpes. Apesar disso, trata-se simplesmente do artefato mais
poderoso conhecido. Seu poder não precisa de muitas linhas para ser

ortonesque

descrito: seu portador nunca erra um golpe. Simples assim.
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Abaixando-se sobre o joelho direito com ar
nobre e altivo, reembainha sua espada enquanto cumprimenta, possivelmente, os espíritos que devem ter sido libertados dos corposcárceres. Os poucos vivos de antes permanecem vivos. Não mais que quinze, nem menos
que vinte. Alguns feridos, outros nem tanto.
Todos saem aos poucos, ainda em estado de
choque, enquanto ele faz daquele palco de
mortos um templo.
Existem mais coisas entre o céu e a Terra do
que sonha a vã filosofia de quem disse isso
pela primeira vez.
Em sua fúria incontível o vi, sim, sei que vi
derrubar todos que pensavam contra ele, com
sua espada dançando entre corpos que iam
ao chão.
É ele. Tamanho poder que nenhuma profecia
ousou mencioná-lo.
Dentre o silêncio dos mortos que vêm do além
incomodar os pobres vivos para que lhes façam companhia, um som de metal. Metal
rubro deixando sua bainha.
Pouco a pouco os mortos vão voltando a se
comportar como deviam. Como mortos, inertes no chão. Pouco a pouco as cabeças
caem, braços se desprendem e corpos decompostos se abrem ao meio.

O mundo hoje é um caos e não é preciso ser
um gênio para perceber. Em todos os lugares,
guerra e sangue. Principalmente aqui na velha
Europa. Quantos países ainda estão de pé,
não sei ao certo. Melhor seria contar essa história como uma viagem alegre pelos pontos
turísticos de terras que tanto têm a ensinar,
mas algo aconteceu nos últimos meses e o
mundo não é mais o que conhecíamos.
Mortos voltaram por todos os lados e é difícil
encontrar um lugar que se possa chamar de
seguro...
Em meio a tantos perigos, heróis também
surgem. Sim, heróis! Ainda me demorarei
mais falando do pouco que sei sobre eles! Há
grupos, há guerreiros solitários... Mas os ventos do norte devem trazer um novo sabor para
os dias vindouros...

O que eram milhares... Centenas... Dezenas...
Acabou-se.

Cárlisson Galdino

Bacharel em Ciência da Computação pela UFAL, pós-graduado em Produção de Software
com Ênfase em Software Livre pela UFLA, já manteve projetos como IaraJS, Enciclopédia
Omega e Losango. Hoje, Analista de Tecnologia da UFAL, mantém pequenos projetos em
seu blog Cyaneus. Membro da Academia Arapiraquense de Letras e Artes, é autor do Cordel
do Software Livre, do Cordel do BrOffice e do Cordel da Pirataria.
http://bardo.castelodotempo.com
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Por Luiz Oliveira

A
Revolução
do
Software Livre é um
daqueles livros que
não podem faltar na
cabeceira de todo
amante de temas
como Inclusão Digital,
Software Livre, Mercado de Trabalho para
Desenvolvedores
e
Perspectivas Futuras
para o pinguim.
Olhando rápido temos a impressão que o livro
seja para um público restrito de usuários Linux
e “nerds” de toda espécie. Mas o leitor perceberá que trata-se mesmo de uma revolução
sem volta e, sendo assim, o tema passa a ser
de interesse de todos. Você vai encontrar verdadeiras teses camufladas de artigos escritos
por importantes nomes da comunidade de
Software Livre no Brasil, nove ao todo. O livro
foi organizado por Tiago de Melo e o prefácio
é de Jon Maddog. Este livro é uma publicação
da Comunidade Sol.
Trecho:
“(...)a relação com a comunidade deve ser
bem aberta e franca(...). Uma sugestão adicional é estudar alguns projetos de Software
Livre que estão sendo bem sucedidos. Estude
suas proposições de valor, como as comunidades estão organizadas, seus modelos de
governança, a cadeia de valor (ecossistema)
envolvido, aceitação pelo mercado etc. São
uma boa fonte de referência e aprendizado.
Que tal avaliar projetos como MySQL, Apache, OpenOffice.org, Linux e Eclipse?(...)”
(César Taurion – Modelos de Negócio em
Software Livre: Quem disse que não se ganha
dinheiro com Software Livre?)
Mais informações em:
http://www.comunidadesol.org/sol/index.php
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Uma das postagens mais lidas no mês que
passou, no portal BrOffice.org, foi o lançamento do livro Aprendendo BrOffice.org – Exercícios Práticos, com mais de 3,3 mil leituras.
A Revista BrOffice.org, edição 09, publicou no
resumo de noticias o post, mas acabou cometendo um erro informando que o local do lançamento teria sido em Porto Alegre. Na verdade o livro foi lançado na Feira do Livro de
Pelotas/RS em Novembro de 2009.
O livro desenvolvido pela Seção de Treinamento em Informática (STI) do Centro de Informática da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel) é composto de 284 páginas distribuídas em quatro capítulos, referente aos
módulos do BrOffice.org: Writer, Calc, Impress
e Draw. Acompanha um CD Rom com o material utilizado para a realização dos exercícios,
tais como endereços eletrônicos para apostilas, as imagens, as respostas aos exercícios
propostos, entre outros. O material didático
disponibilizado pela STI é utilizado nos cursos
de BrOffice.org ofertados através de quatro
Projetos de Extensão,
vinculados ao Programa
de Capacitação em Informática do Centro de
Informática, inserido no
“Programa de Capacitação dos Servidores da
UFPel”.

Mais informações:
hisahelo(a)gmail.com
http://ci.ufpel.edu.br/blog/?p=359
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Tradução: Lucio Mendes

Melhoria Gerais

Referência: OpenOffice.org 3.2 New Features | http://www.openoffice.org/news

Inicialização mais rápida

Suporte ao ODF

O BrOffice.org 3.2 Calc e Writer tiveram seu
tempo de “partida a frio” reduzido em 46%
desde que a versão 3.0 foi lançada há apenas
um ano, de acordo com os testes feitos por
nossos desenvolvedores (resultados variam
em diferentes sistemas operacionais e hardware).

Os padrões para o Open Document Format
(ODF), promulgados pela Organização para o
Avanço dos Padrões de Informação Estruturada (OASIS, nas iniciais em inglês), estabeleceu critérios de compatibilidade internacional para o armazenamento eletrônico/digital
de documentos.
Estes padrões reconhecem a importância da
interoperabilidade e troca inteligente de informações e busca, por exemplo, assegurar que
documentos de escritório criados hoje em
qualquer sistema de computação será legível
por outros sistemas de qualquer lugar, incluindo tecnologias do amanhã.
O BrOffice.org 3.2 deu grandes passos em
acordo com o ODF 1.2, incluindo conformidade maior com as especificações da OASIS
ODFF/OpenFormula.
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● Como o BrOffice.org 3.2 atualmente necessita de grande parte das especificações ODF
1.2, o software agora avisa aos usuários
quando recursos estendidos do ODF 1.2 forem utilizados.
● A verificação de integridade do documento
agora comprova se um documento ODF está
em conformidade com as especificações ODF
(isto afeta principalmente documentos ODF
1.2). Se uma inconsistência é encontrada, o
documento é considerado danificado, e o BrOffice.org oferece reparo ao documento.
Suporte a Arquivos Proprietários
O BrOffice.org 3.2 fornece suporte melhorado
a outros tipos de documentos de escritório
populares.
● Arquivos protegidos por senha Microsoft Office XML (tipos de documentos suportados: documentos MS Word 2007 (*.docx, *.docm);
modelos MS Word 2007 (*.dotx, *.dotm); documentos MS Excel 2007 (*.xlsx, *.xlsm); documentos binários MS Excel 2007 (*.xlsb); modelos MS Excel 2007 (*.xltx, *.xltm); documentos MS Powerpoint 2007 (*.pptx, *.pptm); modelos MS Powerpoint 2007 (*.potx, *.potm)).
● Objetos OLE, controles de formulário e tabelas dinâmicas agora podem ser lidos de documentos MS Excel 2007 (*.xlsx, *.xlsb).
● Suporte à encriptação nos filtros Microsoft
Word 97/2000/XP permitem o salvamento de
documentos Microsoft Word protegidos por
senha (utilizando o algoritmo Microsoft Office
padrão RC4).
● Filtros para AportisDoc e PocketWord agora suportam detecção de tipo baseado no
DocType. Como resultado, documentos nestes formatos podem ser carregados sem selecionar explicitamente o tipo de documento no
carregamento do arquivo.
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● Quando escrevendo cadeia de dados em
arquivos SYLK, aspas duplas incorporadas
não escapam mais de duplicação; vírgulas
agora escapam de duplicação. Isto melhora a
compatibilidade com arquivos criados por outras aplicações.
Suporte a fontes OpenType baseadas em
Postscript
Existem muitas fontes OpenType de alta qualidade, comerciais e livres, baseadas em linhas Postscript. Elas são suportadas agora
para formatação, impressão, exportação em
PDF e visualização.
Writer
Realização de autocorreção de palavra
O Writer pode lembrar permanentemente de
quaisquer adições à lista de autocorreção coletadas enquanto se trabalha em um documento. Uma nova CheckBox Remover da lista
as palavras recolhidas do documento ao fechá-lo, torna esta funcionalidade mais óbvia.
Suporte ao Mediawiki transferido para uma
Extensão
Para evitar conflitos, o filtro MediaWiki não é
mais parte da instalação do BrOffice.org. Em
vez disso, será fornecido como parte da extensão Wiki Publisher, que permitirá atualizações do filtro sem ter que esperar a próxima
versão do BrOffice.org.
Calc
Bordas de células agora suportam seleções
múltiplas
Anteriormente só era possível aplicar bordas
às células de uma simples seleção retangular.
Agora as bordas podem ser aplicadas a
quaisquer seleções de células.
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Uma lista de seleções retangulares é determinada, e bordas interiores/exteriores são aplicadas a cada seleção.

Melhor manipulação de células mescladas
Células mescladas podem ser coladas da
área de transferência em outras células mescladas. Em vez de uma mensagem de erro, a
mescla das células antigas é cancelada.
Inserir ou deletar células, colunas ou linhas a
partir de células mescladas, o que anteriormente causava uma mensagem de erro, agora é possível. O tamanho da mescla das células é aumentado/diminuído.
Copiar e colar complexo

Auto-preenchimento agora manipula casos
adicionais
Se a primeira célula para auto-preenchimento
contém um número no início e outro no fim, e
não há espaços após o primeiro número, o
número final agora é incrementado. Isto facilita a criação de coisas como listas de endereços IP (10.0.0.1 é seguido de 10.0.0.2).

Esta característica aumenta a funcionalidade
atual de copiar e colar do Calc, para permitir a
cópia de um conjunto de múltiplas seleções
não contíguas. Quando colados, todos os dados copiados são consolidados em uma sequência única, horizontal ou vertical. Há algumas restrições quando sequências são copiadas, a fim de assegurar que a sequência
colada se torne uma sequência retangular.

Melhorias na classificação
Se “Classificar” é acionado com uma seleção
que não aparenta ser o que o usuário tenta
organizar, uma nova caixa de diálogo perguntará se a seleção deverá ser estendida para
incluir as células adicionais.
Quando um conjunto de células é organizada
utilizando o botão “Classificar em ordem crescente” ou o “Classificar em ordem decrescente”, o formato das células é organizado junto
com as células.

Melhorias em funções de estatística
● 4° parâmetro para DIST.NORM agora é opcional.
 0 ou FALSO calcula a função de densidade de probabilidade. Qualquer outro valor ou
VERDADEIRO ou omitido calcula a função de
distribuição cumulativa.
 Se omitido, é escrito 1 nos arquivos para
compatibilidade.
● 2° e 3° parâmetros para DIST.LOGNORMAL agora são opcionais, e um 4° parâmetro
opcional foi adicionado.
 O 2° parâmetro, média, tem o valor padrão
0 se omitido.
 Se omitido, é escrito 0 nos arquivos para
compatibilidade.
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 O 3° parâmetro, DESVPAD, tem o valor
padrão 1 se omitido. Se omitido, é escrito 1
nos arquivos para compatibilidade.
 O 4° parâmetro, Acumulada, é definido
como - 0 ou FALSO e calcula a função de
densidade de probabilidade. Qualquer outro
valor ou VERDADEIRO ou omitido calcula a
função de distribuição cumulativa. - Se um valor for atribuído, versões anteriores lendo o
arquivo não poderão interpretar a função e retornarão um erro.

Funcionalidades adicionais para os filtros
O diálogo "Filtro padrão" agora mostra 4
condições em vez de 3, e possui uma barra
de rolagem que permite o acesso a até 8
condições no total. E agora suporta as
condições de filtro “Contém”, “Não contém”,
“Começa com”, “Não começa com”, “Termina
com” e “Não termina com”.

ODFF/OpenFormula
Preservação de caracteres de nova linha em
fórmulas
Caracteres de nova linha criados com Control+Enter em células de texto com múltiplas
linhas agora são preservados nas fórmulas da
tabela. Anteriormente o caractere de nova linha era substituído por um caractere de espaço. O caractere de nova linha pode ser buscado utilizando-se a função PESQUISAR ou
PROCURAR ou EXATO com a expressão regular \n.
Conversão de números em cadeias
Durante a interpretação de uma expressão, o
conteúdo de uma cadeia de dados agora é
convertida para valores numéricos se a conversão for inequívoca, ou se o erro #VALOR!
estiver configurado se não for possível a conversão inequívoca. Espaços à esquerda e à
direita são ignorados.
Nota: Conversão em tempo real naturalmente
é significativamente mais lento do que o cálculo de valores numéricos. Usuários poderão
preferir
a
extensão
Convert Text to Number (CTN) para, interativamente, converter números textuais em valores numéricos permanentes.
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Melhorias ao alternar referências
O atalho Shift-F4 para alternar entre referências relativas e absolutas em fórmulas agora
pode ser utilizado para seleção de células, e
manipula todas as células de fórmulas na seleção.
Muitos novos fatores para CONVERTER_ADD
A função da planilha CONVERTER_ADD (conhecida como CONVERTER em outras aplicações) tem muito mais fatores de conversão
implementados,
como
definido
em
OASIS ODFF/OpenFormula.

Novas funções UNICODE e UNICHAR
As novas funções de planilha UNICODE e
CARACT.UNICODE estão implementadas
conforme
definido
nas
especificações
OASIS ODFF/OpenFormula.
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UNICODE retorna o ponto do código Unicode Standard / ISO 10646 correspondente ao
primeiro caractere do valor de texto;
CARACT.UNICODE (CARACTere UNICODE) retorna o caractere de qualquer ponto válido de código Unicode.
Draw
Melhorias na funcionalidade de comentários
O Draw agora suporta comentários (anteriormente conhecidos como notas) para suportar
colaboração.
Número da página adicionado ao Draw
O Draw agora suporta o campo de texto “Número da página”.
Impress
Melhorias na funcionalidade de anotações
O Impress agora suporta anotações (anteriormente conhecidos como notas) para suportar colaboração.

Base
Personalização do Assistente de Banco de
Dados.
O BrOffice.org 3.2 introduz uma opção de configuração para controlar a disponibilidade da
opção “Criar novo banco de dados" no assistente de banco de dados.
Uma nova opção de configuração controla
quando o assistente de banco de dados (iniciado em Arquivo/Novo/Banco de dados) exibe a opção “Criar novo banco de dados".
Cópias de consultas mais simples entre documentos de dados
Quando copiar consultas entre bases de dados, o Base não perguntará mais por um
nome de destino, a não ser que a operação
de cópia possa sobrescrever o nome de uma
tabela existente.
Formulários de dados podem ser ampliados
Formulários de dados agora podem ser ampliados como qualquer outro documento. O
comando atual <Ctrl+Roda do Mouse> é
complementado por um item no menu
Exibir/Zoom, e um slider de zoom na barra de
status.
Importação mais inteligente ao Base

Número da página adicionado ao Impress
O Impress agora suporta o campo de texto
“Número da página".
Match
Modificações no menu
A entrada de menu "Exibir / Seleção de objetos" no Math agora é chamada "Exibir / Elementos da Fórmula".
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O assistente para Copiar Tabela agora contém
uma caixa de seleção adicional que é habilitada quando dados no formato RTF ou HTML
estão prontos para serem copiados para a
base de dados. A caixa de seleção que diz:
Utilizar a primeira linha como nomes de coluna, quando selecionada, agora é utilizada
para identificar nomes de colunas. Quando
não marcada, a primeira linha é tratada como
uma linha normal.
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Para mais detalhes sobre os novos recursos do
Base, por favor acesse o wiki.

Página de tipografia asiática para elementos
de gráficos
Uma nova aba, Tipografia asiática, está agora
disponível para Título, Legenda, Eixos e Intervalo de Dados. Ela contém uma opção para
habilitar ou desabilitar o espaço entre os diferentes tipos de texto.

Chart

Nota do tradutor: Esta aba é habilitada apenas quando
selecionada a opção Suporte para idiomas asiáticos em
Ferramentas – Opções – Configurações de idioma –
Idiomas.

Novos tipos de gráficos

Internacionalização e Localização

O novo assistente de gráficos – utilizado para
criar gráficos – agora também inclui os
gráficos Bolha e uma nova variação de Rede Preenchido.

Suporte a localidades adicionais
O BrOffice.org 3.2 acrescentou dados para os
locais Oromo Etíope [om-ET], Uigur Chinês [ug-CN],
Grego Antigo [grc-GR], Somali da Somália [so-SO], Sorábio Baixo [dsb-DE] e Alto [hsb-DE], Asturiano Espanhol [ast-ES], Iídiche Israelense [yi-IL], Árabe (Omã) [arOM], Sardenho Italiano [sc-IT], e Quíchua (Equador)
[qu-EC].

Melhorias de utilização no Chart
A interface de usuário do Chart foi remodelada
para melhorar aspectos de utilização. Os usuários irão notar que a legenda genérica, Propriedades do objeto, foi substituída por termos
mais específicos, como: Formatar Legenda....
Menus estão mais de acordo com o contexto,
assegurando que as ferramentas que precisam estão a apenas um clique do mouse.
Para detalhes completos, por favor veja o
post do blog GullFOSS.
Reforço nos rótulos de dados
As opções para rótulos de dados foram ampliadas. Agora é possível rotacionar rótulos de
dados. Isto é útil especialmente para colunas
de gráficos para evitar sobreposição entre diferentes rótulos.
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Normalmente, a localidade é selecionável
para atribuição de caractere e de verificação
ortográfica, como localidade padrão e idioma
padrão dos documentos, e está disponível
para os formatos de número e numeração –
veja as Notas de Lançamento para detalhes.
Ordenação de nomes japoneses
Com a localidade Japonês a ordem para os
campos Nome / Sobrenome na guia de dados
do usuário está invertida. Este recurso não é
vinculado ao idioma da interface do usuário,
mas para a localidade selecionada.
Suporte à tecnologia para fonte Graphite
O BrOffice.org agora suporta a tecnologia da
fonte Graphite para um melhor suporte de
scripts e variáveis utilizadas por minorias. Utilizando esta tecnologia, o suporte para novos
scripts de minorias torna-se gerenciável. Apenas uma fonte precisa ser desenvolvida para
as necessidades específicas desta minoria.
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Nova versão do Vero
possibilita a verificação
de compostos
Por Raimundo dos Santos Moura

A grande novidade dessa versão é o reconhecimento de termos compostos hifenizados.
Este recurso foi desenvolvido pela equipe do
Hunspell, responsável pelo aplicativo gerenciador
do
corretor
ortográfico
do
OpenOffice.org em todo o mundo.

resultados além dos esperados”. Ele ressalta
ainda que há meses, o VERO está entre as
extensões mais populares do OpenOffice.org,
oscilando entre a segunda e a terceira posições, com mais de 700 mil downloads, entre
as versões disponibilizadas.

Apesar de repleto de termos compostos, o
Vero não podia ter seu potencial usado devido
a esta pequena falha. Isso, por exemplo, dava
a sensação de que havia duas ortografias,
uma com e outra sem Acordo Ortográfico, no
caso dos compostos. As conjugações verbais
com Ênclises e Mesóclises, também, passaram a ser verificadas.

“Isso é fruto da competência de todos os que
fazem o BrOffice.org, e que direta ou indiretamente têm contribuído para esse sucesso”,
conclui.

Houve uma melhoria nas sugestões para correção tornando-as mais coerentes com o que
se deseja escrever.
Estas novidades só poderão ser notadas a
partir da versão 3.2 do BrOffice.org.
Para o Coordenador do Projeto, Raimundo
dos Santos Moura, “é gratificante percebermos que o nosso trabalho vem alcançando
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Sustentabilidade em
projetos Open Source
Por Luiz Oliveira

Este ano que passou vai entrar para a história como um ano de crise mundial. Tudo começou
com a irresponsabilidade do setor imobiliário nos Estados Unidos no final de 2008. A quebradeira
foi geral. Empresas encerraram suas atividades, outras desaceleraram bruscamente a produção.
O resultado não poderia ter sido pior: demissões em massa e uma crise sem precedentes comparada por muitos analistas com o Black Tuesday, o crash da bolsa de valores de Nova Yorque
ocorrido em outubro de 1929. Todas as expectativas eram sombrias e no horizonte só se vislumbrava o caos. E o motivo não poderia ser outro senão o fato de que no mundo globalizado os estados, instituições e empresas estão cada vez mais interconectados. Há uma conhecida frase que
resume bem isso: “Se os Estados Unidos espirra, o mundo todo fica gripado”.
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O Brasil, evidentemente, não está imune a
tais crises, longe disso. O Presidente Lula declarou, na ocasião, que esta crise não passava de uma “marolinha” e que o Brasil estava
preparado para ser o primeiro país a sair dela
tendo sido o último a entrar. A afirmação gerou
muita polêmica nos meios de comunicação.
Uma onda de ataques contra o presidente foi
desencadeada pelos críticos entendidos em
economia e política, mas o tempo mostrou
que o presidente estava certo. Neste cenário
a economia do Brasil deu mostras de sua maturidade e vários índices apontam para um
2010 promissor apesar de ser um ano de eleições, período, historicamente, de incertezas
para o setor produtivo.
Ainda no cenário mundial, o rolo compressor
da crise deixou inabalado pelo menos um setor da economia: o da Tecnologia da Informação (TI). Para muitas empresas, este setor foi
a saída para enfrentar a crise ou pelo menos
para minimizar seu impacto. Uma empresa séria, diante de situação análoga, precisa otimizar rotinas, reduzir custos e ter um controle
eficaz do seu negócio. Por este motivo, mesmo em crise, tais empresas continuam invesERP (Enterprise Resource Planning) ou Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, são sistemas de informação que integram todos os
dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade recursos humanos, fabricação, marketing,
vendas, compras, etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc).
Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa,
possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. Há tanto opções proprietárias quanto livres de
ERPs. Outra ferramenta de gestão muito utilizada é CRM (Customer
Relationship Management) ou Gestão de relacionamento com os clientes.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
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tindo em TI, sobretudo em ferramentas gerenciais que integrem as várias áreas de uma
empresa possibilitando decisões rápidas e
acertadas. Como olhares atentos se voltaram
para o setor de TI, não custou aos empresários descobrir o Software Livre como opção
viável ao seu negócio. Não passa pela cabeça
desses executivos bobagens tais como a diferença entre Open Source e Software Livre ou
ainda a diferença entre livre e gratuito, bem
como ideologias por trás de comunidades de
desenvolvedores e usuários de Software Livre.
O Software Livre surge nos anos 80 com Richard Stallmann
como “Free Sotware”. Como em inglês a palavra “free” tem dupla conotação, ele dizia: “Free is not free beer. Free is freedom”.
A frase tinha o objetivo de explicar que ele falava sobre liberdade
e não gratuidade. Já o Open Source Software foi criado por Eric
Steven Raymond, mesmo autor de um texto famoso, “A catedral
e o bazar”. A discordância básica dos movimentos está no discurso. Enquanto o foco do movimento encabeçado pela FSF (Free
Software Foundation) chama a atenção para valores morais, éticos, direitos e liberdade, o movimento encabeçado pela OSI (Open Source Initiative) defende um discurso mais agradável às
empresas. Com isso, o movimento de software livre condena o
uso e desenvolvimento de software proprietário, enquanto o movimento de código aberto é conivente com o desenvolvimento de
software proprietário).

Para o sociólogo e ativista Sergio Amadeu,
aqui no Brasil, não existe separação extrema,
entre Open Source e Software Livre. O crescimento de comunidades brasileiras de software livre, na opinião de Billy Cina, aliadas à
forte demanda por serviços, são os principais
atrativos para empresas prestadoras de serviços, como a Canonical. Para se ter uma ideia
dos números fornecidos pela especialista, o
Brasil possui 10% dos usuários Ubuntu Linux
no mundo, um total aproximado de 1,4 mil
usuários. São cerca de 18 comunidades brasileiras contra 128 no mundo, o que segundo
ela, são números expressivos e que vem
crescendo vertiginosamente.
Janeiro 2010
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A adoção de software livre ou open source,
muitas vezes, tem sido a solução para nações
inteiras resolver problemas internos. Para se
ter uma ideia do potencial de tais práticas, recentemente foi noticiado que os Estados
Unidos pretendem investir fortemente em
cinco tecnologias: cloud computing (computação em nuvem), Software de código
aberto (Open Source), virtualização, arquitetura orientada a serviços e tecnologias
geoespaciais. A informação é da empresa Input, especializada em contratos governamentais. Segundo a Input, os gastos em tecnologia do governo norte americano deverão crescer cerca de 3,5% ao ano entre 2009 e 2014.
Com cloud computing os gastos devem ser
ainda maiores atingindo 1,2 bilhão em 2014.
Em virtualização, os investimentos passam de
800 milhões para 1,4 bilhão e o uso de Open
source, de 290 milhões para 430 milhões. Em
arquitetura orientada a serviços o investimento passará de 330 milhões para 660 milhões e por último, a administração Barak
Obama pretende passar de 860 milhões para
1,4 bilhão, em 2014, o investimento em tecnologia geoespacial.
Engana-se quem pensa que uma migração é
feita primariamente para reduzir custos. Na
opinião de Dosso, uma empresa como um
banco, por exemplo, usa software livre por
causa da estabilidade, da flexibilidade,
segurança e escalabilidade.
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Luiz Oliveira

Em visita ao Brasil, para tratar de negócios,
Billy Cina, que estava acompanhada de Fábio
Filho, afirmou que este é um país muito
promissor para o tipo de negócio que a Canonical, mantenedora do Ubuntu Linux, se
propõe a fazer. Ela ressalta o grande número
de comunidades existentes no país o que reforça o sentimento da Canonical.

Billy Cina
Gerente mundial para treinamentos da Canonical

O que uma empresa como esta gastaria com
custo de licenças é marginal em vista dos
benefícios que poderia ter. Dosso afirma
ainda, com base na experiência de sua
empresa no trato com grandes clientes, que
se um empresário tiver um porcento de risco
na escolha da tecnologia adotada ele pagaria
até 100 mil reais com licenças para zerar esse
risco. Mas, segundo ele não é isso que
acontece. Cada vez mais as empresas optam
pela migração para software livre e
BrOffice.org e a escolha é porque esta é uma
opção realmente muito boa. Há ainda várias
empresas privadas que fazem a migração
para Linux e BrOffice.org e por uma questão
de sigilo empresarial não faz a divulgação,
revela.

“Cada vez mais, empresas
optam pelo BrOffice.org e outros
Software Livres”
(Luis Dosso - Dextra)
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Mercado de
trabalho com
tecnologias
livres no Brasil

O cenário no Brasil, como dito anteriormente, é promissor, principalmente pela opção política que
fez o governo brasileiro. Segundo Sergio Amadeu, o Brasil e todo o mundo tem gente capaz de
desenvolver tecnologia, e no governo Lula isso começou a ser valorizado a partir do movimento
software livre. O Ministério da Educação e Cultura, por exemplo, tem um projeto que pretende
conectar 55 mil escolas atingindo 85% dos alunos sob os seus cuidados, porque entende, baseado em estudos preliminares, que há um avanço no aprendizado de crianças que estão expostas
ao mundo digital.

Nesse estudo o MEC acompanhou três
tipos de escolas:
1

Sem laboratório de Informática

2

Com laboratório de Informática, mas
sem internet

3

Com laboratório de Informática
conectado à grande rede

A conclusão foi uma evolução do aprendizado
das crianças cujas escolas tinham à
disposição laboratórios com acesso à internet
comprovada nos exames de proficiência.
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O Ministério do Planejamento, através do
Comitê Interdisciplinar de Software Livre, prevê que o Brasil precisa multiplicar por dez a
mão de obra nesta área para atender a demanda que será criada após a execução de
vários projetos do Governo Federal, entre os
quais o acesso irrestrito à internet banda larga
para toda a população no país. A partir daí
cria-se um dilema: o mercado de software livre
só não cresce mais porque falta gente qualificada, na opinião de Luis Dosso. Então, fica
um engargalando o outro, ou seja, não tem
mais gente porque o mercado não gera mais
demanda; é preciso quebrar este gargalo,
conclui Dosso.
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Em uma visão bem mais otimista, quase apaixonada, o diretor-executivo da Linux International, John Maddog Hall, garante que o Brasil
é, atualmente, o melhor país para trabalhar
com Linux. Com essa certeza Maddog iniciou
projeto para criação de pelo menos 3 milhões
de empregos. O projeto piloto vai ser implantado no país em abril e o objetivo é dobrar o
número de programadores de software livre
no mundo, melhorar a educação, permitir que
o mundo todo economize cerca de R$ 10 bilhões por dia e, acima de tudo, conseguir tudo
isso sem recursos de governos locais. O Projeto baseia-se em três pilares: hardware, rede
e empreendedorismo. John Maddog Hall garante que com o uso de vários computadores
de baixíssimo custo (ThinClient), com Linux e
um servidor, é possível conectar todos os
computadores de forma a criar uma grande
bolha de rede sem fio. Cada ThinClient também será um roteador e compartilhará parte
da sua banda de rede para os demais usuários. Isso vai gerar uma demanda muito forte
por profissionais preparados para instalar e
configurar o servidor, vender o serviço em
prédios e vizinhança, instalar os ThinClients,
treinar os clientes usuários, agregar novos
serviços, como construção de websites, firewall, prestar serviços de pós-vendas e ainda, manter a rede operacional.

Os gráficos abaixo mostram a escalada em
busca de profissionais de TI nos Estados
Unidos.

Empresas que atuam em Consultorias e Treinamentos tendo como base o Software Livre
desconhecem o que é crise. Aliás, estão frequentemente à procura de profissionais qualificados para preencher os seus quadros e
atender a demanda crescente.
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Os profissionais mais procurados são Gerentes de projetos, desenvolvedores Java,
analistas de requisitos, webdesigners, DBAs
Oracle/PostgreSQL, além de estagiários cursando ciências de computação e cursos afins.
Para Luis Dosso da empresa Dextra, os serviços oferecidos tem o objetivo de auxiliar médias e grandes organizações, dos mais variados segmentos a elevarem o seu patamar
competitivo, adaptando-se às novas exigências tecnológicas do mercado.

Esta é uma pesquisa possível apenas nos
Estados Unidos, mas dá para se ter uma
ideia do quadro atual.
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Luis Dosso costuma comparar o mercado de
trabalho no inicio das atividades de sua empresa, em 1995, a uma terra de pioneiros
onde “quem tinha um olho era rei”. Era um
tempo de poucas oportunidades, de adoção
de software livre restrita e de profissionais generalistas, conta. De lá para cá muita coisa
mudou. O mercado está em expansão, o uso
de softwares livres não está mais restrito à infraestrutura, mas presente em todas as áreas
das empresas e os profissionais se tornaram
especialistas. Para quem pretende entrar para
esse mercado com falta de profissionais qualificados, Luis Dosso aponta as áreas que, segundo ele, estão em expansão: Desenvolvimento e Integração de Software; Servidores
de aplicação, Aplicativos de negócio, Banco
de Dados e Infra-estrutura e segurança. Entre
os principais aplicativos apontados por Dosso
figuram OpenOffice.org, Drupal, Linux, PostgreSQL, Java, Apache etc. Sobre tendências
do mercado de trabalho, Luis Dosso afirma
que o mercado tem uma demanda crescente
de serviços e profissionais para software livre.
Tal afirmação se baseia em dados obtidos no
portal indeed, conforme gráficos ao lado e na
página anterior, que fornece a evolução e a
procura por profissionais, nos Estados Unidos,
através de palavras chave. As palavras chaves buscadas foram: linux; ubuntu; .Net e C#;
Rails, PHP e Phyton; MySQL e PostgreSQL.
As pesquisas revelaram, que de 2005 a 2009,
houve um aumento na oferta de emprego em
todas as buscas. Em alguns casos, o aumento
chega a 6 mil porcento, como é o caso do
Ubuntu Linux. Uma indicação, segundo Luis
Dosso, que o mercado está muito aquecido e
isso acaba refletindo aqui no Brasil.
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Ubuntu One é o nome da suíte que a
Canonical usará para seus serviços online.
Atualmente com o Ubuntu One é possível
fazer
backups,
armazenamento,
sincronização e compartilhamento de
arquivos. Como definiu brevemente Joshua
Hoover, administrador do projeto: "O Ubuntu
one é sua nuvem pessoal" fonte: Ubuntu
Brasil.

Luiz Oliveira

Neste mercado é muito comum ouvir perguntas como: é possível ganhar dinheiro com
software livre? Corporações gigantes como
Google, Canonical, IBM, Sun/Oracle, entre outras, tem a resposta. Há uma tendência mundial apontando para uma mudança de paradigma. Para Fábio Filho, responsável pelo desenvolvimento de negócios para a América
Latina da Canonical, quem opta por trabalhar
com Software Livre está adotando um modelo
de negócios diferente daquele que opta por
trabalhar com softwares proprietários. Portanto, na opinião dele, não há como fazer comparações. Ele aposta ainda no uso crescente da
computação em nuvem nos próximos anos e
alerta para uma simplificação na definição
desta tecnologia e no oportunismo de algumas empresas prestadoras de serviços. Para
ele, computação em nuvem, é muito mais que
o uso de programas direto de servidores na internet. É uma nova maneira de gerenciar recursos, diminuindo gastos com manutenção
de servidores locais em momentos críticos. A
aposta da Canonical, além da computação em
nuvem (tanto para uso pessoal quanto para
uso corporativo), é também em treinamentos
para certificações de vários níveis, embora, na
prática, o mercado não faça diferença entre
um profissional certificado de outro que não é.

Fábio Filho
“Trabalhar com Software Livre é optar por um
modelo de negócio”
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Jasmic

Um caminho de
sustentabilidade
para o BrOffice.org
e o Software Livre

Segundo a enciclopédia livre, wikipedia, sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da
sociedade humana. Propõe-se a ser um meio
de configurar a civilização e atividade humanas, de tal forma que a sociedade, os seus
membros e as suas economias possam preencher as suas necessidades e expressar o
seu maior potencial no presente, e ao mesmo
tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de
forma a atingir pró-eficiência na manutenção
indefinida desses ideais. Ainda seguindo a definição da enciclopédia, para um empreendimento humano ser sustentável, tem de ter em
vista 4 requisitos básicos. Esse empreendimento tem de ser:





ecologicamente correto;
economicamente viável;
socialmente justo; e
culturalmente aceito.
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O exemplo apontado pelo wikipedia são as
ecovilas, um modelo de assentamento humano sustentável, mas bem que poderia ser outro, como é o caso de comunidades de software livre, que atende, de cara três requisitos
da definição acima, ficando a dúvida somente
no item dois, ou seja, a viabilidade econômica
do projeto.
Para Cláudio Filho, coordenador geral da Comunidade BrOffice.org a sustentabilidade e o
futuro do software livre depende estritamente
da legalidade jurídica e profissional das instituições e das comunidades promotoras de
novas tecnologias ligadas ao segmento. Em
sua palestra "Um caminho de sustentabilidade
para o BrOffice.org e o Software Livre", apresentada na 6ª Conferência Latino-americana
de Software Livre - Latinoware 2009, Cláudio
Filho, afirma que as comunidades de software livre precisam obter governança e autonomia nacional no desenvolvimento mundial.
"Hoje ainda estamos muito atrelados a empresas estrangeiras.
Janeiro 2010
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Por isso, devemos criar alternativas e monitorar nossa tecnologia", disse.
A fixação de know-how no país, combatendo a
evasão de divisas para serviços de consultoria, suporte e desenvolvimento, é uma das saídas apontadas pelo especialista. A principal
referência para Cláudio Filho é a ONG BrOffice.org, o braço jurídico da comunidade BrOffice.org, entidade presidida por ele.

Arquivo pessoal

Graças a implementação deste novo paradigma de mercado, a ONG BrOffice.org tem fomentado o mercado para grandes migrações
corporativas, geralmente com mais de 2000
computadores, fortalecendo tanto o mercado
de serviços como o envolvimento da comunidade. Hoje, com este apoio da ONG à comunidade, já somos uma das maiores comunidades do planeta, com uma média de 150 voluntários, mais de 15 projetos internos (entre os
quais esta revista), mais de seis mil pessoas
cadastradas no portal do projeto e um faturamento médio de mais de U$ 100 mil..

Baseado em sua própria experiência à frente
da Comunidade BrOffice.org, Cláudio conclui
que a receita para o sucesso de qualquer entidade sustenta-se em sua legalidade. Para
conseguir atender uma demanda crescente de
empresas à procura de serviços especializados foi preciso a criação da Ong Broffice.org –
Projeto Brasil, explica. Outros fatores importantes para a sustentabilidade de projetos
open source são a valorização profissional
dos integrantes de cada comunidade, a divulgação dos projetos e principalmente o controle e domínio da tecnologia, passando pelo
trabalho cooperativo junto a universidades.
Esses cuidados, entre outros, são, segundo
Cláudio Filho, a receita certa para a viabilidade de projetos e comunidades de software livre baseadas no Brasil.

Cláudio F. Filho aponta para a logomarca BrOffice.org entre os patrocinadores do OOoCon
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Bern@t

como objeto
Por Carlos Antonio da Silva

Passo-a-passo mostrando como utilizar textos como objetos no BrOffice.org Draw, possibilitando que sejam aproveitados para diversos fins.
O aplicativo de desenho Draw, que faz parte da suíte de produtividade BrOffice.org, mesmo não
sendo o programa mais usado do conjunto, se destaca por ser um diferencial entre os pacotes Office, tendo em vista não existir programa similar no maior concorrente do BrOffice.org.
A proposta do BrOffice.org Draw é de ser um aplicativo simples de usar, mas ao mesmo tempo com
grande potencial produtivo, servindo para criar desde cartões de visita, folders, ou até mesmo a revista que você está lendo neste exato momento.
O objetivo deste tutorial é mostrar como transformar um texto normal em objetos que podem ser alterados, redimensionados e reposicionados de acordo com o gosto do usuário.
Vamos iniciar digitando um texto.

tutorial |
Nesse momento temos na tela um texto normal, no qual podemos alterar o tamanho, a fonte, a cor,
mas não podemos separar as letras, nem tão pouco girar cada uma individualmente. Para que isso
seja possível vamos no menu Modificar> Converter> em polígonos.

Estando o texto em forma de polígonos, teremos, na realidade, vários objetos em formato vetorizado, onde poderemos, a partir daí, selecionar cada um de maneira individual, podendo alterar qualquer característica.

tutorial |
Após serem modificadas para a forma de polígonos, podemos brincar com as letras como se fossem
figuras vetorizadas, uma das opções seria a rotação ou giro. Para executar a rotação, devemos antes selecionar o objeto (letra) e depois clicar no menu Girar.

Ao ser dado o comando de rotação, o objeto estará cercado por 6 (seis) pequenas esferas vermelhas, das quais apenas as que se encontram nas laterais extremas inferiores e superiores estarão
aptas a realizar o giro. O cursor do mouse muda para o símbolo de giro.
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Clicando e segurando o botão esquerdo do mouse, rotacione o objeto, soltando o botão quando estiver na posição desejada.
Para modificar a cor do objeto, escolha uma delas no botão estilo de área / preenchimento ou vá
em Formatar > Área.

Para explorar ao máximo as possibilidades que essa ferramenta nos dá, podemos alterar também a
forma e a posição dos polígonos que formam o objeto. Para obter a visão desses polígonos, devemos clicar no botão Pontos, que se encontra na barra de desenho, ou no menu Editar > Pontos,
ou ainda F8.
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Isso mesmo! Os pontos nos permitem modificar o objeto, como se fosse naquele programa que tem
o sobrenome Draw, e que custa em torno de R$ 1.300,00. Vamos então selecionar alguns pontos e
mexer na forma do objeto.

Com os pontos selecionados, clique com o botão esquerdo do mouse e arraste, solte ao chegar na
posição desejada. Para transformar um “C” em um “G” foi fácil, mas pode-se fazer muito mais que
isso com essa ferramenta, basta usar a imaginação.
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Com essas opções que vimos, podemos colocar as letras posicionadas para que o texto tome uma
forma definida pelo usuário. Iremos aqui adicionar uma elipse e usá-la como base para se montar
um texto em forma circular. Vamos posicionando as letras e girando de acordo com a forma a ser
seguida.

Depois de colocadas todas as letras em seus determinados locais e feitos alguns ajustes, vamos
modificar a cor do texto.

tutorial |
Para modificar a cor do objeto, como já foi mostrado antes, vá no botão estilo de área / preenchimento ou em Formatar > Área.
Para modificar a cor da linha, vá no botão Cor da linha, ou em Formatar > Linha.

E finalmente para dar um ar mais cosmético ao texto; ou seja, enfeitar um pouco; vamos converter o
texto em um objeto 3D. Com o texto selecionado vamos em Modificar > Converter > Em 3D.
Terminado, vamos apenas lembrar de excluir a elipse.
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Como vimos, da mesma maneira que modificamos a forma das letras, podemos também modificar
qualquer outro objeto. Essas funções facilitam a criação de trabalhos como cartões, convites, cartazes e impressos diversos. Espero que o tutorial tenha sido útil de alguma forma. Agradeço a atenção
de quem acompanhou até aqui. Até o próximo tutorial.

SOS Haiti
Sobre o terremoto: Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto com magnitude 7.0 na escala de Richter,
atingiu o país a aproximadamente 22 quilômetros da capital, Porto Príncipe. Em seguida, foram
sentidos na área múltiplos tremores com magnitude em torno de 5.9 graus. O palácio presidencial,
várias escolas, hospitais e outras construções ficaram destruídos após o terremoto, estima-se que
80% das construções de Porto Príncipe foram destruídas ou seriamente danificadas. O número de
mortos não é conhecido com precisão, embora fontes noticiosas afirmem que pode chegar aos 200
mil, e o número de desabrigados pode chegar aos três milhões. Segundo as Nações Unidas, o sismo
foi o pior desastre já enfrentado pela organização desde sua criação em 1945.
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Arquivo pessoal

Inclusão Digital

Por Luiz Oliveira e Marcus Diogo

Silvia Maria de Paiva coordenou a Estação Digital inaugurada em 2005, projeto da Fundação
Banco do Brasil cujo objetivo era incentivar e formar educadores sociais das comunidades,
para promover a difusão das tecnologias da informação e comunicação, por meio da realização
de cursos de capacitação em informática para a comunidade, orientada também na utilização
da internet e dos serviços eletrônicos. Essa entrevista foi concedida em 2008, quando o projeto
ainda estava em funcionamento. Novas informações foram enviadas pela Silvia para que fosse
possível uma visão mais ampla da realidade digital do município.
RB: Como foi o Inicio da Estação Digital de
Pacajús?
Silvia: Foi inaugurada no dia 23/05/2005,
sendo a primeira do Estado do Ceará funcionando até dezembro de 2008, sendo mantida
pela Prefeitura, que pagava a internet, os
educadores e demais funcionários, água e luz,
material de expediente etc.
Neste mesmo dia foi criada a Associação Integrando e Construindo o Conhecimento formada pelos educadores e amigos para incluir
socialmente as pessoas com ações de inclusão digital, cultura e incentivando o protagonismo das pessoas da comunidade.
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A Estação Digital de Pacajus, veio como benefício social dado pela Fundação Banco do
Brasil à Associação de Moradores de Pascoal,
zona rural, onde funcionava uma mini fábrica
de beneficiamento de castanha de caju.
Como na zona rural não tinha condições de
ter conexão de internet o Prefeito Francisco
José Cunha de Queiroz, fez uma proposta ao
Presidente da Associação Francisco Chagas,
para que o projeto funcionasse na zona urbana atendendo assim a um maior número de
pessoas.
Janeiro 2010
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Desde o início trabalhei com a preparação do
projeto que seria enviado para a Fundação,
depois Coordenei e fui Educadora Social, ainda quando estava apenas no papel, logo após
mais dois educadores estiveram (Sibéria
Mendes e Elton Silva) junto comigo.
O Projeto Estação Digital tem como objetivo o
acesso à informação para a construção do
conhecimento, para a participação em sociedade e para a ampliação de oportunidades de
trabalho. Na caminhada, alguns educadores
foram contratados por outras instituições, pelo
bom trabalho desenvolvido e outros vieram
para compor o time, entre eles Bruno Mesquita, ex aluno do projeto, Maicon Carvalho e
Débora Chaves.
Todo semestre o cadastro de novos alunos,
nos dava a visão daqueles que poderiam nos
ajudar como voluntários, muitos deles chegando a ser contratados para trabalhar conosco e em outros locais. Esse foi o caso, dos
mais recentes Elizângela Kelma (Advogada,
mais ainda ligada aos trabalhos na Ong),
Cleidiane, Marisa, Taisleno, Jaires, todos Educadores Sociais que cresceram profissionalmente conosco.

RB: Houve rejeição da formação dos seus
alunos com o BrOffice.org nas empresas?
Silvia: Não. Trabalhamos de maneira a sensibilizar para o uso, a fazer o aluno conhecer o
software livre e sua aplicabilidade na vida cotidiana, bem como mostrar as diferenças em
relação às outras suítes de escritórios proprietárias. Com o conhecimento sobre o assunto,
o aluno tem condições de fazer uso do computador de uma empresa, que ainda não migrou para o uso do BrOffice.org, sem dificuldades. Nosso aluno hoje tem consciência de
que mais dia menos dia, o mercado de trabalho da região vai absorver profissionais que
tem o conhecimento e prática no uso de software livre, portanto precisa estar preparado
para essa mudança. Sendo assim, a procura
pelos nossos cursos é muito grande, principalmente do público jovem. Quando um aluno
vai para a seleção de uma empresa que não
conhece software livre, os encarregados da
seleção nos ligam, perguntando se o conhecimento em informática desse aluno é equivalente ao de um com o conhecimento em software proprietário. Explicamos que é com uma
qualidade superior e que a empresa não vai
ter prejuízo com essa contratação.

Silvia: Foi importante em diversos aspectos,
principalmente porque propiciou a construção
e difusão do conhecimento, uso do coeficiente
criativo na elaboração de propostas de inclusão social com auxilio das artes e das tecnologias de informação e comunicação. Devido
a todos esses fatores mencionados, pode-se
dizer que em Pacajus já existe uma comunidade de usuários e difusores do software livre.
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RB: Porque a Inclusão Digital foi importante em Pacajus?
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Silvia: A troca de gestores fez com que o projeto parasse, quebrando o ciclo de desenvolvimento e serviços prestados à comunidade.
A Associação de Moradores de Pascoal decidiu então, deixar o equipamento da Estação
Digital com uma Secretaria Municipal para
que ela pudesse desenvolver o Projeto, levando em frente os trabalhos e se responsabilizando pelo pagamento da internet, que estava com atraso há mais de um ano, período em
que a Estação não mais funcionou.
RB: E qual a realidade hoje em Pacajus no
que diz respeito à Inclusão Digital?
Silvia: No Ano de 2009, passamos a desenvolver apenas o trabalho na Associação Integrando e Construindo o Conhecimento- AICC,
com o nosso telecentro que atende a 300
pessoas em média para pesquisas, cursos e
desenvolvimento de diversos projetos com o
uso também,das tecnologias de informação e
comunicação. Estamos agora terminando a
reforma do mais novo espaço, para atender
vinte pessoas por vez para os cursos de informática com o uso de Linux, que somos pioneiros com uma metodologia 50% prática e
50% teórica com aulas dinâmicas com o uso
de uma metodologia que vivencia a criação de
nossos alunos através de dinâmicas de socialização e integração das turmas; único espaço
público na cidade a oferecer esse trabalho.
Essa mesma metodologia foi usada com sucesso no Projeto Piloto no Município, ainda
com a Estação Digital, em parceria com a Secretaria de Ação Social do Município e STDS
do Governo do Estado do Ceará, chamado
Primeiro passo, que capacitou 25 jovens ao
mercado de trabalho, sendo o único curso no
estado que utilizou software livre.
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A metodologia foi finalista do Prêmio “Aprender e Ensinar Tecnologias Sociais” da Revista
Fórum e Fundação Banco do Brasil, do ano
de 2009.
Temos um espaço para as Artes Integradas,
dentro do eixo da Cultural, Biblioteca virtual e
com livros, Oficinas de Artesanato e áreas
afins, Geração de emprego e renda para as
mulheres, Mini CRC( Centro de Recondicionamento de Computadores), onde teremos as
aulas de montagem e manutenção de computadores e redes, com um enfoque para o reaproveitamento do e-lixo etc.
Wikipedia

RB: Por quê a Estação parou de funcionar?

Pacajus é um município do
estado do Ceará, localizado na
Região
Metropolitana
de
Fortaleza. A distância até a
capital é de 51,1 km. O
topônimo Pacajus tem origem
nas tribos dos Tapuias, Jaracu,
ou Paiacu, que habitavam a
região.
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RB: No II Encontro Nacional das Estações
Digitais, realizado em 2008, Pacajus teve
uma boa visibilidade, porquê?
Silvia: Justamente porque um dos temas debatidos no último dia do encontro foi sobre
"Geração de Trabalho e Renda: o desafio das
Estações Digitais". Pacajus se destacou por
causa do número de pessoas que foram capacitadas até aquele momento: 60 professores da rede municipal e estadual de ensino,
somente da zona rural, além de 30 cajucultores de dez municípios, nos quais a Fundação
BB desenvolve programas de geração de trabalho e renda. Nestas comunidades, os alunos eram transportados até a estação por
ônibus cedidos pela Prefeitura. Além de estudar informática básica, os produtores aprendiam, por exemplo, técnicas para a elaboração de planilhas de custo e folhas de pagamento, entre outras atividades desenvolvidas
pela Cooperativa Agroindustrial de Pacajus
(Copacaju). A Estação Digital foi o primeiro
passo para que os agricultores tivessem
acesso às tecnologias da informação.

Serviços prestados a comunidade

Pessoas
atendidas

Curso de Linux (Estação Digital de
Pacajus)

500

Operador de Empilhadeira (parceria
com o Senai Regiona Horizonte)

20

Mecânico Refrigerista (parceria com o
Senai Regiona Horizonte)

20

Informática
Educativa
(para
educadores da rede pública estadual e
municipal em parceria com a Intel e
Senai Regional Horizonte)

120

Canto (parceria com a AICC) | 3
turmas permanentes

60

Teatro (parceria com a AICC) | 3
turmas permanentes

60

Artesanato(parceria com a AICC)

100

Pintura em tecido(parceria com a
AICC)

100

Capacitação para os agricultores da
Copacaju
(parceria
com
a
Universidade Federal do Ceará e
Fundação Banco do Brasil)

20

Oficina para Educadores
(parceria com a AICC)

8

Sociais

Atendimento semanal para
pesquisa

100

Atendimento mês da Estação
Digital com outros serviços

500

Trazendo dicas e informação,
todos os dias e na dose certa
www.dicas-l.com.br
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Por Francival Lima

Às vezes, temos uma planilha com algumas linhas repetidas, mas precisamos desses dados
sem nenhuma duplicação. Para apagar essas entradas de maneira rápida, podemos nos utilizar
da Ferramenta “Filtro Padrão”. Os passos a seguir fornecem uma maneira de utilizar esse mecanismo:
1 - Selecione as células com os dados onde se queira excluir os duplicados;
2 - Acesse menu Dados >> Filtro >> “Filtro padrão...”;

Figura 1
3 - Na janela que é aberta, o rótulo da coluna a ser analisada deverá aparecer no item “Nome
do campo”. Mude o rótulo para “-nenhum-”;

Figura 2
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4 - Clique no botão “Mais”. Então marque a opção “Sem duplicação”;

Figura 3
5 - Marque a opção “Copiar resultados para...”. Clique no botão com uma seta verde (se você
posicionar o mouse em cima, será mostrado o nome “Encolher”). Selecione então uma célula
para onde se queira copiar os dados, na mesma planilha ou em outra planilha (podendo ser no
mesmo arquivo ou não). Feito isso, clique no botão “Encolher” novamente, a fim de voltar à janela anterior. Então clique em “OK”. Os dados não repetidos serão copiados para onde você determinou.

Figura 4
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Por Francival Lima

Outro dia uma pessoa me perguntou se havia um modo do Broffice.org Impress abrir um arquivo
pps automaticamente no modo apresentação. Comecei a “fuçar” pela Internet à procura de uma
resposta. Após algumas pesquisas, descobri a extensão “Auto Starter for Presentation documents”, para os íntimos, “ImpressRunner.oxt” ;-)
Abaixo segue um passo a passo para instalá-la:
1 - Abra o Broffice.org Impress, acesse o menu Ferramentas >> Gerenciador de extensão... >>
“Obtenha mais extensões aqui...”;

Figura 1

Figura 2
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2 - Será aberta em seu navegador WEB uma página de extensões do (Open/Br) Office.org:
http://extensions.services.openoffice.org/. Procure pela extensão “Auto Starter for Presentation documents”;

Figura 3
3 - Clique em “Get it!” para fazer download. Se o BrOffice.org estiver instalado adequadamente,
o navegador oferecerá a opção de abrir a extensão pelo gerenciador de extensão do BrOffice.org;

Figura 4
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4 - O BrOffice.org avisará sobre a instalação da extensão “ImpressRunner.oxt”. Clique em OK
e aguarde a instalação. Então feche todas as janelas do BrOffice.org e depois abra novamente.

Figura 5

Figura 6
Após isso, o BrOffice.org Impress abrirá arquivos pps diretamente no modo apresentação. Aliás,
ele abre normalmente para edição do arquivo, mas em seguida muda para o modo apresentação. O tempo para essa mudança é bem pequeno.
Fica a dica para quem quiser adicionar esse comportamento ao seu BrOffice.org.
That's all folks.
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Por Luiz Fernando Carvalho

Por vezes, utilizar o Assistente do
BrOffice.org (Figura 1) pode se tornar um tanto demorado ao seguir os
diversos passos sugeridos.
Apresentamos 4 passos para preparar a mala direta no BrOffice.org.
Em primeiro lugar vamos ao requisito para a preparação da mala direta:
a base de dados, arquivo onde estão os dados para a mala direta,
deve ser preparada em um dos seguintes formatos: ODB, ODS, SXC,
DBF, XLS, TXT, CSV, MDB, ACCDB.

Figura 1

Seguiremos nossa dica usando o exemplo de uma planilha ods. Vamos aos passos:

1

Figura 2
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2
Figura 3

2. Escolha a base de dados
a partir do menu EDITAR>Trocar
banco de Dados (Figura 3). Na
janela que se abre, clique em
PROCURAR. Encontre sua base
de dados (Figura 4).

Figura 4

Figura 5
Em seguida clique no sinal de “+”
para escolher a planilha onde se
encontram os dados (Figura 5).
Clique em DEFINIR, para concluir
a escolha da base de dados.
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3
3. Coloque os campos da
mala direta usando o recurso
de arrastar. Para ver os campos da base de dados, clique
no Ícone “Fontes de Dados” na
Figura 6
barra de ferramentas, ou pressione “F4”. Aparecerá na tela a
lista das bases de dados registradas (Figura 6). À direita da janela estarão os campos.
Para arrastar o campo, clique no rótulo da coluna e arraste para o texto. Será criado no documento uma referência ao campo.

4
Figura 7

4. Imprima a mala direta usando
Control+P
ou
pelo
menu
ARQUIVO>IMPRIMIR.
Aparecerá
uma mensagem perguntando se deseja imprimir uma “carta-formulário”
(Figura 7).

Clique em SIM, então aparecerá
uma tela com as opções de impressão (Figura 8). Você poderá enviar
diretamente para a impressora ou
ainda salvar em arquivo.
Figura 8
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Prova de concurso em Goiás será
realizada em BrOffice.org

Alguns países como a Alemanha e França recomendaram a troca do browser da Microsoft por outro navegador mais seguro, como o Mozilla Firefox, após o ataque
aos servidores do Google. O ataque só foi possível por
causa de uma falha (bug) no Internet Explorer. A alegação desses países para a recomendação foi o cuidado
com a segurança.
Além disso, o Google vai alterar o
protocolo
usado
pelo seu serviço
de e-mail gratuito,
o Gmail, para https

Com coordenação do
diretor do Foro local,
juiz Nickerson Pires
Ferreira, a comarca
de Jussara aplicou
provas de digitação
dos concursos públicos destinados ao
provimento dos cargos de oficial de justiça - avaliador judiciário II e escrevente judiciário II, usando o aplicativo para escritórios
BrOffice.org. Os testes foram realizados na sede do fórum da comarca.

uma opção mais segura, embora mais cara. Essa opção
já existia, mas o usuário é quem decidia se a usaria ou
não. A mudança foi anunciada no blog oficial da companhia sem mencionar as tentativas de invasão da China.

Linux está em um terço dos
netbooks

flod

Europeus recomendam troca do IE
por navegadores mais seguros

Instituto de Previdência do Espírito
Santo migra para BrOffice.org
Com isso, o Instituto de Previdência e Assistência do
Estado do Espírito Santo (IPAJM) economizou até o
momento algo em torno de R$ 120.000,00. Já estão em
utilização no órgão 120 cópias do BrOffice.org, sob licença GNU, instaladas em máquinas novas adquiridas
para modernização do órgão. De acordo com Gilberto
Tulli, gestor de TI do IPAJM, a utilização tem sido natural, com poucas necessidades de suporte local por conta da troca dos aplicativos. O BrOffice.org atende integralmente às necessidades do órgão, e sua compatibilidade com documentos produzidos pela suíte anterior,
quando não é de 100%, é resolvida pelo pessoal local.
Tulli informou ainda que a economia deverá ser bem
maior com a implantação de servidores Linux subsituição de outros aplicativos por Software Livres.

Quase um terço dos 35 milhões de netbooks que foram
entregues no final do ano de 2009 e inicio de 2010 virão
com alguma variante do sistema operacional livre de
código aberto, disse a ABI Research. A proporção exata
é de 32% para o Linux contra 68% do Windows, disse
Jeff Orr, um analista da ABI, que trabalha com números
aproximados de 11 milhões de netbooks com Linux neste ano.

Fonte: BrOffice.org | http://broffice.org

www.broffice.org/amigos_do_broo

http://www.broffice.org/investimos
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Campus Party Brasil

De 25 a 31 de janeiro acontece a terceira edição da Campus
Party Brasil, na cidade de São Paulo. A equipe organizadora
do evento espera cerca de 6 mil pessoas no Centro de Exposições Imigrantes. Na pauta deste ano questões importantes a ser debatidas, como por exemplo as novas regras sobre direitos autorais no país, o plano nacional de banda larga e a influência das redes sociais nas eleições deste ano.
O evento é conhecido por apresentar inovações tecnológicas, tais como robôs, programas de computadores, jogos e
ainda por proporcionar um local para encontros de muitas
redes sociais.

Lançamento da Revista BrOffice.org no Solisc

Claudio F. Filho

A edição 09 da revista, como anunciado no portal, teve seu lançamento no Solisc. Uma grata surpresa foi que o stand
do BrOffice.org, enfeitado graciosamente com folders, camisetas, adesivos e a nossa revista, despertou bastante a
atenção dos participantes do evento que ouviram os discursos de Cláudio Filho, do Professor De Lucca e de Corinto
Meffe.

Professor De Lucca, Cláudio Filho e Corinto Meffe
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