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Ideia xa

Firme na ideia xa
de manter a
candidatura de Lula
à Presidência,
mesmo sabendo
que ela não poderá
acontecer, a cúpula
petista deu [...]
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Eleições e notícias falsas

Um tema candente para as eleições do ano que vem é a in uência

da internet no comportamento dos eleitores. Pesquisa do Ibope,

realizada em julho, aponta as redes sociais como o mais e ciente

veículo de formação de opinião do eleitor. No Brasil nunca antes

elas foram tão importantes. Em especial, se levarmos em

consideração que o País já tem quase 100 milhões de contas no

Facebook. Somos, sem dúvida, um dos países mais conectados do

mundo.

Com as redes sociais sendo mais in uentes do que a mídia

tradicional, temos um problema da maior gravidade: a profusão

de notícias falsas e sua in uência no processo eleitoral. Os mais

informados sabem que processos eleitorais recentes nos Estados

Unidos e na França foram fortemente afetados pela

disseminação de notícias falsas.

Recentemente, o Congresso americano realizou debates com

Twitter, Facebook e Google, durante os quais os parlamentares

acusaram as empresas de serem responsáveis pela in uência

nefasta da Rússia no processo eleitoral que elegeu Trump. Pelo

fato de terem criado as plataformas que permitiram a

manipulação de informações.
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Marcelo
Camargo/Agência
Brasil Autorizada
pelo ministro
Edson Fachin, do
Supremo Tribunal
Federal, a
nova perícia a que a
Lava Jato [...]
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PARDELLAS

Uma boa e uma má
notícia para
Bolsonaro

A maioria dos
analistas ainda
enxerga a atual
corrida eleitoral
com olhos vidrados
no retrovisor e a
partir de premissas
desbotadas [...]

MENTOR NETO

Criptopresidente

Tem aquela frase
manjada que diz
que “para ganhar
dinheiro, você tem
que estar no lugar
certo, na hora
certa”. Então… Só se
esquecem de [...]

MARCO ANTONIO

VILLA

Estatais à serviço
do Brasil

A greve dos
caminhoneiros
recolocou a
questão da
privatização da
Petrobras e — por
tabela — de todas

O debate está indo além de criminalizar a in uência indevida no

processo eleitoral. Vai atingir as empresas a partir da crença de

muitos de que elas podem destruir a democracia. Acho um

exagero considerá-las inimigas da democracia, mas, com certeza,

essas empresas agem de forma inadequada para conter os

abusos ocorridos.

Por duas razões. A primeira é que Twitter, Facebook e Google

transferem para os usuários a responsabilidade pelos conteúdos

postados. A segunda é que, por possuírem caráter transnacional,

se eximem de cumprir as leis dos países que cobrem. Daí existir

um movimento, lançado por Tim Berners-Lee, inventor da World

Wide Web, de criação de uma Magna Carta para a internet. Uma

espécie de Constituição Mundial que regule o funcionamento da

web. Porém, como levará tempo para que esse tipo de

Constituição se concretize, cada país deve tratar de proteger

seus interesses. E o Brasil deve, inicialmente, tentar minimizar os

efeitos das fake news nas redes sociais nas cenas pré-eleitoral e

eleitoral. As empresas que detêm as plataformas devem assumir

compromissos claros de combate a essa praga.

Evidentemente, a questão deve ser abordada com cuidado, por

se relacionar com a liberdade de expressão e a liberdade de

imprensa. No entanto, considerando o dano causado aos

processos eleitorais mencionados, omitir-se das decisões que

devem ser tomadas poderá fragilizar, ainda mais, a nossa frágil

democracia. Governo e empresas deverão assumir

responsabilidades frente ao problema.

Hoje e sempre
O grupo The Bamboos, na canção “Where does the time go?”, indaga
para onde vai o tempo. Não sei ao certo. Só sei que o hoje é o
sempre. O amanhã é o talvez. Já o ontem, passou e se acumulou,
como os resíduos que fertilizam as várzeas. O passado existe como
resíduo no presente, mas submetido […]
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as estatais. O tema
entrou na [...]

Ver mais

Não existe renovação plena na política nacional. É utópico acreditar
que podemos, com nossos atuais instrumentos, renovar totalmente
a nossa política. Justo por isso devemos examinar o discurso e a
narrativa de cada candidato que se posiciona como novo, que se diz
agente da renovação nestas eleições. No quadro atual, só existe um
candidato à […]
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Nossa estupidez
Para Mauro Paulino, diretor do instituto de pesquisa Datafolha, a
segurança pública será tema central das narrativas eleitorais esse
ano, ainda que a economia continue a ter importância e in�uência
no processo. Ele tem razão, porque a sensação de insegurança nas
cidades aumentou, apesar de, paradoxalmente, terem surgido boas
notícias aqui e ali. Em São […]
10/11/17

O lado bom dos desastres
Seria viável dizer que existe um lado bom nos infortúnios? Para
Nietzsche, sim. Segundo Alain de Botton, ele “viu nas di�culdades
um pré-requisito decisivo de satisfação e concluiu que as formas
açucaradas de consolação eram, em sua essência, mais cruéis do
que úteis”. Seria a velha máxima das academias de ginástica: “No
pain, no gain”? […]
10/11/17

Moedas, acaso e eleições
O tempo que a moeda leva para girar no ar antes de cair é o
momento de se tomar a decisão. A teoria, meio maluca, é de Gerd
Gigerenzer, psicólogo alemão especialista em tomadas de decisão.
Tradicionalmente, consultores recomendam o seguinte processo
para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
10/11/17

Você pode gostar
Este é o jeito mais inteligente de comprar no Aliexpress

https://istoe.com.br/estatais-a-servico-do-brasil/
https://istoe.com.br/coluna/murillo-de-aragao/
https://istoe.com.br/em-busca-do-vintage/
https://istoe.com.br/nossa-estupidez/
https://istoe.com.br/nossa-estupidez/
https://istoe.com.br/o-lado-bom-dos-desastres/
https://istoe.com.br/o-lado-bom-dos-desastres/
https://istoe.com.br/moedas-acaso-e-eleicoes/
https://istoe.com.br/moedas-acaso-e-eleicoes/
https://www.meliuz.com.br/lembrador/artigo/aliexpress?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=extensao-aliexpress&utm_content=23-05-2018-aliexpress-pacote-compra_inteligente


 Links patrocinados 

Meliuz

LiftSkin

Melhor do que botox? Mãe com 57 anos aparenta 35, sem
cirurgia!

 

Livia Andrade posa de �o-dental e lev…

A apresentadora Livia Andrade bombou nas redes sociais nesse 
domingo (10). A beldade postou uma foto com biquíni �o-dent…
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