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O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 9 DE MAIO DE 2010

óbito.Ositeafirma queinformações consideradas sensíveis são
retiradas, como telefone e endereço. O perfil é congelado, para
que ninguém possa modificá-lo.

Sites prometem ‘vida
digital’ após a morte
Empresas de internet oferecem serviços que vão do envio de e-mails
de despedida à revelação de segredos que ficaram guardados por anos
Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A vida eterna existe. Pelo menos
no mundo digital. Junto com a
expansão da internet e das redes
sociais, houve uma explosão de
sites que se oferecem para, após
a morte, manter seu perfil no Facebook, mandar uma mensagem
de e-mail ou manter um site por
25anos.Outros propõeumserviço de administração da vida digi-

talapóssuamorte,borrandoprogressivamente sua existência.
Omaiordossitesde relacionamento social, o Facebook, estima que 3% de seus usuários já
morreram.Nofimde2009,aempresa anunciou serviços para
mantero perfil dosmortos, mesmo que por anos. “Quando alguém parte, não ficam apenas
em nossas memórias, mas também ficam em nossas redes sociais”, diz o site em sua página de

blogs. “Para refletir essa realidade,criamosum memorialdeperfis, um lugar onde as pessoas podem salvar e compartilhar suas
memórias sobre pessoas que
morreram”, explica.
Há duas opções para ter seu
perfilnessagaleria.Ousuáriopode pedir ao Facebook ou família
e amigos podemtomar a iniciativa.Paraisso,ositepedeumaprovaderelacionamentocomomorto ou mesmo um certificado de

Última palavra. Empresas na
EuropaenosEstadosUnidosadministram a vida digital de mortos. No caso de executivos ou
banqueiros, sites permitem que
um código de uma conta ou programa não desapareça com a
morte.Ositemanteriaainformação protegida e, a cada mês, envia um e-mail ao detentor do segredo. Se no terceiro e-mail não
houver resposta, o site considera que é hora de enviar a mensagem para a pessoa designada
com o segredo. O site admite:
em caso de um coma prolongado, o sistema não funciona.
No MyLastEmail.com, uma
pessoa pode planejar um e-mail
de despedida para depois de sua
morte. Um amigo próximo daria

osinalverdeparaoenvio.Opagamento anual varia entre US$50 e
US$ 100.
Há ainda a possibilidade de
programar para uma data futura
o envio de um e-mail por parte
do falecido. O serviço chega ao
ponto de oferecer o envio de
e-mails na data de aniversário de
umfamiliar,anosdepois da mortedodonoda conta.Claro, quanto mais serviços encomendados
e mais anos de duração, mais cara é a cobrança em vida.
“Superando a morte.” Esse é o
lema do site DeathSwitch.com.
A empresa promete, por exemplo, ajudar o falecido a não levar
segredos para a túmulo. “Não
morra e leve consigo segredos”,
diz o site. A ideia é a de que, diante da morte do dono de uma conta de e-mail, a empresa envie
uma mensagem em nome do
morto revelando segredos guardados por anos.
Outro serviço é o do site Grea-
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tGoodbye.com, que oferece enviar a familiares e pessoas designadas de antemão como é que o
falecido gostaria que seu funeral
ocorresse.
A gestão da vida digital de um
pessoa ainda é oferecida pela LegacyLocker.com, que promete
bloquear todas as contas e
e-mails do usuário morto, protegendo dadosrelevantes eevitando a atuação de hackers ou mesmo de organizações criminosas.
Onde encontrar
MYLASTEMAIL.COM: ‘PARTA DEIXANDO
MENSAGENS’, DIZ O O SITE, QUE PERMITE ESCREVER OBITUÁRIOS E MONTAR
UM LIVRO DE CONDOLÊNCIAS.
DEATHSWITCH.COM: AO DEIXAR DE
DIGITAR UMA SENHA DE TEMPOS EM
TEMPOS, O SITE ENVIA SUAS INFORMAÇÕES SECRETAS, COMO SENHAS, PARA
QUEM VOCÊ DETERMINAR.

FERNANDO PEREIRA/AE

MegaPromo CVC
Europa voando TAP
Tudo em até 8x sem juros e sem entrada.
Tabu. Ninguém quer discutir a morte em vida, diz Vieira Jr.

‘É uma forma
autoritária de se
fazer presente’
Tentativa de se
manter vivo no universo
virtual mesmo após
a morte pode revelar
desamparo pessoal
A tentativa de se manter vivo virtualmente mesmo após morrer
no “mundo real” pode indicar,
segundo os especialistas, baixa
autoestima, desamparo pessoal,
dificuldade em lidar com a perda
e necessidade de cultivar lembranças.“Éumafantasiadeimortalidade e de onipotência. Mesmo com a intenção amorosa, é
uma forma autoritária de se fazer presente”, afirma Rosa Maria Farah, coordenadora do Núcleo de Pesquisas da Psicologia
em Informática da PUC-SP.
Alguns serviços podem ser
úteis, afirmam os pesquisadores.Planejarvirtualmenteofuneral, para quem tem dificuldade
de lidar com isso em vida, pode
ser uma alternativa, assim como
revelar senhas após o falecimento do usuário pode ser prático.
“É compreensível que não se
queira discutir a morte em vida”,
explica o psiquiatra do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp,
Aderbal Vieira Junior. “Esse tipo
de serviço é uma forma de se fazer virtualmente aquilo que já
era feito antes, como um testa-

● Permanência

ROSA MARIA FARAH

De 8 a 12 de maio,
você compra pacotes
CVC voando TAP com
preços muito baratos
para toda a Europa.
São mais de 70
destinos a sua escolha.

COORDENADORA DO NPPI

“Contratar um serviço desses
é criar condições, mesmo que
parciais, de permanecer aqui.
Além de uma dificuldade em
lidar com a morte, é uma forma
de demonstrar preocupação
com quem ficou.”

mento, na ‘vida real’.”
O surgimento dessas manifestações mórbidas na internet pode ser encarado como mais um
dos reflexos da transferência da
realidade para o universo digital.
“A internet é uma alavanca de dificuldades e recalques das pessoas. Ela dá a possibilidade de
exercer um controle que não temos na vida real, como administrar uma fazendinha ou um falso
perfil”, explica o coordenador
do projeto Dependentes de Internet, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas,
Cristiano Nabuco de Abreu.
Para ele, a possibilidade de
reescrever a vida, mesmo que digitalmente, atrai as pessoas. “O
problema não é a rede, mas sim
as nossas vulnerabilidades, que
levamos para ela. A internet acaba funcionando como uma fuga
para as situações pesadas da realidade.” / MARIANA MANDELLI

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A29.

As mais belas cidades da Europa

Incluídos nos roteiros: passagem aérea ida e volta com
a TAP, hospedagem com café da manhã e seguro-viagem.

Lisboa 5 dias e 4 noites

Milão 5 dias e 4 noites

Paris 5 dias e 4 noites

HotelOlissipoMarquêsdeSá–Saídasdiárias

Hotel Antares Concorde – Saídas diárias

Hotel Ibis La Vilette – Saídas diárias

De: R$ 2.670,................. por: R$ 2.168,

De: R$ 2.628,................. por: R$ 2.144,

De: R$ 2.730,.................por: R$ 2.072,

8x sem juros e sem entrada ... R$ 271,

8x sem juros e sem entrada ...R$ 268,

8x sem juros e sem entrada .. R$ 259,

Preço para saídas de 16/setembro a 9/dezembro.

Preço para saídas de 24/outubro a 9/dezembro.

Preço para saídas de 1o/novembro a 9/dezembro.

Madri 5 dias e 4 noites

Frankfurt 5 dias e 4 noites

Londres 5 dias e 4 noites

Hotel San Antonio de La Florida – Saídas diárias

Hotel Continental – Saídas diárias

Hotel Royal National – Saídas diárias

De: R$ 2.562, ............... por: R$ 2.208,

De: R$ 2.876,................ por: R$ 2.488,

De: R$ 2.852,.................por: R$ 2.416,

8x sem juros e sem entrada ...R$ 276,

8x sem juros e sem entrada ....R$ 311,

8x sem juros e sem entrada ...R$ 302,

Preço para saídas de 16/setembro a 9/novembro.

Preço para saídas de 5/novembro a 9/dezembro.

Preço para saídas de 16/setembro a 6/novembro.

Porto 5 dias e 4 noites

Roma 5 dias e 4 noites

Barcelona 5 dias e 4 noites

Hotel Tuela Porto – Saídas diárias

Hotel Luce – Saídas diárias

Hotel NH Porta Barcelona – Saídas diárias

De: R$ 2.520,..................por: R$ 2.112,

De: R$ 2.628,................ por: R$ 2.048,

De: R$ 2.709,................ por: R$ 2.272,

8x sem juros e sem entrada ...R$ 264,

8x sem juros e sem entrada ...R$ 256,

8x sem juros e sem entrada ...R$ 284,

Preço para saídas de 16/setembro a 9/dezembro.

Preço para saídas de 5/novembro a 9/dezembro.

Preço para saídas de 5/novembro a 9/novembro.

Circuitos pela Europa

Incluídos nos roteiros: passagem aérea ida e volta com a TAP, traslado de
chegada, hospedagem com café da manhã e seguro-viagem.

Madri - Paris

Paris - Londres

Triângulo Europeu

9 dias e 7 noites
3 noites em Madri, 1 em Bordeaux e 3
em Paris. Visita panorâmica em Madri e
Paris. Inclui 3 refeições. Saídas: sábados.

9 dias e 7 noites
4 em Paris e 3 em Londres. Visita
panorâmica em Paris e Londres.
Saídas: quartas-feiras.

De: R$ 3.860, ............... por: R$ 3.728,

De: R$ 3.761, ...............por: R$ 3.584,

9 dias e 7 noites - 3 noites em Londres,
1 em Bruxelas, 2 em Amsterdame1em
Frankfurt. Visita panorâmica em Londres,
Bruxelas,AmsterdameCruzeiropelo Reno.
Incluindo 2 refeições. Saídas: quartas-feiras.
De: R$ 3.907,................ por: R$ 3.720,

8x sem juros e sem entrada .. R$ 466,

8x sem juros e sem entrada .. R$ 448,

8x sem juros e sem entrada ...R$ 465,

Preços válidos para saídas de 6/novembro a 10/dezembro.
Página 19 do caderno Special Tours 2010/2011 - Cod. PA1080

Preços válidos para saídas de 3/novembro a 10/dezembro.
Página 58 do caderno Special Tours 2010/2011 - Cod. PA1440

Preços válidos para saídas de 7/novembro a 10/dezembro.
Página 59 do caderno Special Tours 2010/2011 - COD. PA1460

Temos mais de 100 circuitos pela Europa. Um deles é ideal para você. Consulte-nos.
Plantão hoje: das 9 às 14 horas, ligue 2146-7011, 3074-3500 e 5532-0888. Após as 12 horas, atendimento nos melhores shoppings.
São Paulo Capital:
Centro-Consolação............. 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri ...... 3074-3500
Anália Franco Shop. .......... 2108-5300
Boavista Shop. .................. 5547-6477
Bourbon Shop. .................. 3892 6868
Brás-Mega Polo ................. 2886-3800
Butantã Shop. ................... 3722-1188
Freguesia do Ó-Extra.......... 3932-0740
Frei Caneca Shop. ............. 3472-2010
Ibirapuera Shop. ............... 2107-3535
Indianópolis-Walmart......... 2578-1969
Interlagos Shop. ................ 5563-6300
Itaim-Extra......................... 3078-6443
Itaquera Shop. .................. 2026-6200
Jaguaré-Extra..................... 3297-8282
Liberdade .......................... 3209-0909

Mooca Shop. Capital........ 2068-1000
Morumbi Shop. ................. 2109-4300
Paulista-Top Center............ 3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar . 3755-0070
Santana Shop. .................. 2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria . 2367-1774
Santo Amaro-Cenesp.......... 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta........... 5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô.......... 2094-5888
Villa-Lobos Shop. .............. 3024-0088
Vila Olímpia Shop.............. 3045-8677
Hiper Carrefour Ipiranga..... 2062-3922
Grande São Paulo:
Granja Viana...................... 4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ........ 2086-9720
Guarulhos-Poli ................... 2475-0321
Mauá Plaza Shop. ............. 4519-4700

Mogi das Cruzes Shop. ...... 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar............. 4790-2050
Osasco-Continental Shop. .. 3716-3300
Osasco-Super Shop............ 3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop. 4979-5006
Sto.André-Rua das Figueiras . 4432-3288
São Caetano-Av Goiás........ 3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta .. 4368-0440
S.B Campo-Metrópole........ 2191-3500
Taboão Shop. .................... 4787-8212
Tamboré Shop. .................. 2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ......................... 3645-1210
Araçatuba.......................... 3621-2575
Araçatuba Shop. ............... 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop.. . 3331-3858
Araras ............................... 3541-4484

Atibaia............................... 2427 6597
Barretos............................. 3321-0320
Bauru Shop. ...................... 2106-9494
Birigui................................ 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop.... 2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. .. 2117-3500
Caraguá Praia Shop. .......... 3882 2004
Catanduva Shop. ............... 3525-2097
Franca Shop. ..................... 3707-0700
Guarujá-La Plage ............... 3347-7000
Itatiba ............................... 4524-5536
Itu - Plaza Shopping .......... 4022 7275
Jundiaí............................... 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ............ 2136-0800
Mogi Guaçu ....................... 3818-6993
Paulínia Shop. ................... 3833-5544
Poços de Caldas ................ 2101-8100

Porto Ferreira .................... 3585-1193
Ribeirão Preto-Independência . 2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula........ 2102-9646
Ribeirãoshop. .................... 4009-1403
Rio Claro Shop. ................. 3525-6262
Rio Preto-Walmart.............. 2137-7000
Santos............................... 3257-7000
Santos-Balneário ............... 3281-9000
São Vicente-Extra............... 3579-9000
Sorocaba-Esplanada.......... 3414-1000
S. J. Campos-Colinas.......... 3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul......... 3878-7000
São João da Boa Vista ....... 3631 1109
Tatuí ................................. 3259-3999
Tiête .................................. 3282-8501
Valinhos Shop. .................. 3929-7700

Prezado cliente: preços por pessoa em apartamento duplo. Promoção válida para compras realizadas de 8 a 12/maio/2010 para viagens com embarques de 16/9/10 a 10/12/10. Permanência
mínima de 5 dias e máxima de 30 dias. Crédito sujeito a aprovação. Reservas na classe econômica sujeitas a disponibilidade. Taxas de embarque, segurança e combustível cobradas pelos aeroportos e
companhias aéreas não estão incluídas. Preços válidos para saídas de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Consulte tarifas promocionais para embarques em outras cidades.

