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FUTURO

Cartucho HP 21B/60B

3x 8,30
sem juros

nos cartões Extra (0+3)
A vista 24,90 cada

Cartucho HP 74 preto

3x 11,63
sem juros

nos cartões Extra (0+3)
A vista 34,90

Cartucho HP 75
tricolor

3x 14,97
sem juros

nos cartões Extra (0+3)
A vista 44,90

CARTUCHOS ORIGINAIS HP. NO EXTRA A PARTIR DE R$ 24,90.
AS MELHORES PROMOÇÕES,
AO MESMO TEMPO, NO MESMO LUGAR.

OS CARTUCHOS ORIGINAIS HP IMPRIMEM 2X MAIS QUE OS REMANUFATURADOS OU PARALELOS.
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VÁLIDAS
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Ofertas válidas para o dia 13/9/2010 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades de cada produto por loja em que
ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Plano de pagamento nos cartões de crédito Extra: em 3X (0+3) sem juros (válido
somente para os produtos anunciados neste plano), somente nos cartões Extra. As parcelas serão debitadas na data de vencimento do cartão de crédito do cliente. Pagamento a vista pode ser feito em dinheiro, cheque, cartão de débito ou com os cartões de
crédito MasterCard, Diners Club, Visa, Redeshop (crédito), American Express, Aura, PoliCard, Total (aceito somente nas lojas de Campinas), Sorocred (aceito somente nas lojas de Araraquara, Campinas, Carapicuíba, Itatiba, Itu, Mauá, Mogi das Cruzes, São Carlos,
Sorocaba e Baixada) ou Vale Shop. No site www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento podem ser diferenciadas. Consulte condições para pagamento com cheque na loja. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.
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Ofertas válidas para as lojas Extra Hipermercados do Estado de São Paulo.
Não são todos os produtos que estão disponíveis nas lojas Extra Hipermercados, podendo variar de acordo com o estoque ou sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima.

ON
DE

:

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.

“As pessoas não querem que o
Google responda perguntas”,
disse Eric Schmidt, CEO da em-
presa, em recente entrevista.
“Querem que ele diga o que de-
vem fazer.” Será? Creio que sim.

A ficção científica não previu o
Google, mas imaginou computa-
dores capazes de nos guiar. HAL
9000, de 2001 – Uma Odisseia no
Espaço dava bons conselhos – até
começar a apresentar defeitos.
Mas HAL era uma entidade dis-
tinta, como o gênio da lâmpada.

O Google é uma entidade distri-
buída, uma membrana de mão
dupla, uma ferramenta que alte-
ra as regras do jogo. E também é
uma imensa corporação.

Nunca vimos nada igual. Gos-
taríamos que o gênio deixasse o
mundo mais navegável. O Goo-
gle faz isso. O Google não é nos-
so, o que parece estranho, pois
somos seus provedores de con-
teúdo. Cada busca que fazemos
é uma contribuição. Ele é feito
de nós, um recife de coral de
mentes humanas e do produto
delas. Ainda assim torcemos o
nariz para a frase de Schmidt.

Estaria ele dizendo que, quan-

do pesquisamos restaurantes, o
Google pode dizer “veja um fil-
me”? Se o gênio recomendasse o
filme, aceitaríamos. Se o Google
fizer isso, ficaremos incomoda-
dos e faremos uma nova busca.

Nunca imaginamos que a inte-
ligência artificial seria assim. Ra-
ramente previmos que tecnolo-
gias deixariam a legislação co-
mendo poeira. Num mundo mar-
cado por mudanças tecnológi-
cas, somos obrigados a legislar
após os fatos, enquanto as arqui-
teturas do futuro são erguidas
por entidades como o Google.

Até pouco tempo, o ciberespa-
ço era um “outro lugar” a que ía-

mos de vez em quando, mergu-
lhando nele a partir do mundo
físico. Agora o ciberespaço virou
do avesso. Colonizou o físico, fa-
zendo do Google uma unidade
estrutural em evolução e central
à arquitetura não só do ciberes-
paço, mas do mundo todo. É o
tipo de coisa que impérios fa-
ziam. Mas impérios não eram ór-
gãos da percepção global. Ti-
nham muitos olhos, mas não
eram um só olho multifacetado
para toda a humanidade.

O Panóptico, prisão pensada
por Jeremy Bentham, é uma me-
táfora nos debates sobre vigilân-
cia digital, mas não é adequado a
uma entidade como o Google. O
olho-que-tudo-vê de Bentham
observa a partir de um ponto cen-
tral. No Google, somos ao mes-
mo tempo os vigiados e as célu-
las da retina sentinela. Fazemos
parte de um super-Estado, pós-
geográfico e pós-nacional, que
diz não à China. Ou diz sim, de-
pendendo do lucro e da estraté-
gia. Mas nossa participação não
chega até aí. Somos cidadãos,
mas sem direitos.

Boa parte do debate sobre a en-
trevista de Schmidt girou em tor-
no de outro comentário: a suges-
tão de que jovens que se expõem
em redes sociais podem precisar
de uma nova identidade para a
idade adulta. Neste caso, o Goo-
gle permite que as peças da socie-
dade se encaixem a esmo, para,
depois, serem organizadas até o
limite de suas possibilidades, en-
quanto a construção da arquite-
tura do novo mundo prossegue.

Se o Google estivesse preocu-
pado com isso, poderia emitir
identidades provisórias para as
crianças. Ao chegar à maiorida-
de, a pessoa poderia escolher se
quer ou não associar a identida-
de infantil à adulta. A ausência
de infância despertaria suspei-
tas e geraria uma indústria de
adolescências falsas, dando lu-
cro a muitos autores de ficção.

Não considero essa hipótese
muito realista. E acho desconfor-
tável a ideia de confiar na pro-
messa do Google de jamais asso-
ciar a sóbria maturidade de uma
pessoa à sua juventude selva-
gem. Imagino que aqueles que
cometem indiscrições terão de
buscar algo de positivo nessa ex-
periência, enquanto os mais es-
pertos, apropriando-se de pseu-
dônimos, se arrastam rumo a um
futuro mais passível de ser incluí-
do numa busca; um futuro no
qual o Google, mais do que hoje,
nos diga o que fazer a seguir.

Classificados
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇOS GERAIS
S I S T E M A S
PERSONALIZADOS
www.timemoney.com.br ou �
(11)3238-9021/7627-3710

ABERTO 24 HORAS
A domicílio, micro lento, mensa-
gem de erro, configur. vírus, spy-
wares, conflitos, defeitos, atualiza-
ções, internet, rede, wireless,rotea-
dor, speedy, vírtua,ajato, comparti-
lhamento. �(11)2236-7667.
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