
Pessoasque foram
fotografadaspelo
GoogleStreet View
dizemo que acham
deestarnomapa

“O Google Maps
já desempenhava
bem a função
de mostrar
qual caminho
percorrer, o
Google Street View
é fútil, só isso”

Karina Andrade,
Jornalista, 25 anos, fotografada no
Tatuapé, zona leste de São Paulo, a
caminho do ponto de ônibus

“O Street View é
uma forma de
congelar um
momento, retratar
a cidade viva”

Carlos Senna
Estudante, 30 anos, flagrado na frente
da cancela que fecha a sua rua,
impossibilitando fotografias do Google

“Como meu chefe
não trabalha no
Brasil, ele pôde ver
que a gente não
trabalha com
camisa de futebol”
Fabio Carbone,
Controller de uma empresa de
pesquisa clínica, 34 anos, fotografado
quando saía para almoçar

“Primeiro passou
um caminhão
que chamou
atenção. Aí
vimos que o carro
do Google Street
View estava vindo
logo atrás”

Rafael Barros,
Consultor de tecnologia, 22 anos,
fotografado em Moema, zona sul de
São Paulo, voltando do almoço

Ana Freitas
ana.freitas@grupoestado.com.br

Caso você não queria que sua
foto ou a de sua casa apareçam
no Street View, o serviço tem
uma ferramenta bem simples
para que pedidos de remoção de
imagens sejam feitos e enviados
para análise. Segundo o
advogado especialista em direito
de tecnologia da informação
Alexandre Atheniense não há
uma regra específica sobre a
retirada de conteúdos desse tipo
da rede, mas o artigo 5º da

Constituição assegura o direito à
intimidade, à vida privada, à honra
e à imagem das pessoas. Assim,
a avaliação deve ser feita caso a
caso para verificar se a imagem
invade a privacidade do usuário.
Alexandre afirma que o Google
tem um histórico de ineficiência
na retirada de conteúdos
denunciados pelos usuários e,
em muitos casos, apenas o
acionamento da Justiça resolveu
o problema. /CARLA PERALVA

Na última quinta, 30, quando o
Google Street View Brasil en-
trou no ar, só se falava nisso. A
empresa não diz qual foi o movi-
mento no serviço ao longo do
dia, mas, ao anunciar a novidade,
havia afirmado que a expectati-
va era de 30% de crescimento no
tráfego no Google Maps. “Essa é
a média nos países que estreiam
o Street View”, diz Flavia Simon,
do marketing do Google.

Muitos buscaram a rua da in-
fância, outros exibiram seus en-
dereços atuais, enquanto alguns
lamentavam que sua rua estava
fora do mapa. No meiodesse ban-
do de gente que ficou passeando
pelas 51 cidades mapeadas, hou-
ve aqueles que se encontraram.
E não estamos aqui falando de
epifanias ou metáforas.

Eles foram fotografados en-
quanto andavam pela rua. Teve
quem achou graça, teve quem
não gostou (veja depoimentos nes-
ta página e saiba, no texto à esquer-
da, com proceder caso você tenha
sido fotografado e queira pedir a
retirada da imagem).

Em algum momento dos 12
meses em que os carros verme-
lhos registraram 150 mil km de
vias brasileiras, essas pessoas es-

tavam no campo de captura de
uma das oito câmeras usadas pa-
ra formar as imagens (o carro
tem nove câmeras, mas uma de-
las aponta para o céu).

Outros lugares. O Brasil é o pri-
meiro país da América Latina a
ser mapeado pelo Street View. A
partir de agora, o Google vai con-
tinuar fotografando as princi-
pais cidades do País, entre re-
giões metropolitanas e capitais.
A meta é ter o Brasil todo mapea-
do em dois anos, mas pode demo-
rar mais. “Não vamos parar en-
quanto não tivermos fotos do
País inteiro”, afirmou Marcelo
Quintela, diretor de mapas do
Google Brasil.

Nessa primeira fase, estão dis-
poníveis imagens de 51 cidades
nos Estados do Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas Gerais – onde,
além da região metropolitana de
Belo Horizonte, foram mapea-
das cidades históricas como Ou-
tro Preto e Diamantina

Contudo, algumas ruas – em
alguns casos, bairros inteiros –
ainda não exibem as imagens em
alta definição. O Google infor-
mou que todas as ruas mapeadas
no Google Maps serão fotografa-
das e incluídas no produto aos
poucos. Então, se sua rua ainda
não estiver disponível, será preci-
so ter um pouco de paciência.

No site Explore o Street View
é possível escolher que lugares a
Trike, bike equipada com as câ-
meras, deve ir. Pode qualquer ti-
po de lugar em que o carro do
Google não possa entrar.

Além do Brasil, o Google tam-
bém estreou, na quinta-feira, o
Street View na Irlanda e em uma
parte da Antártida.

NÃO QUER APARECER? COLETÂNEASDEBizarrices

NA RUA

Foi uma questão de minutos.
Ao mesmo tempo em que os
brasileiros iam redescobrin-
do suas cidades com o Google
Street View, começaram a sur-
gir blogs para coletar as ima-
gens curiosas, indiscretas e en-
graçadas – além daquelas sem
nenhuma graça – captadas pe-
los carros do Google.

Dois deles surgiram quase
ao mesmo tempo: o Street Viu
e o Porra, Google Street View

BR. Foram eles os responsáveis
por divulgar as imagens que já
ficaram célebres (para o bem e
para o mal), como o homem vo-
mitando diante de um orelhão
em Belo Horizonte ou o cadáver
decapitado no Rio de Janeiro.

O Google avisou que remove-
rá algumas imagens impróprias,
mas os responsáveis por esses si-
tes dão o devido printscreen pa-
ra que a cena seja eternizada.
Quando a imagem é só curiosa,

eles passam o link direto para as
imagens no mapa. Além das tra-
gédias, há várias cenas de pes-
soas fazendo graça e erros na cap-
tura das imagens.E eles pedem:
se você viu algo engraçado, curio-
so ou que mereça algum tipo de
registro, envie a dica para lá.

Os sites seguem a linha de al-
guns outros que já existem fora
do País, como o Street View Fun,
Street View Funny e o Stree-
tViewr, que coletam e promo-

vem votações das imagens
mais bizarras captadas pelas
câmeras.

O Brasil e suas particulari-
dades, já está listado neles. O
Street View Funny organizou
até um top 10 das cenas brasi-
leiras: estão ali um homem uri-
nando na rua, uma garota em
uma pose indiscreta, um ca-
chorro fazendo suas necessi-
dades e o Sambódromo em
pleno carnaval. T. M. D.
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Partidinha. Pessoal curtindo um dominó na rua Domingos
de Morais, em São Paulo, em cena postada no Street Viu

ALMOÇO
CASUAL

hacker
ao vivo

Indisposição. O homem passando mal em Belo Horizonte
foi uma das primeiras cenas indigestas a rodar pelos blogs

A paulistana Karina Andrade, de
25 anos, foi fotografada perto da
sua casa, no Tatuapé, a caminho
do ponto de ônibus. Ela disse
que já sabia que o carro do Goo-
gle estava na capital e, por isso,
quando viu o carro vermelho
com toda a “parafernalha” ficou
sem ação e encarou a câmera.
Quando viu que havia sido foto-
grafada, levou na brincadeira.
Hoje, considera as imagens “in-
vasão de privacidade”, mas acha
que quem terá problemas com
isso são as pessoas públicas. A
jornalista se mostra apreensiva:
“O Google vai dominar o mun-
do.É o Big Brother da vida real.”

FOTOS: REPRODUÇÃO

“Os mapas são frios e só dão a
ideia de direção, mas o Google
consegue captar o espírito do
tempo”, filosofa o estudante Car-
los Senna. Morando em uma rua
fechada por uma cancela e sem
saída, ele não esperava ser alvo
das câmeras do Google Street
View, mas foi flagrado mesmo as-
sim. “Não me incomodei, mas
foi a mais pura surpresa”, diz.
“Até o dia que me fotografarem
dentro de casa”.

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda 
a sexta  

no Estadão.

Fabio Carbone trabalha para
uma multinacional e foi captura-
do pelo Street View enquanto
saía para almoçar: “achei engra-
çado, estava saindo pro almoço
com dois amigos e vi o carro pas-
sando. Deu até pra tirar uma foto
do carro na hora”. Carbone se
diz fã do serviço do Google, espe-
cialmente útil em viagens, e afir-
ma que ao menos pôde provar
para seu chefe que não trabalha
usando uniforme de futebol.

O consultor de tecnologia Rafael
Barros já conhecia o Google
Street View e, ao identificar o car-
ro equipado, não pensou duas ve-
zes: “minha reação imediata foi
mostrar a bundinha”, revelou.

Rafael voltava do almoço com
um grupo de colegas de trabalho
quando foi registrado pelo servi-
ço: “primeiro passou um cami-
nhão que chamou atenção. Aí, lo-
go depois, vimos o carro”.

“Achei demais, genial”, afir-
mou, garantindo que não se inco-
modou com o registro. “Até
meus pais adoraram”, disse, co-
mentando o sucesso da foto en-
tre amigos e família.

Classificados
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SERVIÇOS GERAIS

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.

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