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CELULAR,
O NOVO
CIGARRO

Irreal.
Organização
indica fones e
viva-voz para
aumentar
distância do
aparelho

OMS publica estudo que diz que telefone
móvel causa câncer, especialistas discordam
O uso de celulares pode aumentar o risco de ocorrência de certos tipos de câncer no cérebro
em humanos. O aviso é de especialistas em câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS),
que também sugeriram aos consumidores que pensem em maneiras de reduzir sua exposição
aos aparelhos.

A afirmação foi feita durante
umencontrodaAgência Internacional para a Pesquisa sobre o
Câncer da OMS, que reúne 31
cientistas de 14 países.
AAgênciaafirmouqueasanálises de todas as evidências científicas disponíveis sugerem que o
usodecelulares deve ser classificado como “possivelmente can-

cerígeno”. A classificação pode
fazer que a OMS revise suas
orientações sobre celulares, embora o próprio órgão afirme que
éprecisofazermaispesquisasparadarumarespostamaisdefinitiva sobre a relação entre o uso do

aparelho e a ocorrência da doença. Por enquanto, a OMS recomenda usar fones e viva-voz para aumentar a distância do corpo
com o aparelho e limitar o tempo de duração das chamadas.
Asoperadorasde telefoniami-

nimizamorisco. OSindicatoNacional de Empresas de Telefonia
e Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil) ironizou a
nota da OMS e disse que o celular está na mesma lista do café,
vegetais em conserva e talco pa-

ra higiene corporal. Segundo a
nota, as operadoras “seguem rigorosamente os níveis de emissão de campos eletromagnéticos de radiofrequência apontados como seguros pela Comissão Internacional de Proteção
Contra a Radiação Não-Ionizante (ICNIRP)”. De acordo com as
empresas de telefonia celular, a
classificação “potencialmente
cancerígeno” é utilizada “quando existe uma evidência limitadadepotencial”. Asempresasdizem que é preciso considerar os
níveis diários de exposição para
ter certeza sobre os riscos.
O estudo da OMS, porém, já
está servindo para que Suprema
Corte dos EUA reveja processos
contra fabricantes de celulares
sobre riscos à saúde. A Suprema
Cortehaviarejeitadoum processo contra 19 acusados, como Nokia, AT&T e Samsung, que estavam sendo investigado por esconder o perigo dos aparelhos.
Agora, a Suprema Corte poderá
voltar atrás e pedir para ouvir a
apelação de quem moveu a ação
contrária. /AGÊNCIAS

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 jun. 2011, Link, p. L3.
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INTRANET IRÃ
Há tempos, o governo iraniano
tenta controlar o conteúdo que
circula pela internet no país.
Em diversas ações de bloqueio
a redes sociais, interrupção no
envio e no recebimento de arquivos, diminuição da velocidade de carregamento de dados
em toda a rede nacional, a administração de Mahmoud Ahmadinejad vem se aprimorando na censura online.
Mas sempre há uma lan house
que consegue burlar a restrição de acesso a sites estrangeiros, um blogueiro que escreve em uma página hospedada
no exterior e uma página no
Facebook que organiza manifestações populares.
Qual seria uma solução definitiva, então? Desconectar totalmente o país da rede internacional. Segundo uma reportagem do jornal The Wall Street
Journal, o Irã já possui o sistema e o equipamento capazes
de criar uma grande rede nacional desconectada da malha
mundial para isolar os mais de
20 milhões de iranianos que
acessam a internet do país.
Com uma espécie de intranet
totalmente criada e controlada

pelo governo, ficaria muito
mais fácil vigiar o fluxo de informações que circula pela internet. As únicas instituições que
poderiam se conectar à rede
mundial seriam departamentos governamentais, órgãos
religiosos, veículos de propaganda voltados para o mercado externo, bancos, multinacionais e projetos como o Wiki-fiqh, uma enciclopédia criada
por religiosos para divulgar os
conceitos e as práticas islâmicas na rede.
Sob o comando de Reza Bagheri, líder do Ministério de Telecomunicações, o Irã já estaria
pronto para colocar seu projeto
em prática. A ideia é que a rede
estatal comece a rodar paralelamente à internacional até
que se torne, em breve, o sistema de conexão oficial do país.
Um vez implementado o projeto, ainda de acordo com a reportagem do WSJ, outros países
islâmicos poderiam se valer do
ambiente online criado, gerando uma “rede islâmica genuína”, conforme informações de
observadores internacionais
consultados pelo jornal norteamericano. / CARLA PERALVA

GMAIL ATACADO
O Google revelou que contas do
Gmail de centenas de usuários
foram atacadas por hackers
chineses. Foram invadidas as
contas de e-mail de altos
funcionários do governo dos EUA
e de países asiáticos, ativistas,
militares e jornalistas. Segundo o
Google, as contas foram
atacadas através de “phishing”,
em que são criados sites falsos,
parecidos com os reais, para que
os usuários postem seus e-mails
e senhas. “Aparentemente eles
usavam as senhas roubadas para
mudar as configurações de
encaminhamento e acesso
externo dos e-mails”, disse Eric
Grosse, diretor de engenharia da
equipe de segurança do Google.
Para a empresa, o objetivo dos
hackers era monitorar o
conteúdo dos e-mails das
vítimas. A secretária de Estado
americana, Hillary Clinton,
classificou como “muito sérias”
as acusações do Google sobre os
ataques. “O Google nos informou
sobre as acusações, o que gera
sérias preocupações e questões.
Esperamos que o governo chinês
explique”, declarou Hillary em
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“Sérias”. Hillary, sobre as
acusações feitas pelo Google
comunicado. “A habilidade de
trabalhar com confiança no
ciberespaço é fundamental para
a sociedade e a economia
moderna”, acrescentou a
secretária de Estado. A Casa
Branca, porém, afirmou que não
há razões para acreditar que
contas de e-mail do governo dos
EUA tenham sido acessadas pelo
ataque dos hackers. Segundo
Mila Parkour, especialista em
cibersegurança que divulgou
inicialmente o incidente, os
hackers tiveram acesso às
contas durante muitos meses, e
poderiam estar planejando um
ataque mais sério. “Eles não
foram sofisticados nem novos,
mas foram invasivos”, diz Mila.

EM FEVEREIRO

RACISMO

Campus Party 2012
será no Anhembi

Justiça processa
estudante por tweet

Depois das quedas de energia e
das goteiras que atrapalharam a
edição deste ano, a Campus
Party vai sair do Centro de Exposições Imigrantes. A edição
de 2012 será no centro de exposições do Anhembi Parque, na
Marginal do Tietê no início de
fevereiro (de 6 a 12).

A Justiça Federal de SP acatou
denúncia do Ministério Público
Federal e está processando a
estudante Mayara Penteado Petruso por racismo. Ela twittou,
após a eleição de Dilma Rousseff : “Nordestino não é gente.
Faça um favor a São Paulo: mate um nordestino afogado”.
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PEGA LADRÃO!
FLAGRA
Joshua Kaufman mora na
Califórnia e teve seu Macbook
roubado. Ele procurou ajuda da
polícia, mas desistiu depois de os
policiais afirmarem que não
tinham provas para achar o
ladrão. Kaufman havia entregue

aos policiais a localização do
sujeito, rastreada via GPS. Mas
não emplacou. Então ele decidiu
colher as provas ele mesmo,
usando um aplicativo chamado
Hidden, que permite acessar o seu
computador mesmo à distância.
Ele fotografou o ladrão durante

semanas e postou as imagens no
ThisGuyHasMyMacbook.tumblr.co
m (esse cara está com meu
Macbook). Na quarta-feira, 1˚,
Kaufman foi a uma delegacia de
polícia pegar seu computador,
que havia sido recuperado. O
ladrão foi preso.

Começa amanhã a Electronic
Entertainment Expo (E3),
maior feira de games dos
EUA, em Los Angeles. O
evento acontece em um
momento em que duas
gigantes do setor vivem
momentos complicados.
A Nintendo, que vinha
liderando as vendas de
hardware, luta para
conquistar usuários – a
companhia teve resultados
decepcionantes com o
lançamento de seu portátil
3DS. Em um esforço para
retomar a liderança, exibirá
um novo console.
Enquanto isso, a Sony tentará
apagar a mancha causada
pela violação de dados que
expôs informações pessoais
de mais de 100 milhões de
usuários da PSN, sua rede
online de videogames.
A empresa lançou o
PlayStation 3 em novembro
de 2006, um ano depois da
Microsoft colocar o seu Xbox
no mercado. Os dois consoles
têm vendas firmes e nenhuma
das duas fabricantes anunciou
planos para novos sistemas.
/ REUTERS

