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Ativistas mostram
como o celular pode
‘mudar o mundo’
Palestrantes apresentam experiências internacionais de ativismo
na Campus Party, mas não conseguem empolgar muito a plateia
Camilo Rocha

No palco principal da Campus
Party, a blogueira sírio-espanhola Leila Nachawati conta
como o telefone móvel é uma
armafundamental na resistência contra a violenta repressão do ditador Bashir al-Assad. “Mandem celulares para
a Síria!” é um dos pedidos de
uma lista mostrada no telão,
que inclui também se manifestar no Twitter contra o presidente russo Dmitri Medvedev
(@MedvedevRussiaE) e protestar na embaixada síria mais
próxima.
É com câmeras de celulares
que os manifestantes conseguem tirar fotos e filmar onde a
mídiatradicional nãochega (jornalistas estrangeiros não podem
entrar no país). E é através de
celulares que a informação dribla o cerco da ditadura e chega
ao YouTube e ao Twitter, entre
muitos outros canais.
O momento ativista da Campus Party trouxe para o palco,
além de Leila, o espanhol Olmo
Galvéz, participante do movimento Democracia Real Ya!, e
Charles Lenchner, ligado ao Occupy Wall Street.
Leila descreve horrores praticados pelo regime sírio (um ativista que filmava uma passeata
teve os olhos arrancados; outro
que entregou flores a um soldados foi torturado até a morte).
Conta que só consegue estar em
um evento como esse porque
morana Espanha. E dáexemplos

LinkedIn chega
a 7 milhões de
usuários no Brasil
● Depois de abrir um escritório

no País, na cidade de São Paulo,
o site para conexões profissionais LinkedIn anunciou ontem
que alcançou 7 milhões de usuários no Brasil. A capital paulista
lidera o ranking das principais
cidades presentes na rede, com
1,5 milhão de usuários. Rio de
Janeiro e Belo Horizonte aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente, com 492
mil e 215 mil usuários.
Os brasileiros representam
quase 5% do total de usuários do
LinkedIn, que hoje soma 150 milhões em todo o mundo. Dois me-

ses atrás, a participação do País
era de 4%.
O crescimento da rede no Brasil ficou mais evidente no segundo semestre de 2011. O número
de usuários saltou de 4 milhões
em agosto de 2011 para 6 milhões em novembro – ritmo bem
mais acelerado do que o verificado no ano anterior. Para ganhar 1
milhão de novos usuários em
2010, a empresa levou sete meses (de abril, quando o site foi
traduzido para o português, a outubro, segundo números divulgados pela companhia).
O escritório do LinkedIn no
Brasil, anunciado em novembro
de 2011, tem no comando o brasileiro Osvaldo Barbosa de Oliveira, executivo que trabalhou por
mais de 20 anos na Microsoft. /
NAYARA FRAGA

Pedido. ‘Mandem celulares para a Síria!’, disse a blogueira sírio-espanhola Leila Nachawati
que provam que a resistência
tem na criatividade outra arma
poderosa: mostra uma foto de
adolescentes com a boca amordaçada e um cartaz praticamente todo em branco. “É para alertar que é o silêncio da maioria
que permite que o regime continue no poder”, explica.
O espanhol Galvez entra em
seguida. Se os sírios lutam por
algo tão básico quanto a democracia, ele mostra como, mesmo
num país da Europa ocidental,
não faltam causas para abraçar.
No caso da Espanha não é preciso procurar muito: o desempre-

go no país está na casa dos 22%;
entre os jovens é quase 50%.
Natelado palcoprincipal,Galvezexpõeoutrosproblemas,menos repercutidos fora do país.
Com o título “A Espanha que você não vê”, a apresentação lista
frases como “País assolado por
escândalos de corrupção”, “Falta de transparência nos partidos
políticos”, “Mídia convencional
controlada” e “147ª posição no
ranking de facilidade para abrir
um negócio, atrás do Congo”.
Tradução. Contrastando com
o estilo mais sóbrio e sério de

Leila e Galvez, o americano
Lenchner parte para táticas de
engajamento de plateia. Inicia
sua participação pedindo que levantema mãoaqueles que já participarem de uma manifestação.
Amaiorialevanta.Depois,começa a dividi-los por causa: “Quem
já fez passeata por minorias?”
“Quem já falou contra a corrupção?” e assim por diante. Os braços levantados rareiam. Depois,
o homem do Occupy Wall Street
pede que a plateia repita frases
de um slogan do movimento. A
plateia não se empolga e Lenchner brinca: “Vou pensar que foi

por causa da tradução”.
O ativista parte para a explicação das estratégias digitais do
OccupyWallStreeteexaltaaimportância dos agentes livres. São
pessoas “como vocês”, não envolvidasdiretamentecomaorganização,masqueestãoespalhando a palavra na rua e nas redes.
Elecontaqueaorganizaçãoencoraja todo tipo de mensagem
em favor do movimento. “Nunca dizemos, ‘não faça, não sabemos se vai funcionar’. Para nós,
tudo tem de ser tentado.” Ele
exemplifica com o site We Are
The 99 Percent, onde pessoas

Google prepara entrada no mercado de eletrônicos

Os riscos de não controlar projeto e fabricação ficaram evidentes
no caso da Google TV, desenvolvida com a Sony, Intel e Logitech.
Os críticos odiaram e o público
zombou do projeto.

PETER DASILVA/THE NEW YORK TIMES–20/1/2011

gaOM, informa que o Google
testará antes o aparelho, no verão, nas casas dos funcionários,
para avaliar a sua estabilidade.
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O Google está aperfeiçoando
umdispositivodeentretenimento doméstico, informaram pessoas a par dos planos da companhia, num projeto que permitirá
uma ampla investida da companhia no mercado de eletrônicos.
O aparelho, que existe como
protótipo e será vendido como
um item da marca, representa o
mais importante empreendimento da companhia em hardware. Embora o objetivo inicial
do aparelho seja ouvir música
via streaming, sua aplicação poderá ser muito mais ampla.
Com a evolução da internet,
as principais companhias do se-
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to sucesso.
Larry Page, que no ano passado assumiu a direção da companhia da qual foi um dos fundadores, cuidou da incorporação dessa nova modalidade. O aparelho
dedivertimentoestavasendodesenvolvido durante mais de um
ano, antes de o Google concluir
um negócio de US$ 12,5 bilhões
paraacompradaMotorolaMobility,queproduzcelulares,afabricantemaisprováveldo dispositivo. A aquisição deverá se concluir na próxima semana.
A compra da Motorola – originalmenteumacompanhiaquefabricava uma geração anterior
dos sistemas de entretenimento
domésticos antes de dar uma série de tropeços – colocará o Google na concorrência direta com
as fabricantes de telefones que
usam seu software Android, e
também com a Apple e seu iPhone. Um porta-voz da Google não
quis comentar o fato.
Embora o Google tenha falado abertamente dos seus proje-
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Empresa desenvolveu
um ‘dispositivo de
entretenimento
doméstico’ para ouvir
música da internet

tor procuram criar ecossistemas
completos, a fim de preservar
seu predomínio no mercado. A
Amazon, que começou como varejista,agorafazaparelhosde leitura. A Apple, que originalmente
produzia somente hardware,
agora vende conteúdo.
O Google ainda lucra principalmentecomasbuscasna internet. Mas, à medida que a computação se distancia do desktop e
do laptop, a companhia não pode ficar marginalizada. O novo
produto constitui uma estratégia para controlar projeto, produção e venda de um dispositivo
de entretenimento, como seus
concorrentesjáfizeramcomtan-

postamfotoscomcartas relatando suas dificuldades. “Não tenho emprego, estou perdida, estou brava, sou 99%, nascida nesse mundo à medida em que ele
desmorona”, diz a mensagem de
uma moça de 19 anos.
A inconstância da plateia durante a apresentação do trio sugerequeamaioriadoscampuseiros não está especialmente empolgadacomoativismo2.0.“Mudar o mundo é mais excitante
que qualquer jogo de computador”, diz uma frase no telão, ao
final da exposição de Lenchner.
Muitos aqui discordariam.

Mudança. Expansão foi iniciativa do novo CEO Larry Page
tosparaassalasde estar dosconsumidores,anotíciadequeoaparelho estava se tornando uma
realidade apareceu na semana
passada, numa solicitação feita à
Comissão Federal das Comunicações(FCC).Nopedido,oGoogle disse que começará a testar
umsistemaquechamousimples-

mentede“aparelhodeentretenimento”. O dispositivo terá Bluetooth e Wi-Fi e, como o Google
observou no documento, “se conectará a outros eletrônicos espalhados pela casa”.
A solicitação de autorização,
que foi noticiada pela primeira
vez pelo site de tecnologia Gi-

confiam da aventura do Google
na área do hardware, em que a
concorrênciaé notoriamente feroz. A Apple tem seguidores
leais, às vezes fanáticos, e margens de lucro de dar inveja. A
Amazon está disposta a perder
dinheiro com seus dispositivos e
ganharcom asvendasde conteúdo. A maioria dos outros fabricantes de hardware tem uma tarefa muito mais difícil.
Mas o mercado considera que
o Google não tem muita escolha.
“O futuro do Google depende de
sua capacidade de ampliar a sua
influência além da tela do PC”,
disse James McQuivey, analista
da Forrester. “A companhia fez
um enorme progresso no celular,mas suastentativasdeconseguir o mesmo com a TVe o tablet
fracassaram,porqueosfabricantes de hardware não conseguiram se preparar com a devida rapidez.” / TRADUÇÃO DE ANNA
CAPOVILLA

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B19.

PF quer aprofundar
investigação sobre
CDB do Panamericano
Delegado que presidiu o
inquérito do rombo no
banco pediu investigação
sobre o investidor
Adalberto Salgado Júnior
O delegado Milton Fornazari Júnior,que presidiuo inquérito sobre o rombo de R$ 4,3 bilhões no
Banco Panamericano, representouàJustiça Federalpara queautorize o compartilhamento de
prova, a fim de que seja aberto
inquérito na Polícia Federal em
Juiz de Fora (MG) destinado a

investigar o investidor Adalberto Salgado Júnior em operações
com CDB (Certificado de Depósito Bancário) “fora da realidade
do mercado”.
A base do pedido de Fornazari
éorelatóriodoConselhodeControle de Atividades Financeiras,
que identificou Adalberto como
o cliente do banco que recebeu
remuneração em CDB ao valor
equivalente a 697% durante 315
dias. A remuneração média desse título não ultrapassa os 12%
ao ano. O investidor reside naquela cidade.
A PF quer “aprofundar as in-

vestigações em relação a eventual conluio de Adalberto e pessoas a ele vinculadas, de qualquer forma, com os ex-administradores do Panamericano, na
obtenção de taxas de remuneração de CDB fora da realidade do
mercado, o que só poderá ser
constatadopormeiodenovasdiligências,incluindoquebrade sigilo bancário, bem como para investigar a origem dos altos valoresmovimentadosporeleemcircunstâncias anormais”.
O advogado Roberto Podval
negao envolvimentodeAdalberto em transações irregulares.
A PF incluiu o investidor no
capítulo “demais investigados”
do relatório final do inquérito.
Fazem parte desse rol 15 nomes,
incluindo o empresário Senor
Abravanel, o Silvio Santos. Ele e
Adalberto não foram indiciados.
O delegado suspeita que o expresidente do banco, Rafael Palladino, teria enriquecido ilicita-

mente. À página 31 do relatório,
Fornazari destaca a compra, por
empresas de Palladino, de “dois
veículos de alto luxo, um Porsche Cayenne e uma Ferrari modelo F355”.
À página 120, o delegado assinala: “Sobre o indiciamento de
Palladinoporlavagemde dinheiro,é bom ressaltar que há ainda a
presençaderobustos indíciosde
que ele possui amplo patrimônio nos Estados Unidos, não declarado à Receita Federal brasileira, ao que tudo indica, obtido
com recursos ilícitos, oriundos
da gestão fraudulenta do Banco
Panamericano”.
“Palladino não tem nenhum
robusto patrimônio no exterior,
quem possui é pessoa jurídica e
nãohánadaquenão estejadeclaradoàReceita”,rechaçouaadvogada Elizabeth Queijo, que defende Palladino. “Há muito a ser
esclarecido. A investigação é
equivocada.” / FAUSTO MACEDO

Relatório. Silvio Santos foi citado como ‘demais investigados’

