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520 vítimas
do massacre de Srebrenica, que
ocorreu há 17 anos na Bósnia,
foram identificadas e tiveram
seus restos enterrados em uma
cerimônia conjunta.

Websfera O melhor da internet

O Departamento de Justiça dos
Estados Unidos e o FBI vão revi-
sar cerca de 10 mil condenações
emitidas desde 1985. O objetivo
é rever todas as provas forenses
e descobrir se houve sentenças
injustas e se alguns condenados

teriam direito a um novo julga-
mento pela apresentação de frau-
des processuais ou erros de análi-
se de criminalística.
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Felipe Corazza

Madri corta todo tipo
de auxílio para moradia

EL PAÍS

Tomas López, um salva-vidas da
praia Hallandale, em Miami, foi
demitido pouco depois de resga-
tar um banhista que se afogava.
López salvou o homem, mas foi
mandado embora por ter agido
fora de seu raio máximo de atua-
ção determinado pela chefia.

Salva-vidas resgata
homem e é demitido

METRO
Casal esconde bebê
em mala no aeroportoEUA vão rever cerca

de 10 mil condenações

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Presidente do Egito pede
‘diálogo’ para evitar crise

●✽
NICK
BILTON
THE NEW YORK TIMES

DAMASCO

O enviado especial da ONU pa-
ra a Síria, Kofi Annan, afirmou
que o regime de Bashar Assad
discute a possibilidade de for-
mar um governo de transição
no país. Uma reunião realizada
em Genebra no mês passado
propôs a formação de um gover-

no com a participação da oposi-
ção.

Nesta semana, Annan disse,
durante um discurso em Damas-
co, que Assad “ofereceu” o no-
me de alguém que possa ser um
interlocutor do regime enquan-
to se pensa em maneiras de for-
mar um governo de transição. O
enviado da ONU ressaltou que

está considerando a sugestão.
“Disse que gostaria de saber

mais sobre o indicado”, afirmou
Annan. “Estamos nesse está-
gio.” O negociador não quis reve-
lar o nome do interlocutor de As-
sad. Annan pediu ainda ao Con-
selho de Segurança que pressio-
ne o governo sírio e a oposição
por um cessar-fogo imediato.

Baixa. Ainda ontem, o embai-
xador da Síria no Iraque, Na-
waf Fares, abandonou seu pos-
to em protesto contra o regi-
me Assad. Ele é o segundo fun-
cionário sírio de alto escalão a
aderir à oposição em uma se-
mana. Na quinta-feira, o gene-
ral Manaf Tlass, um colabora-
dor próximo do líder sírio, de-
sertou para a Turquia.

O líder do Conselho Nacio-
nal Sírio (CNS), Burhan Gha-
lioun, confirmou a adesão de
Fares às fileiras anti-Assad.
“Recebemos bem a decisão
do embaixador sírio no Ira-
que”, disse. “Pedimos a mem-
bros do alto escalão, tanto mi-
litares quanto diplomatas,
que se juntem à revolução da
dignidade.” Na época de sua
nomeação, Fares era descrito
como um político bem relacio-
nado, com laços tribais com a
comunidade sunita iraquia-
na. Ele é o primeiro diplomata
em exercício a abandonar as
fileiras de Assad.

O ditador enfrenta protes-
tos populares desde março do
ano passado. A ONU estima
que 13 mil sírios morreram
nos confrontos. / NYT e AP

Assad aceita discutir transição, diz Annan

● Um projeto de resolução das
potências ocidentais enviado on-
tem aos membros do Conselho
de Segurança dá um prazo de
dez dias para que o governo do
presidente Bashar Assad pare de
usar armas pesadas nas cidades
sob pena de sanções. O projeto,
cuja cópia foi obtida pela AFP,
indica sanções não militares –
diplomáticas e econômicas – esti-
puladas no Capítulo 7º da Carta
da ONU se o governo sírio manti-
ver sua violenta ofensiva.
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Policiais do aeroporto interna-
cional de Sharjah, nos Emirados
Árabes, prenderam um casal
egípcio que tentou esconder o
próprio bebê dentro de uma ma-
la de mão. Os pais não tinham
documentação que permitisse a
entrada do filho no país.

KHALED AL-HARIRI/REUTERS

CAIRO

O presidente do Egito, Moha-
med Morsi, tentou ontem acal-
mar os ânimos e evitar que a ten-
são entre ele e os militares che-
gue a uma crise institucional no
Cairo. Morsi afirmou que deseja
“dialogar” com a Justiça, alinha-
da aos generais, em meio a uma
disputa pela restituição do Con-
gresso empossado este ano.

“Haverá consultas entre to-
das as forças políticas, institui-
ções e autoridades judiciais para
encontrarmos a melhor saída pa-
ra essa situação e superarmos,
juntos, o atual estágio”, afirmou
Morsi por meio de um comunica-
do.

O presidente, continua a no-
ta, está “comprometido com as
determinações dos juízes egíp-
cios e muito desejoso em condu-

zir os poderes do Estado e evitar
qualquer confrontação.”

Em menos de uma semana no
cargo, Morsi envolveu-se em um
embate institucional sem prece-
dentes no Egito. Uma de suas pri-
meiras decisões foi emitir um de-
creto reinstituindo o Parlamen-
to, que havia sido dissolvido pe-
los militares. No dia seguinte, a
Justiça rejeitou o decreto presi-
dencial e os generais emitiram
uma nota exortando-o a “respei-
tar a Constituição”.

Na terça-feira, desafiando juí-
zes e militares, os deputados en-
traram no Congresso e fizeram
uma sessão de menos de cinco
minutos, antes de declararem re-
cesso de uma semana.

Eleito entre o fim do ano pas-
sado e janeiro, o Parlamento é
dominado pela Irmandade Mu-
çulmana – da qual Morsi faz par-
te – e outros grupos islâmicos.
Os militares, que governavam o
Egito desde a queda do ditador
Hosni Mubarak, em fevereiro de
2011, temem perder seus históri-
cos privilégios e assistir à toma-
da do poder pelos grupos religio-
sos. / ASSOCIATED PRESS e REUTERS

O governo local de Madri deci-
diu cortar todos os tipos de auxí-
lio-moradia oferecidos aos cida-
dãos. A decisão, motivada pelo
agravamento da crise no país,
deixa a descoberto milhares de
cidadãos que utilizavam os “bô-
nus” para pagar suas hipotecas.FONTE: AP

estadão.com.br

Projeto dá à Síria
prazo para conter
uso de arma pesada

Negociações. Polícia solta sírios que protestaram contra Assad

Pensar na minha caixa de
entrada de e-mails me
deixa triste. Somente es-
te mês, recebi mais de 6
mil e-mails. Isso sem fa-
lar nos spams, notifica-

ções ou promoções diárias. Com to-
das essas mensagens, não tenho a me-
nor vontade de responder nem mes-
mo a uma fração delas.

Fico imaginando a lápide sobre
meu túmulo: Aqui jaz Nick Bilton,
que respondia a milhares de e-mails
por mês. Descanse em paz.

Não que eu seja uma figura tão po-
pular.

No ano passado, a Royal Pingdom,
que monitora o uso da internet, infor-
mou que, em 2010, foram enviados
107 trilhões de mensagens eletrôni-
cas. Segundo um relatório divulgado
este ano, em 2011 havia 3,1 bilhões de
contas de e-mails ativas no mundo.

O relatório observou que, em mé-
dia, funcionários de empresas en-
viam e recebem 105 e-mails por dia.

Evidentemente, alguns são impor-
tantes. Mas 105 por dia? Tudo isso me
levou a achar que há alguma coisa
muito errada com as mensagens ele-
trônicas. E não acredito que haja con-
serto para essa situação.

Tentei de tudo. Mensagens de alta
prioridade, filtros, mais filtros, filtros
dentro de filtros, respostas automáti-
cas, ferramentas de e-mails de tercei-
ros. Nenhuma dessas supostas solu-
ções funciona.

No ano passado, resolvi tentar usar
a Caixa de Entrada Zerada, o estado
mental quase zen de uma caixa de en-
trada totalmente vazia.

Uma noite, passei um número in-

calculável de horas respondendo a men-
sagens que negligenciara. Na manhã se-
guinte, quando acordei, descobri que a
maior parte das minhas respostas tinha
recebido resposta e, portanto, mais uma
vez, minha caixa de entrada estava reple-
ta. Parecia uma grande piada.

Além do que, todos esses e-mails au-

mentam com certeza nosso estresse.
O relatório de uma pesquisa divulga-

do este ano pelaUniversidade da Califór-
nia, em Irvine, mostrou que as pessoas
que não costumam olhar regularmente
os e-mails no trabalho estão menos es-
tressadas e são mais produtivas do que
as outras.

Descontrole. A professora de informá-
tica Gloria Mark que estuda os efeitos
dos e-mails e das multitarefas no horá-
rio do trabalho, e é coautora do estudo,
contou: “Uma pessoa que participou do
nosso estudo sobre e-mails disse de-
pois: ‘Deixei que o som da campainha e
os pop-ups governassem a minha vida’ ”.

Gloria diz que um dos principais
problemas dos e-mails é que não
existe uma tecla que permita desli-
gá-los.

“O e-mail é uma tecnologia assín-
crona, portanto as pessoas não pre-
cisam estar ligadas para receber
uma mensagem”, afirmou. “As tec-
nologias síncronas, como o mensa-
geiro instantâneo, dependem da pre-
sença das pessoas.” Embora algu-
mas permitam que seus serviços de
mensageiro instantâneo guardem
mensagens offline, a maioria não
consegue receber mensagens se não
estiver logada. No caso do e-mail, é
diferente. Se a pessoa sai, os e-mails
começam a se empilhar à espera do
seu regresso.

Evitar novas mensagens é tão im-
possível quanto tentar brincar de es-
conde- esconde em um apartamento-
estúdio em Nova York. Não há onde
se esconder.

Recentementeenviei um e-mail pa-
ra uma prima adolescente que res-
pondeu com uma mensagem de tex-
to. Respondi a ela com um e-mail e,
desta vez, ela respondeu com o Face-
book Messenger. Obviamente ela es-
tava olhando os e-mails, mas procura-
va a maneira mais concisa de respon-
der. Nossa conversação passou para
as mensagens diretas do Twitter, on-
de acabou rapidamente pelo limite
de 140 caracteres.

Posteriormente, conversamos so-
bre nosso bate-papo e ela explicou
que achava os e-mails coisa para gen-
te “velha”. Para ela são muito lentos e
as mensagens são longas demais. Às
vezes, ela disse, como ocorre com a
atualização de status no Facebook,
você nem precisa responder.

Como a tecnologia não resolveu o
problema que criou com o e-mail, é
possível que algum jovem apareça
com sua própria resposta – não usar
e-mail de modo nenhum. Portanto,
estou aproveitando a dica.

Vou olhar os e-mails à medida que
chegarem. Talvez responda com um
texto, pelo Google Chat, ou uma men-
sagem no Twitter ou no Facebook.
Mas existe a possibilidade, como
acontece com muitas mensagens en-
viadas via Facebook ou Twitter, de eu
não precisar absolutamente respon-
der. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

✽

É COLUNISTA DE TECNOLOGIA

Mohamed Morsi promete
evitar ‘confronto’ com
juízes e militares em
meio à disputa sobre
dissolução do Congresso

A vida é curta para
tantos e-mails
Segundo estudo, as pessoas que não costumam olhar
regularmente a caixa de correio são menos estressadas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




