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Daniel Slaviero é eleito presidente
da Abert. Mandato vai até 2014
Flexibilização de ‘A voz
do Brasil’ é uma das
metas da nova gestão
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-BRASÍLIA- A Associação Brasilei-
ra de Emissoras de Rádio e Te-
levisão (Abert) — fundada há
50 anos e que reúne cerca de 3
mil emissoras privadas de rá-
dio e TV— temnovo presiden-
te. O diretor-geral do SBT em
Brasília, Daniel Pimentel Slavi-
ero, foi eleito ontempor unani-
midade, pelo Conselho Supe-
rior da associação, para um
mandato de dois anos, até
2014. Ele substituirá no cargo o
presidente da Rede Itatiaia, de
Minas Gerais, Emanuel Car-
neiro. Para a vice-presidência,
foi reeleito o empresário Vi-
cente Jorge, da TV Asa Branca
e da Rádio Globo FM emCaru-
aru, Pernambuco.
A flexibilização dohorário de

transmissão do programa “A
Voz do Brasil”, o processo de
migração do rádio AM para os
canais 5 e 6 de televisão, e o
apoio à modernização da ges-

tão noMinistério das Comuni-
cações são algumas das metas
da gestão de Daniel Slaviero.
O novo presidente da Abert

disse ainda, pormeio de nota à
imprensa, quemanterá a “vigi-
lância sobre a situação de li-
berdade de imprensa e de ex-
pressão no país, defendendo
os princípios constitucionais e
a livre atuação de profissionais
e veículos de comunicação”. E
completou:
— Esta é uma questão exis-

tencial para nós.
Slaviero começou a trabalhar

no setor nas emissoras de tele-
visão doGrupo Paulo Pimentel
e foi diretor-executivo da Rede
Massa, afiliada do SBT, no Pa-
raná. Ele já presidiu a Abert
por dois mandatos, 2006/2008
e 2008/2010, e faz parte do
conselho da entidade desde
2001. Na Associação Internaci-
onal de Radiodifusão (AIR),
entidade que representa 17mil
emissoras de rádio e televisão
nas Américas, Ásia e Europa, já
ocupou a vice-presidência pa-
ra a América do Sul e, atual-
mente, é vice-presidente do
Comitê Permanente de Liber-
dade de Expressão. l

Por muito tempo, as ameaças virtuais
se concentraram em e-mails e páginas
com códigos maliciosos. Agora, com o
aumento no número de usuários em
redes sociais, elas também se tornaram
alvo das ações de hackers e, por conse-
quência, da preocupação dos internau-
tas. Segundo levantamento realizado
pela empresa especializada em segu-
rança na internet F-Secure, 86% dos
brasileiros estão atentos aos riscos de
se compartilhar informações na web.
— O criminoso cibernético fica aten-

to aosmeios de comunicação que estão
namoda. A ele não interessa atacar um
grupo pequeno, ele depende de quan-
tidade. A rede social é mais uma porta

de entrada para esses ataques — expli-
ca Ascold Szymanskyj, vice-presidente
de operações de vendas e operações da
F-Secure para a América Latina.
Entre as principais ameaças estão os

arquivos com vírus e malwares, links
para páginas com códigos maliciosos e
aplicativos contaminados. Segundo
Szymanskyj, o agravante é que, pelas
redes sociais, as pessoas podem ser ví-
timas dos seus melhores amigos.
Os smartphones e tablets também

são cada vez mais visados pelos
hackers. No segundo trimestre foram
detectadas 64%mais ameaças para dis-
positivos móveis do que nos primeiros
três meses do ano. Ao contaminar o
equipamento, alguns vírus podem ras-
trear ligações, mensagens, contatos e
até a localização do aparelho.

Szymanskyj dá quatro dicas para o in-
ternauta se proteger das ameaças virtu-
ais. Em primeiro lugar, tomar cuidado
com a exposição nas redes sociais. O
usuário deve se preocupar com o que
vai publicar e com quem vai comparti-
lhar arquivos e informações. A segunda
regra é nunca abrir arquivos de origem
desconhecida e desconfiar de mensa-
gens descontextualizadas recebidas de
amigos. Terceiro, equipar todos os apa-
relhos, inclusive osmóveis, comaplica-
tivos de detecção de fraude. Por último,
deve-se realizar backup periódico dos
arquivos.
— Existem várias soluções de arma-

zenamento, gratuitas ou pagas. Cabe ao
usuário decidir quanto vale o risco de
perder seus arquivos digitais — reco-
menda Szymanskyj. l

Estudo aponta que 86% dos internautas estão atentos aos riscos
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Brasileiros se preocupam com
segurança nas redes sociais

Twitter lança nova plataforma on-line
Medium.com, ainda em fase de
testes, quer redefinir a maneira

de publicar na internet

-SÃO FRANCISCO- A Obvious Corp., dos co-
fundadores do Twitter Evan Williams
(também criador do Blogger) e Biz Sto-
ne, lançou ontem oMedium.com, uma
nova plataforma de publicação na web.
A ideia é dar um “salto evolutivo” no

modo de fazer mídia on-line. “A web
ainda imita conceitos damídia impres-

sa, mas não consegue se aproximar de-
la em termos de layout, design e clare-
za”, afirma Williams.
A plataforma, ainda em testes, permi-

te postar textos e fotos semanecessida-
de de se preocupar com atualizações
constantes, como num blog, ou com a
formação de uma audiência, como no
Twitter. O foco é o conteúdo. Osmateri-
ais são divididos por temas, e as posta-
gens mais bem avaliadas pelos leitores
vão para o topo de cada coleção temáti-
ca, que lembra uma revista digital. l

TONY AVELAR/BLOOMBERG NEWS

Novidade. Evan Williams foca no conteúdo
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