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Pedofilia leva Microsoft a fechar chats
Empresa vai fechar

salas de bate-papo em
28 países para evitar

abusos contra crianças
MAURÍCIO MORAES

AMicrosoft entrou na
briga contra a pedofi-
lia na internet, a expo-

sição de conteúdo impróprio
a crianças e adolescentes pela
rede e o envio de mensagens
de publicidade indesejada por
e-mail (spams). A empresa
anunciou ontem que, a partir
de 14 de outubro, vai fechar
as salas de bate-papo do por-
tal MSN em 28 países da Euro-
pa, Ásia e América Latina. No
Brasil, Estados Unidos, Cana-
dá, Japão, Austrália e Nova
Zelândia, os chats vão conti-
nuar, mas com restrições.

Em nota oficial, a multina-
cional afirmou que tem como
objetivo "proteger crianças e
visitantes de informações ina-

propriadas e não solicitadas".
O texto explica que a Microsoft
trabalha no mundo todo em
parceria com entidades e gover-
nos para evitar que as crianças
que usam a rede sejam vítimas
de crimes - em alguns casos, co-
mo no Reino Unido, a ação é fei-
ta em conjunto com a polícia.

O MSN Brasil
já mantém algu-
mas salas de bate-
papo monitora-
das 24 horas por
dia por voluntá-
rios e operadores
de sistema.
Atualmente, visi-
tantes também
podem criar sa-
las, que não são
vigiadas. A partir do dia 14, is-
so não poderá mais ser feito e to-
dos os espaços reservados para
o chat terão uma pessoa acom-
panhando o que ocorre. Quem
abusar recebe na hora uma ad-
vertência. "Se a pessoa conti-
nuar a ter comportamento ina-
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dequado, é expulsa da sala", ex-
plica a gerente de programação
e conteúdo do MSN Brasil, An-
dréa Flecha de Lima.

Ela destacou que o monitora-
mento é feito apenas nas áreas
abertas de bate-papo e continua-
rá a ocorrer dessa forma. An-
dréa admitiu que abusos tam-

bém podem ocor-
rer durante con-
versas reserva-
das entre partici-
pantes. Ela obser-
vou que, nesses
casos, 99% das
pessoas fazem a
reclamação para
o moderador da
sala, que toma as
atitudes necessá-

rias. "Só o fato de termos mode-
ração já assusta os pedófilos",
ponderou. "Agora, tem tam-
bém a parte de educação dada
pelos pais."

Aprovação - A decisão da Mi-
crosoft agradou o secretário-exe-

cutivo da Associação Brasilei-
ra Multiprofissional de Prote-
ção à Infância e à Adolescên-
cia (Abrapia), Lauro Jardim.
"Pelas nossas estatísticas, a
forma de violência sexual que
mais cresce é a pedofilia na in-
ternet", afirmou. "Eu acho
que é uma medida muito
boa." De acordo com ele, a em-
presa tomou uma atitude em
sintonia com a modernidade.
"Reconhece que o Brasil é
igual aos outros países."

Freqüentadora das salas do
MSN, a estagiária Cristiane
Tereza de Oliveira, de 21
anos, também gostou das mu-
danças. "Acho muito bom,
porque tem muito abuso", dis-
se. Para ela, as crianças ficam
muito expostas em salas sem
moderador. A estudante Lua-
na de Lima, de 19 anos, con-
corda com Cristiane. "Muitas
pessoas se aproveitam da in-
ternet para fazer coisas erra-
das", justificou. (Com DPA,
EFE e Reuters)


