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Mecanismo registra quem entrou nas páginas e acaba com bisbilhotice anônima. Tem gente que entrou em pânico

Fabiano Rampazzo

Acabouafarra,masoutra jáco-
meçou. Com a visualização de
perfil,recursoqueositederela-
cionamentosOrkutpôsàdispo-
sição dos usuários desde sexta-
feira,ocriadordapáginaidenti-
fica todos os dias cinco pessoas
que entraram no endereço. A
festa da bisbilhotice anônima
acabou. Mas há quem tenha
adoradoanovaonda.“Souapai-
xonado por um cara, mas ele é
heterossexual, temnamoradae
tudo. Com o visualizador pude
verqueeleestáentrandodireto
na minha página. Foi uma sur-
presa, fiquei feliz, mas confu-
so”, disse Marcelo, nome fictí-
ciodeuminternautadacapital.
Só que muita gente odiou o

novobrinquedo. “Desdequeco-
meçou isso, estou bisbilhotan-
do bem menos”, disse Renata
Castro, de 23 anos, analista de
sistemas. Renata, antes disso
tudo, já havia criado uma falsa
conta de Orkut só para investi-
gar a vidado rapaz quenamora
há sete anos. “Uma vez contei
pras minhas amigas de traba-
lho que eu tinha essa conta fal-
sa. Morreram de rir. Só que no
dia seguinte todas tinham feito
a mesma coisa”, disse. Contas
fictícias para os bisbilhoteiros
de plantão. Está dada a dica.
“Mas, pô, eu queria ter essa

liberdadenaminhapágina!Pra
que serve Orkut se não for pra
fuçar nas dos outros?” A revol-
taédeVanessaBorgesRibeiro,
de20anos,quedesabilitouore-
curso dedo-duro do Orkut.
“Agora não vejo ninguém, mas
tambémninguémme vê.”
O principal motivo para Va-

nessa desencanar do visualiza-
dor foi apáginadeumcaracom
quem ela está ficando. “Eu vi lá
umscrap(recado)deumamina.

Aí fiquei morrendo de vontade
de entrar na página dela, e não
entrei porque ela saberia disso.
Temdó,né?Vouficarpassando
vontade?” Para quem quiser
cancelarorecurso,ébomsaber
que,comisso, tambémnãoserá
possível saber quem andou in-
vestigando a sua página.
Mal chegou, e o visualizador

já é amado e odiado no próprio
Orkut. Comunidades como
“Orkut dedo-duro! (Oficial)”,
com 1.343membros, e “Visuali-
zador de Perfil? Nãão!”, com

1.580 membros, criticam a
nova ferramenta.
Mas há o contraponto. A

estudante Cecília Antunes
de Siqueira, de 20 anos, é
mãe da comunidade “Ama-
mosovisualizadordeperfil”.
E por que esse amor todo?
“Porqueassimvocêpáraum
pouco de ficar o dia inteiro
fuçando no Orkut. Além de
poder saber quem está inte-
ressado em você.”
Para opublicitárioDaniel

Martins,de30anos,anovida-
de pode facilitar as coisas.
“Teve uma gatinha desco-
nhecida bisbilhotando. Fui
na página dela, claro, e ela
também viu que eu estive lá.
Essascoisasnãoerampossí-
veis antes”, disse.
O Orkut adicionou outra

ferramenta,umcontadordos
acessosacadapágina.Agora
épossívelsaberquantosaces-
sos o seu perfil teve em uma
semanaeonúmerodevisitas
recebidasdesde fevereiro.
O Orkut, de propriedade

da multinacional Google,
existe desde 2004 e virou fe-
brenoBrasil.Temmaisde 12
milhões de usuários e nada
menos que 70,3% se decla-
rambrasileiros.Desde julho,
aempresatemumasubsidiá-
ria no País, em São Paulo. ●
COLABOROU RODRIGO MARTINS

Rita Magalhães

APolíciaCivil de Itapevi identi-
ficoumaisumaquadrilhalidera-
da por detentos que praticava
extorsões de dentro de presí-
dios da Grande São Paulo. A
quadrilha exigiu um Fusca de
umaposentadopara não preju-
dicá-lo. Depois, tentou extor-
quirR$30mildofilhodavítima,
que trabalha no Japão.
Ocrimecomeçouaserprati-

cado no dia 5. Do Centro deDe-
tenção Provisória de Guaru-
lhos, o assaltante EveraldoBis-

po dos Santos, de 28 anos, ligou
para a casa do aposentado
M.O., de 75 anos. Fingindo ser
funcionáriodeumaempresate-
lefônica, ele pediu ao dono do
telefonequeapertassealgumas
teclas para conferir o funciona-
mento do aparelho. As chama-
das da vítima foram direciona-
das para o celular do golpista.
Everaldo descobriu os hábi-

tosdoaposentadoetentourece-
ber dinheiro mediante amea-
ças. O aposentado ofereceu ao
bandoseuúnicobem:umFusca
ano 1985. Erivaldo Bispo dos

Santos, de 27 anos, irmão do
preso, foi buscar o carro. Ele
chegou ao local combinado
acompanhado da cunhada, Pa-
trícia Maria da Conceição, de
25anos,mulherdeEveraldo,de
Valdecir José daSilva e deuma
adolescente de 16 anos. Depois
deentregarocarro,oaposenta-
do procurou a polícia.
Nesse intervalo, P.M.O., de

27 anos, filho do aposentado,
tentava do Japão falar com o
pai.Aschamadascaíamnocelu-
lar de Everaldo, dentro da ca-
deia. O criminoso aproveitou

para tentar extorquir dinheiro
do jovem. Apresentando-se co-
mo policial, ele dizia que o apo-
sentado tinha aplicado vários
golpes na praça e que só pode-
ria livrá-lo da cadeia caso rece-
besse R$ 30 mil. O jovem ligou
paraparenteseamigosembus-
ca de notícias do pai. Ao desco-
brir que ele estava bem, P.M.O.
procurouapolícia.Omonitora-
mentodas ligações levouapolí-
cia a casa dos parentes do pre-
so, na periferia deCarapicuíba,
tambémnaGrande São Paulo.
Lá foi achado o Fusca e uma

central telefônica clandestina.
ForamdetidosPatrícia, Erival-
do, a adolescente de 16 anos e
WandaMariadosSantos, de65
anos, amãe do detento. Eles fo-
ram indiciados no dia 17 por es-
telionato, extorsão e formação
de quadrilha. ●

Diretordo
Googlevaihoje
àCâmarados
Deputados

Rodrigo Martins

Umdiretor da empresa Google
vai se reunir hoje com aComis-
são de Direitos Humanos e Mi-
norias (CDHM) daCâmara dos
Deputados, em Brasília, para
discutirestratégiasdeenfrenta-
mentode crimes virtuais. A au-
diênciapública vai ter ainda re-
presentantesda sociedadecivil
e da Polícia Federal.
A reunião, marcada desde o

dia 5, vai discutir a ocorrência,
na internet, de atos ilegais co-
mo pedofilia, racismo, xenofo-
biaehomofobia.“Acomissãoes-
tá ciente da gravidade do pro-
blema e aprovou a audiência
por unanimidade”, diz o vice-
presidente da CDHM, Luiz Al-
berto Santos (PT-BA).
O Google, segundo Santos,

não foi intimado. “Eles recebe-
ramumconviteeaceitaramdis-
cutir conosco.” Segundo a As-
sessoriadeImprensadaempre-
sa, quem participará da reu-
nião será o vice-presidente de
Desenvolvimento Corporativo,
David C. Drummond.
A audiência de hoje foi mar-

cadacombaseemdenúnciasre-
cebidas pelos deputados da
CDHM e num relatório de 220
páginas da ONG Safernet. “A
maioria dos casos que levamos
à comissão é de crimes pratica-
dos no Orkut”, diz o presidente
da Safernet, Thiago Tavares.
Segundo ele, 88% das denún-
cias são de casos ocorridos na
comunidadevirtual deproprie-
dade do Google. “E cerca de
63%doscasos sãodepedofilia.”
Com as discussões de hoje,

os membros da CDHM espe-
ram encontrar saídas para o
problema. “Nãohá leis queper-
mitamàpolícia fazer investiga-
ções na internet”, explica o de-
putadoSantos.“Queremossen-
sibilizarosparlamentarespara
queaprovemumaemendacons-
titucional estabelecendo for-
mas de apurar os crimes.”
Mas o deputado, tambémda

ComissãodeInternetdaCâma-
ra, acha que dificilmente a lei
será aprovada este ano. “Com
as eleições, fica complicado.”●

Tensãonafavela
Subprefeitoculpa
tráficoporconfusão
naMarginal
qPÁG.C3

Febem,30anos
ProfessorRoberto
daSilva,ex-interno,
vêfiocondutor
qPÁGS.C6eC7

Laura Diniz

AJustiça determinou, a pedido
do Ministério Público Federal
(MPF) em São Paulo, a quebra
do sigilo telemático de uma sé-
rie de usuários e comunidades
do Orkut, mas até agora a em-
presa americana Google, con-
troladora do site de relaciona-
mentos, não cumpriu nenhuma
ordem. A informação foi dada
ontem pelo procurador da Re-
públicaSérgioSuiama,quecon-
duz 25 investigações para apu-
rar se o Orkut serve de suporte
para a prática de crimes como
racismo e pedofilia.
“Uma decisão diz respeito à

comunidade de skinheads cha-
mada ‘Tiro na nuca de mendi-
gos em São Paulo’. O Google já
foi intimado duas vezes”, afir-
mou Suiama. Na segunda vez,
de acordo com ele, a empresa
teria dado a entender que iria
colaborar pontualmente, en-
quantooesforçodoMPFépara
montar um canal permanente
dediálogo. “Colaborarpontual-

mente é inaceitável. Eles têm
umafilialnoBrasil, têmdecum-
prir a lei brasileira.”
Um representante da ma-

trizdoGoogletemreuniãomar-
cada com Suiama no dia 16 de
maio para discutir termos de
umeventualacordodecoopera-
ção. Procurada, a empresa não
atendeu a reportagem.

RESPONSABILIDADE
SegundoadvogadoRenatoOpi-
ce Blum, especialista em inter-
net, a Justiça tem entendido
que os provedores de conteúdo
– sites que hospedampáginas –
são responsáveis pela divulga-
ção de material ilícito se foram
informados do crime enão fize-
ramnada.
“É impossível paraumgran-

de provedorde conteúdomoni-
torarcadapágina.Porisso,éim-
portanteessacomunicaçãopré-
via para que se configure a res-
ponsabilidade, caso nenhuma
providência seja tomada.” Se-
gundo ele, o mesmo raciocínio
vale para o Orkut.

Perguntadoseositedere-
lacionamentos não deveria
pôr um filtro para fotos por-
nográficas – para coibir ca-
sos como o da estudante
Francine Favoretto de Re-
sende, de Pompéia (SP), que
apareceu em imagens fazen-
do sexo com dois homens –,
disse que essa é umadecisão
empresarial do Orkut. A es-
tudante só deve conseguir
ser indenizada pelo site, co-
moquer,seprovarquecomu-
nicou a divulgação das fotos
e nada foi feito. “Vale uma
analogia com o telefone. Se
umapessoamepassaumtro-
te, não vou processar a con-
cessionária. Mas se tenho
um identificador de chama-
das, peço providências e a
empresa não faz nada, aí ela
tem responsabilidade.”
A polícia de Pompéia vai

ouvir por carta precatória o
principal suspeito de espa-
lharpeloOrkutfotosdeFran-
cine. ● COLABOROUCHICOSIQUEI-

RA, ESPECIAL PARA O ESTADO

POLÊMICA–Visualizadoré temadediscussãoemcomunidadese revoltouaestudanteVanessa: ‘PraqueserveoOrkut senão forpra fuçar?”
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O site tem hoje
12 milhões de
usuários: 70,3%
são brasileiros

PAULO PINTO/AE

●●●A polícia prendeu ontemEver-
ton Rezende doNascimento, o
Biziba, apontado como integran-
te do Primeiro Comando da Capi-
tal (PCC), por ataques a policiais,
que deixaram trêsmortos no iní-
cio do ano.

Biziba foi detido numa favela
emAmericanópolis, zona sul. Nu-
ma casa próxima, investigadores
do Setor de Investigações Gerais

(SIG) da Delegacia Seccional Nor-
te detiveramManoel Carlos da
Costa, seu comparsa.

Biziba é um dos três acusados
do assassinato do cabo da PM
Antonio Aparecido Decreci e de
suamulher, Jamine. Os dois fo-
ram assassinados a tiros em 11
de janeiro. Além deles, um outro
policial foi morto por integrantes
do PCC.● MARCELOGODOY
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