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Dicasparaum‘orkutcídio’seguro

ORKUTNUNCAMAIS-AsamigasCarolaGonzalezeLauraCaselli, quedecidiram liquidar comseusperfis

COMO | Apaguetodasasfotos,
listadecontatoseinformações
pessoaisdeseuperfil

COMO | Alerteosamigosparanão
maisdeixaremscrapsnapágina.O
perfil levaaté24horasparasumir

COMO | Passeocontroledas
comunidadesquecrioupara
amigosquecontinuarãonoOrkut

COMO | NaPáginaInicial,clique
nomenuConfiguraçõesedepois
emExcluirConta(abaixodafoto)

À primeira hora do primeiro
dia de dezembro de 2006, 18
amigos deverão digitar login e
senha pela última vez, acessar
seusperfise–pumba!–realizar
o primeiro “orkutcídio coleti-
vo” de que se temnotícia.
A brincadeira – que nem de

longe deve ser confundida com
um suicídio de verdade – vem
sendo planejada pelo publicitá-
riodeBeloHorizonteLucasRa-
poso, de 25 anos, que há algum
tempo diz não ver mais a mes-
ma graça noOrkut.
“No início é legal, por causa

dessa funçãode reencontrar as
pessoas e manter contato com
aqueles que você conhece.Mas
vai passando o tempo e aquilo
deixadesernovidade:acabato-
mandomaisoseu tempodoque
dandoprazer”,desabafaLucas,
que, não por acaso, escolheu a
data do seu próximo aniversá-
rio como a ideal para deixar de
umavezpor todas omundo vir-
tual dos orkutianos.
E, de quebra, ainda vai levar

algunsdeles consigo. “Aprincí-
pio era algo só para amigos, pa-
ra quem eu tinha comunicado
minha vontade. Mas, como tu-
donoOrkut,acabouvirandoco-
letivo empouco tempo”, afirma
o publicitário, que chegava a
“perder”3horaspordia flanan-
do à toa pelo serviço.
Outro que vinha se sentindo

incomodadocomo“víciopreju-
dicial” é o catarinense Cristian
Moecke, de 22 anos.
“Notei que estava no traba-

lho, dava uma espiada no
Orkut. Ia pra casa, espiava no
Orkut.Efazia issocomumafre-
qüência razoável. Entrava pra
versealgumacoisafoicolocada
nas mais de 100 comunidades
de que eu participava. Futilida-
des,em99%doscasos,masmes-
mo assim uma estranha atra-
ção me fazia voltar constante-
mente lá”, conta.

Asolução encontrada, expli-
caCristian, foium“quase-suicí-
dio”. “Sou o criador de uma co-
munidade de muito sucesso
aqui da Universidade Federal
de Santa Catarina e não queria
abandonar a minha única cria-
ção do Orkut da qual me orgu-
lho. Na verdade, passei-a para
um perfil compartilhado e ago-
ra só entro uma ou duas vezes
porsemanaparaapagarpropa-
gandas e tópicos bestas”, diz.
Mais que “quase-suicida”, a

engenheirabrasilienseLiaFer-

nandes,32anos,éuma“orkutci-
da reincidente”. Ela sematou a
primeira vez depois de um de-
poimentoquesearrependeude
ter enviado. E a segunda, mais
recentemente, quando o Orkut
criou o detector de visitantes e
a deixou numa “situação cons-
trangedora por causa de um
perfil que havia visitado”.
“O orkutcídio nos dá uma

oportunidadederecomeçar‘ze-
rados’ e não cometer os erros
do perfil anterior. Algo que não
temos como fazer na vida real”,

defende Lia.
Já as amigas Carola Gonza-

lez e Laura Caselli, de São Pau-
lo, juram que o seu adeus dado
aoOrkut é para sempre.
“Não via mais nada interes-

sante lá. Sórecebia vírus, aque-
les links de bombas e peixinhos
e spamsde festa, que, naminha
opinião, eram os mais insupor-
táveis”, comenta Carola, que,
ao sair semanas atrás, não fez
questão de mandar nenhuma
cartinhadedespedida aosmais
de 900 “amigos” que acumula-
vadesdeosprimeirosmesesdo
Orkut, em 2004.
“Há pouco mais de um ano,

comecei a receber convites de
gente nua. Aceitava porque
achava engraçado, mas não sa-
bia que começariam a encher
minhacaixadescrapscomspa-
ms. O fim da linha foi receber
convite para ser amiga de duas
crianças.Nadacontraelas,mas
nãotemnadaavereuseramiga
do Chocolate, um dos caras
'desnudos', e deumacriançade
10 anos!”, brinca.
Laura, a amiga de verdade,

saiuantes,egarantequehátem-
pos superou a tal síndrome de
abstinência: “Foi estranho sair
porque eu usavamuito aqueles
scraps para falar asneiras com
osmeus amigos, e MSN é ruim
porque você tem que falar com
um monte de gente ao mesmo
tempo quando não está a fim.
No mais, as pessoas percebem
que você saiu e começam a te
escrever e-mails. Ligar é mais
caro.”●
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‘Orkutcídio’ésoluçãoparavício, tédio
eatéparacomeçaruma‘vida’nova

Jogosemaltadefiniçãoetransmissão
aovivo.Tudodegraça,na ‘Copa ilegal’

Para quem gosta de inter-
net e Copa doMundo, o site
oficialdacompetição(www.
fifaworldcup.com) é parada
obrigatória. E há muita coi-
sa para ser vista com a van-
tagemdequase todos os da-
dos estarem à disposição
emportuguês.Ofortedapá-
gina é a interatividade (tem
até bolão) e os vídeos imper-
díveis.
Maso site tambémcome-

te pecados. O principal é a
falta de precisão dos jogos
em tempo real, os Match-
Casts. Especialmente nas
primeiraspartidasforamde-
tectadas falhas como esca-
larumjogadorqueestavano
bancoouapontarasubstitui-
ção de um atleta que não es-
tava na partida. Felizmente,
comocorrerdacompetição,
os erros vêmdiminuindo.
Outro pecado foi o atraso

para disponibilizar informa-
ções históricas ou pelo me-
nos fazer com que elas fos-
sem encontradas commaior
facilidade – afinal a parceria
entreoYahoo! e aFifa parao
site da Copa vêm de 2001. O
Mundial já estava em anda-
mento quando foi possível
acessar os dados de edições
anteriores da competição e
das últimas eliminatórias.
Mas valeu a pena esperar, e
agoraé atépossível conferir,
por exemplo, a escalação do
Brasil no seu primeiro jogo
de Copa, em 1930.
Umapreciosidadeéases-

são Classic Futboll (em por-
tuguês, Futebol Clássico),
que lista os principais joga-
dores, técnicos e partidas
de todas as Copas, reveren-
ciando Pelé, Garrincha, Za-
galloeváriasgeraçõesdase-
leçãobrasileira–sebemque
Beckenbauer está no topo
dalistados jogadoresclássi-
cos, uma licença poética pa-
ra os anfitriões da Copa. Se
você não tem banda larga,
tenha paciência para carre-
gar os vídeos, mas o sacrifí-
cio compensa. ●

A Copa do Mundo é nossa? Se
depender da Fifa, não. Como
ocorreacadaquatroanos,aen-
tidade impôs severas restri-
ções à exibição de imagens das
partidas doMundial daAlema-
nha. Apenas empresas que fe-
charam contratos milionários,
como a Globo, podem mostrá-
las, e quem não tiver acesso ao
serviçodessascorporaçõesfica-
ria sem ver os jogos. ‘Ficaria’,
porquepelaprimeiraveznahis-
tória da competição esse impe-
dimento está sendo quebrado.
Com a popularização recen-

te das conexões de internet de
banda larga, assistir à Copa ao
vivo ou ver as partidas em alta
definição, com som impressio-
nante, deixou de ser privilégio
dealguns.Asredesdetrocasde
arquivos trazemtodas asparti-
das disputadas até agora no
Mundial poucas horas depois
de ocorrerem, com uma quali-
dade melhor do que a da TV
aberta brasileira. E há progra-

mas que garantem a transmis-
sãoaovivonoPC,comboaquali-
dade, e de graça.
Tudo ilegal, na visão da enti-

dade. Tudo normal, na opinião
de muitos internautas. “A Fifa
acha que é uma infração, mas
não concordo”, diz o estudante
holandêsLennartRenkema, de
26 anos, dono doTorrentFreak
(www.torrentfreak.com), um
blogespecializadoemtrocasde
arquivos pela rede. “Grandes
organizaçõesvêemasnovastec-
nologias como uma ameaça,
mas, se elas mesmas começas-
sema oferecer partidas ao vivo
ou para download, ganhariam
muito dinheiro com isso.”
Recentemente,Renkemaco-

locou no ar dicas para que as
pessoas pudessem assistir aos
jogos ao vivo peloPC –numsis-
tema de transmissão conheci-
do como ‘streaming’. “Meus vi-
sitantes dobraram”, conta.
“Acho quemuitos buscamuma
alternativa por estarempresos
àsuamesadetrabalho,enquan-
to outros baixam partidas por-
quenãopuderamvê-las.Então,
as novas tecnologias resultam
emmais espectadores.”
Ailegalidadedoprocedimen-

to também é questionada por
Renkema. “Nenhum tribunal
provou até hoje que é ilegal tro-
car arquivos ou usar a tecnolo-
giastreaming”, explica. “Éuma
zona cinzenta. É ilegal gravar
umjogoedaraamigos?É ilegal
assistir a umapartidanaTVdo
seuvizinho?Não.Ébasicamen-
te amesma coisa.”

O streaming indicado por
Renkema funciona com o soft-
ware chinêsTVUPlayer (www.
tvunetworks.com) e precisa de
umaconexão de banda larga. O
programa sintoniza a ESPN
americana,queestátransmitin-
dooMundial,comumaqualida-
deda imagemmuitoboa.Opro-
blema é que, como não se sabe
ao certo sua origem, ele pode
conter vírus ou espionar o seu
PC. O Link fez o download do
TVUPlayer e passou antivírus
e antispyware, mas não encon-

trou nada de errado. Ainda as-
sim, todo cuidado é pouco.
Já os jogos completos para

download aparecem na inter-
net poucas horas depois emho-
mepages de torrents como ado
Mininova (www.mininova.org).
Osdemelhorqualidadesãodis-
tribuídospelogrupoEztv.“Mui-
tas pessoas nomundo todo não
podem ver todos os jogos – co-
moaquinaNoruega,ondesóhá
doiscanaisabertos,quenãoexi-
bem todas as partidas”, afirma
oestudantePaalToender,de22

anos, umdos responsáveis pelo
Eztv.“Então,sequiseremassis-
ti-los, precisarão baixá-los.”
Jáaquelesquequeremguar-

dar compactos das disputas
têm dado um jeito de gravá-los
apartirdoYouTube(www.you-
tube.com),queestárepletodeví-
deos ilegais.Entreosquefazem
isso está o brasileiro T.S.G., de
23anos.Depoisdedarum“jeiti-
nho”de extraí-losdo serviço– o
que tambéméproibido –, ele os
coloca emumservidor interna-
cionalparadownload.Emsegui-

da, indica os links emumtópico
dacomunidade“SãoPauloFC–
AcervoDigital”, do Orkut.
“Sou a favor da proibição (da

Fifa)porqueosdonosdedireitos
autorais precisam ter um meio
dedefenderalgoqueéproprieda-
de intelectual deles”, diz. “Mas
tambémsouafavordebaixarví-
deos,músicasefilmespelainter-
net. Precisam ser mudadas as
leis para que o direitos autorais
voltem a funcionar. Ficou fácil
demais quebrar as regras. Não
sei se épossível voltar atrás.” ●

Nome, sobrenome, cidade
onde vive, fotos do pai, da
mãe, da namorada, do ca-
chorro...Oquepoderiapare-
cer umpunhado de informa-
ções simpáticas e generosas
aos olhos do internauta co-
mum acabou convertido em
um prato cheio para os mal-
intencionados de plantão.
Ocrescimentononúmero

dedenúnciasdepedofilia,se-
qüestros relâmpagos e cri-
mes de calúnia e difamação
cometidos ou facilitados pe-
las informações contidas no
Orkut vem preocupando en-
tidades de defesa dos direi-
tos humanos na internet co-
mo a Safernet. Por dia, che-
gamde“30a50e-mails”aler-
tando ou pedindo informa-
ções sobre como proceder
nessas situações.
“Muitosrelatossãodepes-

soas que saíramdoOrkut há
ummês e se surpreenderam
com amigos dizendo que vi-
ramseusperfis noOrkut.As
pessoas estão criando perfis
falsos usando as informa-
ções e fotos que os próprios
usuários colocam na rede e,
em seguida, acessando sites
de pornografia e marcando
encontrossexuaisnascomu-
nidades”, diz Thiago Tava-
res, presidente da Safernet.
Diante desse cenário, a

ONG publicou recentemen-
teemseusite (www.safernet.
com.br) a Cartilha Diálogo
Virtual, com informações e
dicas de como navegar com
maior segurança naweb.
NoitemRedesdeRelacio-

namentos, as recomenda-
ções incluemmanter poucas
informações em seu perfil;
não colocar fotos sensuais;
nãocomentaros lugaresque
você freqüenta e não utilizar
o Orkut para marcar encon-
tros, informando locais e ho-
rários onde você vai estar.
“Marquepor e-mail ou te-

lefone. Não faça isso pelo
Orkut, onde há milhões de
pessoasvendo”,alertaTava-
res.“Éprecisoeducaraspes-
soas a usarem a internet de
maneira segura.” ● D.A.
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