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Perdidos no
espaço
Heródoto Barbeiro (*)

Se correr o bicho pega,
se ficar o bicho come.
Este é o impacto que
as mídias sociais
estão provocando no
jornalismo mundial, e
também no brasileiro
uem pensou que as
mudanças iriam se restringir do papel e tinta
para o digital, se enganou.
Isto foi apenas o início das
profundas transformações que
a comunicação vive no século
21. Os meios de comunicação
tradicionais ou se aliam com os
poderosos Google, Facebook,
Twitter, ou correm os riscos de
perecer. Nem mesmo criar os
próprios aplicativos é suficiente nessa competição global.
De roldão as mídias regionais
ou locais ganharam status
mundial, uma vez que podem
ser acessadas em Timphu, Yangon, ou Taiaçupeba. Do outro
lado as gigantes se capilarizam
e divulgam notícias locais, paroquiais ou do quarteirão. No
atacado ou no varejo elas levam
vantagens evidentes. Confira
aí no seu celular. As grande
empresas de tecnologia não
se conformam mais de apenas
transportar notícias, mas de
produzi-las. É como se o motor
do carro ganhasse autonomia
e controlasse o veículo.
Nunca na história da humanidade existiu tantos pontos
de emissão de informações e
notícias. Uma das consequências é que a censura, explicita
ou não, sofreu um duro golpe.
Ficou difícil esconder fatos.
Alguém publica em algum
lugar e em alguma plataforma.
Muitas chegam via What´s app.
A facilidade de publicar, seja lá
o que for, deu chance para que
um conteúdo de baixa qualidade jornalística ganhasse amplo
espaço e se misturou com o
jornalismo que persegue a
isenção e o interesse público.
Com isso cabe ao público
separar o joio do trigo e prestigiar o trigo, parafraseando
Mark Twain. É verdade que
com a grande quantidade de
informações circulando, cópias
idênticas e falsas de fotos,
desenhos, infográficos, logotipos, brasões, símbolos, a possibilidade de se acreditar em
uma fake News aumenta. Hoje

Q

elas são produzidas em escala
industrial. Nos bastidores dos
bits e bytes atuam os algoritmos que buscam selecionar e
entregar aos consumidores os
assuntos e notícias que mais
gostam.
Tentam identificar suas preferências de roupas, partido
político, local de passar férias
ou ideologia. A inteligência artificial veio para tomar o lugar
de muitas atividades, inclusive
nas redações. As organizações de notícias tradicionais
no futuro podem perder a
autonomia a não ser que haja
uma reversão de tendências
de consumo de informações.
E isto parece que não está
acontecendo. O mesmo se dá
com o mercado publicitário,
responsável pela sobrevivência
das empresas como tais.
As empresas jornalísticas
contribuem para a sua própria
falta de sustentabilidade econômica. Para que um conteúdo
ganhe um grande público, é
preciso que ele viralize. E para
tanto é necessário o trânsito
pelas plataformas sociais. Assim é fortalecer o concorrente,
uma vez que as plataformas
ainda não produzem conteúdo
suficiente para substituir as
empresas tradicionais. Mas
estão a caminho.
Assim como os filmes em
streaming estão solapando a
indústria de cinema tradicional
de Hollywood e congêneres.
Já batem à porte do Oscar.
A internet, aparentemente,
tirou o controle da produção
de noticias de poucos e o
transferiu para muitos. Isto
até foi verdade no início da
era da internet, mas com o agigantamento das empresas de
tecnologia, o desenvolvimento
da inteligência artificial e a
facilidade de acesso às redes
através dos equipamentos
móveis, tudo mudou.
Há a ameaça do domínio
do ecossistema jornalístico
por um pequeno número de
plataformas que exercem uma
grande influência no público.
Há a ameaça de se ter migrado
de um cartel de empresas jornalísticas analógicas para um
cartel de empresas digitais.
Se correr...
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal
da Record News em multiplataforma.

Flórida permite que professor
porte arma em sala de aula

O legislativo da Flórida aprovou na quarta-feira (1º) uma lei que permite aos professores carregarem
uma arma de fogo em sala de aula, desde que passem por um treinamento nos moldes da polícia e
por uma avaliação psiquiátrica
positores à legislação
argumentam que menos
armas deveriam estar
nas escolas e que a medida
deverá causar acidentes fatais.
A Câmara dos Representantes da Flórida – de maioria republicana – aprovou o projeto com
65 votos a favor e 47 contra. O
Senado estadual havia aprovado a medida na semana passada,
e o governador republicano
Ron DeSantis já sinalizou que
vai assiná-la. Os defensores
afirmam que a nova lei ajudará
a evitar que se repitam ataques
em escolas como o de fevereiro
de 2018, em Parkland, quando
um ex-aluno de 19 anos abriu
fogo e matou 17 pessoas, entre
alunos e funcionários.
O projeto permite que os
professores dos distritos escolares que desejam participar
do programa voluntário portem uma arma em sala de aula
depois de terem passado por
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Igreja no Sri Lanka
volta a proibir missa
no domingo
A Igreja Católica do Sri Lanka
decidiu não autorizar a retomada
esta semana da missa de domingo
por temer novos ataques no país,
anunciou um porta-voz do arcebispo da cidade de Colombo. O
porta-voz do cardeal Malcolm Ranjith disse ontem (1º) que a Igreja
Católica recebeu “informações
específicas sobre dois possíveis
ataques às igrejas” e decidiu não
permitir celebrações em 5 de maio.
Na semana passada, os muçulmanos foram aconselhados a ficar
em casa para as orações de sexta-feira e todas as igrejas católicas
do Sri Lanka foram fechadas. Em
vez da habitual missa de domingo,
Ranjith fez uma homilia diante do
clero e dos líderes nacionais em
sua residência, cerimônia que foi
transmitida pela televisão.
Os ataques cometidos no domingo de Páscoa no Sri Lanka mataram
257 pessoas, de acordo com novo
balanço anunciado hoje pelas autoridades, que alertaram que esse
número poderá aumentar. “O saldo
está agora em 257 mortos”, disse à
agência de notícias francesa AFP o
diretor-geral de Serviços de Saúde,
Anil Jasinghe. O balanço anterior
era de 253 mortos. “Esse aumento
é devido a mortes hospitalares, então são pelo menos 257”, declarou
Jasinghe (ABr).

Os defensores afirmam que a nova lei ajudará a evitar que se
repitam ataques em escolas.

um treinamento de 144 horas
e terem sido aprovados numa
avaliação psiquiátrica. Antes da
aprovação da nova lei, funcionários escolares em 40 dos 67
condados da Flórida já haviam
se matriculado – ou declarado
que planejavam fazê-lo – no
curso de treinamento, que
segue os padrões de formação

policial, segundo um porta-voz do presidente da Câmara
estadual.
Os defensores da medida, incluindo o presidente dos EUA,
Donald Trump, e a Associação
Nacional do Rifle (NRA), argumentam que os professores
armados representam a melhor
resposta rápida a incidentes

que envolvem atiradores em
escolas. “Armar professores é
a receita para uma tragédia”,
disse o ex-chefe de polícia da
cidade de Orlando e representante democrata na Florida,
Val Demings. “A verdadeira
solução é manter as armas fora
do alcance das mãos nocivas”,
afirmou.
Os sindicatos de professores
se mostraram contrários à
nova legislação, e os conselhos
escolares de alguns dos condados mais populosos do estado
votaram contra a adesão ao
programa. Depois do massacre
em Parkland, os legisladores da
Flórida aprovaram uma lei que
exige que as escolas coloquem
ao menos um funcionário armado ou policial no campus.
A lei permitiu que alguns funcionários de escolas portassem
armas, mas elas continuavam
proibidas em salas de aula
(ABr).

República do Congo já registra
quase mil mortes por ebola
O surto de ebola em duas
províncias no Nordeste da
República Democrática do
Congo (RDC) já causou 970
mortes em aproximadamente
1.500 infecções registradas,
segundo dados divulgados
ontema (1º) pelo Ministério da
Saúde do país africano.
O número de mortos pelo
vírus ebola – que afeta desde 1º de agosto de 2018 as
províncias de Kivu do Norte
e Ituri – passou de 630 para
970 pessoas em pouco menos
de um mês: um aumento de
mais de 50%.
Os casos de ebola e de mortes em comunidades, ou seja,
que ocorreram fora de um centro de tratamento, dispararam
– somente na semana passada
foram registrados 126 casos. O
ápice foi registrado no domingo, com 27 casos notificados
apenas naquele dia. O controle
desse surto, o maior e mais
letal na história da República
Democrática do Congo, tem
sido dificultado pela recusa
de algumas comunidades em
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O país africano foi atingido nove vezes pelo vírus ebola, a
primeira manifestação foi em 1976.

receber tratamento e devido à
insegurança na região atingida,
onde operam numerosos grupos armados.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) e instituições
como Médicos Sem Fronteiras
(MSF) foram forçadas a paralisar algumas de suas atividades
em áreas como Butembo – um
dos principais pontos ativos do
vírus – devido a ataques a seus

centros. No mais grave desses
ataques morreu o epidemiologista congolês Richard Mouzoko, que havia sido enviado
pela OMS para Butembo para
ajudar a controlar a atual epidemia de ebola.
A República Democrática
do Congo foi atingida nove
vezes pelo vírus ebola – a
primeira manifestação foi em
1976 (ABr).
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Nexxera e C6 Bank firmam aliança

@

O Grupo Nexxera, que oferece plataformas integradas para serviços de automação bancária e gestão de fluxo de caixa, acaba de
firmar uma aliança estratégica com o C6 Bank, novo banco brasileiro.
O acordo prevê a criação conjunta de serviços customizados para
pequenas e médias empresas, além da oferta de produtos financeiros
integrados a soluções tecnológicas. A parceria também permitirá o
lançamento de serviços para pessoas físicas, como soluções em meios
de pagamento digital. As soluções a serem ofertadas ainda estão
em fase de desenvolvimento. Com a parceria, as empresas poderão
criar, por exemplo, ferramentas para gestão de fluxo de caixa, um
dos maiores desafios enfrentados por pequenas e médias empresas
(http://www.nexxera.com).

Embraer tem cerca de 40 vagas para profissionais de
Desenvolvimento e Programação

@

A Embraer abre as inscrições de quatro processos seletivos para
profissionais com conhecimento em Programação, para atuação
no desenvolvimento de softwares para aeronaves. As posições têm foco
em engenharia de sistemas, desenvolvimento de software embarcado,
desenvolvimento de produto para cybersecurity e safety e não exigem
experiência no segmento aeronáutico. Os processos visam preencher
cerca de 40 vagas nas unidades de São José dos Campos, interior de
São Paulo, e Belo Horizonte, Minas Gerais. Os candidatos devem se
inscrever pelo site embraer.gupy.io ou diretamente nos links: (https://
embraer.gupy.io/jobs/40060) - Desenvolvedor de Software Embarcado
(https://embraer.gupy.io/jobs/40056) - Desenvolvedor de Produto Cybersecurity (https://embraer.gupy.io/jobs/40068) - Engenheiro de
Sistemas (https://embraer.gupy.io/jobs/40069) - Safety. A Embraer
conta com um método digital de recrutamento que utiliza inteligência
artificial para análise primária de perfil dos candidatos. A seleção online conta com testes de perfil, inglês e programação. A cada etapa o
candidato recebe um feedback automático sobre o desempenho e sua
média de pontuação na avaliação. O novo processo de recrutamento
adotado pela companhia gera benefícios aos candidatos ao tornar o
processo mais ágil e intuitivo.

Ciência e Tecnologia

É seguro utilizar apps para gerenciar
pontos de fidelidade?

É comum sentir insegurança ao baixar um aplicativo que solicita todos os dados para acesso, e com os
programas de fidelidade, não é diferente. Mas, a tecnologia por trás dessas plataformas, mostra como
é seguro utilizar e gerenciar seus pontos sem medo
Bruno Nissental (*)
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uando fundei a Oktoplus ao lado do
meu sócio, por exemplo, eu sentia
falta de um sistema seguro para
gerenciamento dos planos de fidelidade.
Hoje, os funcionários da Oktoplus são
os maiores usuários do app e, por esse
motivo, sempre pensam na segurança de
suas informações e, consequentemente,
na experiência dos nossos usuários. Há
quase 7 anos a Oktoplus gerencia mais
de 14 bilhões de pontos, em mais de um
milhão de programas de fidelidade sem
nenhum histórico de fraude ou roubo de
informações pessoais.
Veja alguns itens de segurança utilizados
pela Oktoplus:
1. Os servidores (local onde os dados
são armazenados) utilizados pela
Oktoplus são da Amazon – um dos
mais confiáveis do mundo. Toda

comunicação entre o dispositivo do
usuário e o servidor, é feita através
de um canal seguro (SSL 256bits).
Esses servidores possuem diversas
práticas de segurança – desde firewall
até backups – e passam por testes
regularmente para garantir que estão
funcionando da maneira esperada.
2. Dados são criptografados nos
servidores. Isso significa que os
dados do usuário se transformam
em uma combinação de caracteres
que aumenta a segurança. Ou seja,
mesmo que alguém conseguisse
acesso a conta, precisaria desvendar
a mensagem criptografada.
3. Avaliações periódicas: Periodicamente a Oktoplus passa por simulação
de ataques de hackers para garantir
a segurança dos dados.
(*) É CEO da Oktoplus
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