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COLUNA DO HERÓDOTO

Era para ser grátis. O 

seu desenvolvimento 

foi identifi cado com um 

custo marginal próximo 

de zero. Pendurar mais 

uma computador ou 

smart phone na rede 

custaria quase nada

Tudo parecia perfeito com 
o advento da terceira 
onda de transformação  

tecnológica. Contudo ela trou-
xe dentro de si sua própria 
contradição. As oportunidades 
de novos negócios na web 
móvel destruíram a gratuidade 
da internet que passou a ser 
monetizada das  formas mais 
diversas.  

O que parecia ser uma imen-
sa rede capilar com inúmeros 
emissores e receptores de 
informações foi apropriada 
por  um pequeno número de 
plataformas. Entre elas pon-
tifi cam o Facebook, Google, 
Twitter, Yahoo e Verizon. Essas 
empresas chegaram com uma 
voracidade nunca vista sobre 
as verbas publicitárias e jun-
taram mais de 65 por cento 
de tudo o que se investe na 
rede. No topo estão Google e 
o Facebook que desenvolvem 
produtos que conquistam cada 
vez mais investimentos. 

Isto já acendeu a luz ver-
melha nos departamentos de 
receitas de países europeus  e 
de organizações jornalísticas 
que temem um duopólio na di-
fusão  e geração de notícias em 
âmbito mundial. Subsidiarias 
dessas empresas produzem 
equipamentos que traduzem 
o texto e o áudio em tempo 
recorde de qualquer língua 
para qualquer  língua. Ou 
pelo menos do inglês para os 
quatro idiomas mais falados 
do mundo.

O controle da rede saiu de 
muitas mãos para as mãos de 
poucos. Uma das contradições 
geradas é que as receitas da 
mídia tradicional,- tevê, rádio, 
jornal e revista – baseadas na 
publicidade, classifi cados e 
assinaturas, migraram para 
as novas mídias. As agência 
publicitárias avaliaram como 
mais efi cazes os anúncios exi-
bidos nas grandes plataformas 
e houve uma transferência 
sensível dos investimentos nas 
novas mídias. Os assinantes na 
web não são lucrativos como 

os que assinam as plataformas 
tradicionais. 

Assim verifi ca-se uma que-
da de faturamento dessas 
empresas que atualmente 
estão em um planeio, mas 
podem a qualquer momento 
sofrer um estol e ao invés de 
um pouso suave no aeroporto  
do resultado, cair de bico na 
cabeceira da pista. Ficaram à 
mercê do poderoso Facebook. 
A plataforma transformou-se 
na responsável pela maior 
infl uência sobre o consumo de 
notícias no mundo. Portanto, 
andam na prancha, de mãos 
dadas, os núcleos de marke-
ting, comercial e jornalismo. 
Publicitários e jornalistas estão 
na mira dessas mudanças. 

A passagem para as mídias 
digitais dos produtos das 
mídias tradicionais tiveram 
a força da movimentação de 
placas tectônicas para publi-
citários e jornalistas. Estes 
estão ligados umbilicalmente 
nas empresas. Sonhavam que 
seria possível encontrar uma 
saída para que o ecossistema 
tradicional se mantivesse. Con-
tudo a publicação de material 
multimídia de qualquer lugar, 
jornalismo interativo, podcasts  
e crowdsourcing deram uma 
esperança para propagação 
plural de notícias e os bancos 
de dados proporcionariam 
oportunidades para a constru-
ção de reportagens. 

É verdade que o choque foi 
sentido nas redações e nos 
departamentos de vendas. 
Ambos tiveram o número de 
profi ssionais reduzidos. Os pu-
blicitários com a queda do fatu-
ramento e os jornalistas com o 
advento  de uma tecnologia que 
proporciona executar várias 
atividades ao mesmo tempo, 
como produzir e editar uma 
reportagem e coloca-la no ar. 

Na redação da CNN, em 
Atlanta, onde estive em está-
gio, me surpreendeu que além 
dessas funções o jornalista que 
me ajudou, também colocou-
-me  o microfone, acendeu às 
luzes, chamou a maquiadora e 
avisou a técnica que eu estava 
pronto para fazer uma entrada 
ao vivo no Jornal de Record 
News. 

Detalhe: a câmara estava 
travada, sem ninguém. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News e professor emérito da ESPM.
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Em que mãos 
estamos?
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A proposta estabelece 

critérios nacionais para a 

administração da cannabis no 

tratamento de doenças.

A Câmara dos Deputados da 
Itália aprovou ontem (19) o 
projeto que autoriza o uso de 
maconha para fi ns medicinais. 
A medida recebeu 317 votos 
favoráveis e 40 contrários, além 
de 13 abstenções, e agora será 
apreciada pelo Senado, onde 
a maioria do governo é mais 
estreita. A proposta estabele-
ce critérios nacionais para a 
administração da cannabis no 
tratamento de doenças, garan-
tindo aos pacientes equidade no 
acesso à erva, além de promover 
pesquisas científi cas sobre as 
possibilidades de uso da planta.

Se o projeto for aprovado, 
médicos poderão prescrever 
remédios de origem vegetal à 
base de maconha, desde que 
os tratamentos não superem o 
limite de três meses. Os fárma-
cos serão de responsabilidade 
do Serviço Sanitário Nacional. 
Já o plantio da erva será feito 
apenas pelo Instituto Quími-
co, Farmacêutico e Militar de 
Florença, ligado ao Exército. 

Idosos levam quase o dobro do tempo para atravessar a rua do 

que o considerado por autoridades de trânsito.

Os novos números divulga-
dos pelo Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito 
mostram que os idosos são as 
principais vítimas de atrope-
lamentos. Um terço dos casos 
registrados em 2017 envolve 
pessoas com mais de 60 anos 
de idade. Dados do Infosiga 
SP também apontam aumento 
de 5,5% dos óbitos no trânsito 
no Estado. No ano, a redução 
é de 2,3%, equivalente a 95 
fatalidades a menos.

“Entre os diversos grupos 
que são alvos de ações de 
educação e fi scalização, os 
idosos recebem especial aten-
ção”, explica Silvia Lisboa, 
coordenadora do Movimento. 
“Entendemos que a mobilida-
de dessas pessoas é diferente 
das demais e recomendamos 
aos municípios a adaptação 
necessária para atendê-los. O 
aumento do tempo semafórico 
e campanhas de conscientiza-
ção específi cas são algumas 
das soluções”, exemplifi ca. 

Na comparação com 2016, 
as fatalidades no trânsito en-
volvendo idosos apresentam 
queda de 9,1%, passando de 

O inadimplente deve se concentrar no atingimento das metas 

traçadas para sair das dívidas.

Não é apenas a vida fi nanceira 
que sai prejudicada quando al-
guém contrai uma dívida e não 
consegue pagá-la. A saúde do 
corpo e da mente também fi ca 
comprometida, potencializan-
do uma série de problemas que 
se acumulam e afetam todas as 
esferas da vida de uma pessoa. 

Um levantamento nacional re-
alizado pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) revela 
que o número de consumidores 
inadimplentes que passaram a 
se sentir mais ansiosos após con-
traírem a dívida cresceu nove 
pontos percentuais em relação 
ao ano passado, passando de 
60% para 69% e, assumiu a lide-
rança no ranking de sentimentos 
que a má situação fi nanceira 
mais desperta.

Na sequência aparecem os 
sentimentos de insegurança 
(65%), estresse (64%, alta de 
6 p.p em relação a 2016), an-
gústia (61%), desânimo (58%), 

Local de provas do 
Enem a partir de hoje

Os candidatos que vão participar 
do Enem podem consultar o local 
onde farão as provas a partir de hoje 
(20). O acesso ao cartão de confi r-
mação da inscrição será liberado às 
10h e estará disponível na Página do 
Participante e também no aplicativo 
do Enem, nas plataformas Android 
e iOS. Para acessar o Cartão basta 
fornecer o número do CFP e a senha 
cadastrada na inscrição. 

Além do local de prova, o docu-
mento também informa o número de 
inscrição, a data e a hora das provas, 
a opção de língua estrangeira esco-
lhida e os atendimentos específi cos 
e/ou especializados, caso tenham 
sido solicitados. Para aqueles parti-
cipantes que esqueceram a senha, 
mas lembram o e-mail cadastrado, 
será enviada uma nova senha. Já o 
participante que não se lembra da 
senha, nem do e-mail, mas se lembra 
do telefone cadastrado, pode receber 
a nova senha por SMS.

Antes de acessar as informações, 
os participantes deverão ler um 
aviso sobre a declaração de compa-
recimento. A partir desta edição do 
Enem, o participante que precisar 
comprovar sua presença na prova 
deverá imprimir e levar a declaração 
personalizada, disponível na Página 
do Participante. No dia da prova, ele 
deverá apenas colher a assinatura do 
coordenador de local de prova (ABr).

Senado aprova 
reconhecimento de 
CNH entre Brasil e Itália

O Senado Federal aprovou 
ontem (19) o decreto que 
ratifi ca o acordo de reconheci-
mento recíproco de carteiras de 
habilitação entre Brasil e Itália.   
Como já havia sido chancelado 
pela Câmara, o texto segue ago-
ra para promulgação. Na Itália, 
onde não há a necessidade da 
passagem legislativa, os pro-
cedimentos para a ratifi cação 
do tratado foram fi nalizados 
pouco depois de sua assinatura, 
ocorrida em novembro de 2016.

O acordo permitirá que cida-
dãos dos dois países convertam 
suas cartas de motorista defi ni-
tivas - nas categorias A e B - sem 
necessidade de submeter-se a 
exames práticos ou teóricos. 
Atualmente, um brasileiro com 
CNH, por exemplo, precisa fa-
zer todas as provas necessárias 
para ser habilitado na Itália. 
No entanto, o benefício vale-
rá apenas para cidadãos que 
solicitarem a conversão antes 
de completar quatro anos no 
outro país.

“Cerca de 70 mil, entre 
italianos e brasileiros, serão 
benefi ciados. Quanto mais fa-
cilidade e mais acordo, maior 
é o respeito mútuo entre estas 
nações”, comemorou a depu-
tada ítalo-brasileira Renata 
Bueno (ANSA).

Estudo do Unicef diz que 60 milhões de crianças menores de 

cinco anos podem morrer entre 2017 e 2030.

Apesar de uma queda na 
mortalidade nos primei-
ros cinco anos de vida, 

de 9,9 milhões de mortes em 
2000 para 5,6 milhões em 2016, 
a proporção de recém-nascidos 
entre as vítimas subiu de 41% 
para 46% no período, indicou 
o órgão da ONU.

“Desde o ano de 2000 as vi-
das de 50 milhões de crianças 
menores de cinco anos foram 
salvas, um testemunho do sério 
compromisso para enfrentar 
as mortes infantis que podem 
ser prevenidas”, disse em co-
municado o chefe de Saúde do 
Unicef, Stefan Peterson. “Mas, 
a menos que façamos mais 
para evitar que bebês morram 
perto de seu nascimento, esse 
progresso permanecerá incom-
pleto. Temos o conhecimento 
e a tecnologia requerida, só 
precisamos que isso chegue aos 
que mais precisam”, explicou.

O relatório diz que, caso a 
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Unicef diz que 7 mil recém-
nascidos morrem por dia no mundo

Todos os dias, 15 mil crianças de até cinco anos morreram no mundo em 2016, sendo que 46% - ou 
7 mil delas - não resistiram aos primeiros 28 dias de vida, segundo um novo relatório divulgado pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

ses se refl etem na concentração 
de mortes de recém-nascidos, 
com 39% no sudeste da Ásia, 
sendo que, desse percentual, 
24% ocorrem na Índia e 10% 
no Paquistão. A África Subsa-
ariana, por sua vez, registrou 
38% das mortes de bebês no 
mundo, das quais 9% ocorreram 
na Nigéria. Na região, um em 
cada 36 recém-nascidos mor-
reu. Nos países desenvolvidos, 
esse índice é de 1 a cada 333.

Entre os menores de cinco 
anos, as principais causas de 
morte foram a pneumonia e a 
diarreia. Por isso, o relatório 
indica que as soluções passam 
por melhorar o acesso aos 
profi ssionais de saúde durante 
a gravidez e o nascimento e 
fazer intervenções em maté-
ria de imunização, lactação e 
remédios de baixo custo, além 
de ampliar o acesso à água 
potável e saneamento básico 
(ABr/EFE).

tendência se mantenha, 60 
milhões de crianças meno-
res de cinco anos morrerão 
entre 2017 e 2030. “Apesar 
do progresso, ainda existem 
amplas disparidades em so-
brevivência na infância entre 
regiões e países. No entanto, 

muitas das mortes podem ser 
prevenidas com intervenções 
de baixo custo antes, durante 
e depois do nascimento”, disse 
o subsecretário para Assuntos 
Econômicos e Sociais da ONU, 
Liu Zhemin.

Essas disparidades entre paí-

Idosos são as principais vítimas 
de atropelamentos no Estado

801 para 728 casos (73 óbitos 
a menos). No entanto, os dados 
revelam situações específi cas 
em que esse grupo está mais 
sujeito a acidentes. Os idosos 
correspondem a 14% da po-
pulação do Estado e 17,2% 
das vítimas de acidentes. Em 
2017, 728 pessoas com mais 
de 60 anos perderam a vida no 
trânsito. Das 1.193 fatalidades 
com pedestres, 399 envolveram 
idosos, o que equivale a 33,4% 
dos casos no Estado. 

A maioria das ocorrências 
acontece em vias municipais 

(58,2%). Também chama a 
atenção a proporção de víti-
mas entre ciclistas. Uma em 
cada quatro fatalidades com 
bicicletas (24,8%) envolve 
idosos. “A bicicleta é um meio 
de transporte difundido entre 
a população com mais idade, 
apesar dos riscos. Por isso, 
incentivamos a direção res-
ponsável dos demais atores 
do trânsito, como motoristas 
e motociclistas. Respeitar o 
próximo é uma questão de 
cidadania”, defende Silvia 
Lisboa (infosiga.sp.gov.br).

Inadimplentes sofrem de ansiedade 
por não conseguir pagar dívidas

sentimento de culpa (57%) 
e baixa autoestima (56%). A 
pesquisa ainda revela que mais 
da metade dos inadimplentes 
(51%) sente-se envergonhada 
perante a família e amigos por 
se encontrarem nessa situação.

O educador fi nanceiro do 
SPC Brasil, José Vignoli, orienta 
que o consumidor com dívidas 
em atraso deve tirar o foco da 
dívida em si e se concentrar 
no atingimento das metas tra-
çadas para vencer o desafi o de 

sair da inadimplência. “Quem 
se desespera no momento de 
difi culdade, multiplica os seus 
problemas. Um consumidor 
desorientado, ansioso e sem 
motivação difi cilmente vai ter 
energia para traçar uma saída. 
Os primeiros passos nessas ho-
ras são manter a calma, buscar 
racionalidade e contar com a 
compreensão da família. Ou 
até mesmo recorrer a um pro-
fi ssional especializado”, orienta 
Vignoli (SPC/CNDL).

Câmara da Itália aprova 
uso da maconha
como remédio

Se necessário, os pacientes 
poderão solicitar a compra de 
remédios importados.

Atualmente, o cultivo da ma-
conha é proibido na Itália até 
para fi ns terapêuticos, e todas 
as iniciativas para fl exibilizar 
a legislação não conseguiram 
avançar no Parlamento (ANSA).


