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Recentemente lançada 

no Netfl ix, a série ‘You’ 

(Você em português), 

traz à tona a questão 

dos riscos da exagerada 

exposição nas redes 

sociais

O protagonista, Joe Gold-
berg retrata um stalker, 
termo utilizado para 

defi nir pessoas que são obce-
cadas em perseguir alguém, 
seja de maneira on-line ou 
off-line, pesquisando sobre sua 
vida e, por vezes, descobrindo 
detalhes íntimos com uma 
simples observação de suas 
redes sociais. A série retrata, 
de maneira clara, como é pos-
sível descobrir grande parte do 
passado e detalhes pessoais de 
um indivíduo, apenas com uma 
breve análise de suas fotos e 
publicações nas redes sociais. 

Traz, também, alertas como a 
importância do uso de senhas 
nos celulares e computadores, 
o cuidado com a apresentação 
da própria geolocalização e 
os riscos presentes após a 
publicação de fotos e demais 
postagens (que fornecem mais 
informações do que realmente 
se deseja revelar). Um ponto 
interessante apresentado nos 
episódios, é que Joe não é um 
hacker com grande conheci-
mento técnico em informática, 
e mesmo assim, consegue 
desvendar toda uma vida, pois 
utiliza bem as ferramentas de 
busca e realiza uma profunda 
análise dos perfi s nas redes 
sociais. 

Adverte-se, portanto, que 
um criminoso também pode ter 
acesso a todas essas informa-
ções on-line, mesmo não sendo 
um “expert” em informática.

Ainda na trama, é possível 
refl etir sobre a quantidade de 
fotos e vídeos que hoje são 
produzidos - com a praticidade 
das câmeras nos smartphones 

- em momentos mais descon-
traídos, como em festas e em 
bares, contudo, estes registros 
podem ser utilizados para uma 
extorsão ou para destruir uma 
reputação.

Alerta-se, também, como é 
importante alterar as senhas 
das contas de e-mail e das 
redes sociais quando se perde 
ou se tem o celular furtado ou 
roubado, pois, além de evitar 
que outra pessoa tenha acesso 
a todas as suas informações 
sigilosas, impede que este 
indivíduo venha a se passar 
por você. 

Portanto, estas reflexões 
causadas pela série ‘You’ de-
vem ser transformadas em 
ações de cautela, uma vez que 
as redes sociais e a exposição 
virtual revelam muitas infor-
mações, as quais, inclusive, já 
são usadas por sequestradores, 
ladrões e criminosos que as 
utilizam para o cometimento 
de todo tipo de golpes pela 
internet, além de servir de 
justifi cativa para demissões e 
até para acusações criminais. 

Apesar disso, a exposição 
virtual, que já é gigantesca, 
cresce a cada dia. 

Por fi m, reitera-se que se 
deve evitar postar fotos que 
revelem detalhes da própria 
vida, tais como de uniforme, 
em viagens e restaurantes, 
com os carros que possui, da 
residência, no local onde tra-
balha, etc., além de se adotar 
a necessária cautela com a 
marcação da geolocalização. 

Há que se ter sempre muito 
cuidado ao utilizar a internet, 
pois tais postagens podem 
estar sendo acompanhadas 
por um stalker ou até por um 
criminoso.
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A - Liderança para Mulheres
A ‘Elas’ é primeira escola de liderança feminina do Brasil e oferece um 
curso de três meses voltado para mulheres que desejam assumir posições 
de destaque na sociedade e no trabalho, utilizando técnicas estratégicas 
desenvolvidas no programa. O programa trabalha o autoconhecimento e 
a autoconfi ança da mulher, conferindo a ela ferramentas imprescindíveis 
para uma liderança sábia e assertiva em qualquer esfera da vida. Além 
do curso carro-chefe da ‘Elas’, para as empreendedoras ainda oferece 
workshops, palestras e imersões gratuitas com diversas temáticas dife-
rentes durante todo o ano e em várias cidades do país. A ‘Elas’ nasceu 
tem como missão ser referência no desenvolvimento de mulheres no 
Brasil. Mais informações: (https://programaelas.com.br/). 

B - Mercado de Arte
A Artluv é uma plataforma que conecta artistas a clientes e amantes de 
arte, em um ecossistema único, com o objetivo de expandir o mercado 
de arte no Brasil. Fundado em 2017, a Artluv une, em um mesmo espaço, 
marketplace, portal de notícias culturais, cursos e uma agenda virtual com 
os principais eventos artísticos do País, inclusive oferecendo a venda de 
ingressos. Escolas de arte e museus também podem criar suas páginas 
de forma gratuita. Os mais de 300 artistas cadastrados passaram por uma 
rigorosa curadoria feita por especialistas nacionais e norte-americanos. 
O site e possui uma demanda diária de novos portfólios.com cerca de 15 
transações por semana. Saiba mais em: (https://artluv.net/).

C - Alternativa ao Instagram
O aplicativo Status tem como proposta permitir que os usuários per-
sonalizem o que querem visualizar em sua linha do tempo. Disponível 
para Android e iOS, a novidade se apresenta como uma alternativa 
ao Instagram e traz uma série de recursos de customização. É uma 
rede social que se adapta aos interesses e à localização de cada um. 
Dessa forma, o usuário tem a liberdade de ver no seu feed apenas 
o que ele quiser e das localidades que desejar. Também é possível 
personalizar a cor da linha do tempo e selecionar interesses preferidos 
entre mais de 30 temas. Recursos como chamadas de áudio e vídeo, 
publicações e comentários multimídia, e posts em ordem cronológica 
também estão disponíveis. Saiba mais em: (https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.plugapps.status).

D - Construção e Arquitetura
O credenciamento para visitantes da 25ª edição da Feicon Batimat já 
está disponível. O evento, que este ano acontece de 9 a 12 de abril 

das 10h às 20h, no São Paulo Expo, traz uma série de experiências 
focadas em conteúdo, inovação, relacionamento e negócios, que 
visam agregar ainda mais a visita dos profi ssionais do setor. O salão 
internacional da construção e arquitetura continua vivenciando nesta 
edição um novo momento, ao reunir mais de 700 empresas expo-
sitoras agrupadas em 4 macro setores – acabamentos, estruturas, 
instalações e externos. Para fazer o credenciamento, basta acessar  
(www.feicon.com.brCredenciamento/), preencher o formulário e 
imprimir a credencial.

E - Navios de Cruzeiro
O número de cruzeiristas pelo mundo deve chegar a 30 milhões em 
2019, um aumento de 6% com relação aos 28,2 milhões embarcados 
em 2018. Até junho, serão exatos 272 navios de cruzeiros em ope-
ração, por conta da abertura de 18 novas embarcações. Esses são 
dados Cruise Lines International Association, que divulgou estudo 
que projeta tendências e números da indústria para este período. 
Segundo o levantamento, são mais de 1.108.676 pessoas empregadas 
no setor de cruzeiros em todo o mundo, o que representou US$ 45,6 
bilhões em salários e US$ 134 bilhões em gastos em 2017. O Caribe 
deve continuar na liderança, com 34,4% das rotas, seguido do Me-
diterrâneo, com 17,3%. A  América do Sul esboça leve crescimento 
de 2 para 2,3%.

F - Acesso à Wall Street
Ter a chance de acessar um mercado de ações internacional e que 
reúne as maiores empresas do mundo é um objetivo distante para 
a maioria das pessoas e, também, um assunto que gera interesse e 
curiosidade. Para mudar essa perspectiva, a plataforma global Stake 
disponibiliza um novo mundo de possibilidades com investimentos no 
mercado de ações americano – onde estão concentrados os papéis de 
empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e muitas outras. 
A Stake permite que os investidores comuns – que não possuem 
grandes fortunas, possam acessar ações diretamente de Wall Street 
cortando toda a burocracia que existe para abrir uma conta em uma 
corretora de investimentos nos EUA. Mais informações: (https://
hellostake.com/br).

G - Vídeo e Entretenimento
A Vivo anuncia mais uma iniciativa que reforça sua estratégia de 
distribuidora de conteúdo. Depois das parcerias com NBA, NFL, 
Amazon Prime Video e TIDAL, a empresa amplia seu portfólio com o 

lançamento de 5 novos serviços. A partir de agora, qualquer cliente 
com celular da Vivo pode assinar os serviços de streaming FOX+, Te-
lecine Play, Discovery Kids On, FOX Sports e WatchESPN e ver seus 
programas favoritos da TV paga em diferentes telas, como celular e 
tablet. O anúncio de hoje facilita o acesso a milhares de conteúdos, 
pois o cliente tem a liberdade de contratar o serviço que desejar, além 
de ter a facilidade de pagar diretamente na conta de celular ou por 
meio de créditos pré-pagos. 

H - Hotelaria e Alimentação
Iniciativa da Associação Brasileira dos Fornecedores para Hotéis, Res-
taurantes e Similares, a Hospitality Business Fair ocorre entre os dias 
25 e 27 de setembro, no Expo Center Norte. Focada nos fornecedores 
da hotelaria e alimentação, a feira será dividida em segmentos como 
móveis, colchões, cama, mesa e banho, amenities, lazer, equipamentos 
leves para copa e cozinha e pesados para cozinha industrial, alimentos 
e bebidas, decoração, refrigeração, fi tness e tecnologia, entre outros, 
reunindo cerca de 200 expositores. A iniciativa deve transacionar cerca 
de R$ 1 bilhão em acordos fechados durante e nos dez meses seguintes 
ao evento. Harus, Socimol, Saga Systems Brasil, Impercap Saunas e 
Aquecedores, Hosptel e Mult-Grill Express são alguns dos expositores 
já confi rmados. 

I - Cultura Praiana
A praia dos paulistanos, Av. Paulista, receberá o maior festival de 
cultura surf do país: Festivalma. A 13ª edição do evento ocupará 
a sede do Centro Cultural Fiesp entre os dias 25 de janeiro e 3 de 
fevereiro com arte, música, cinema e uma programação completa 
sobre o tema “Brasil do Surf”. O público poderá acompanhar a tra-
dicional Mostra Internacional de Arte e Cultura do Surf, o Festival 
Almasurf de Cinema e dois dias de shows musicais, com apresentações 
da Nomade Orquestra, Black Alien, Bixiga 70 e Cynthia Luz– tudo 
gratuitamente. Celebrar o surf brasileiro, esta a razão do tema, ‘O 
Brasil do Surf’. Temos dois campeões mundiais e estamos prestes 
a sermos bicampeões. Saiba mais: (http://www.almasurf.com.br/
festivalma/).

J - Banco de Provas Verde
A GE Celma, unidade de aviação da GE no Brasil, acaba de dar mais 
um importante passo para transformar o seu novo empreendimento 
de testes de motores aeronáuticos, localizado em Três Rios (RJ), 
em um “Banco de Provas Verde”.  A empresa investiu no plantio de 
mais de 2 mil árvores, em uma área de 8 mil m², que faz parte do 
terreno da recém-inaugurada célula de testes – considerada uma das 
maiores e mais modernas do mundo e capaz de revisar uma média 
de 700 motores por ano. A região ganhou espécies de recobrimento 
e de diversidade, incluindo árvores Jacarandá-da-Bahia, ameaçada 
de extinção. O plantio fez parte do Projeto Executivo de Reposição 
Florestal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
da Prefeitura de Três Rios.
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IGP-M 
mantem-se
estável na 
segunda 
prévia de 
janeiro

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
como referência para o rea-
juste dos contratos de aluguel, 
manteve-se praticamente 
estável, registrando defl ação 
(queda de preços) 0,01% na 
segunda prévia de janeiro.

Na segunda prévia de de-
zembro de 2018, a defl ação 
havia sido de 1,15%. A infor-
mação foi divulgada na sexta-
-feira (18) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), no Rio 
de Janeiro.

A defl ação mais moderada 
foi provocada por aumentos 
nos três subíndices que com-
põem o IGP-M. O Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, conti-
nuou com defl ação, mas a 
queda de preços fi cou menos 
intensa de dezembro (-1,74%) 
para janeiro (-0,26%). O Índi-
ce de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, passou 
de uma defl ação de 0,05% na 
prévia de dezembro para uma 
infl ação de 0,49% em janeiro. 
Já o Índice de Custo da Cons-
trução teve aumento em sua 
taxa de infl ação, de 0,1% para 
0,38% no período (ABr).

Os comandos das empresas 
Nissan e Mitsubishi Motors 
estudam processar o ex-
-presidente Carlos Ghosn, o 
executivo franco-brasileiro 
de 64 anos. As montadoras o 
acusam de receber compensa-
ção indevida de joint venture. 
Segundo as empresas, o exe-
cutivo recebeu cerca de US$ 
9 milhões. De acordo com as 
montadoras, o dinheiro foi 
pago sob um contrato assinado 
por Ghosn com a joint venture, 
sem a aprovação do conselho 
de administração.

Ghosn chefi ou a empresa 
na Holanda foi membro de 
seu conselho junto com o 
presidente da Nissan, Hiroto 
Saikawa, e o CEO da Mitsu-
bishi Motors, Osamu Masuko. 
Saikawa e Masuko disseram 
que desconheciam a remu-
neração de Ghosn e que não 
receberam subsídios da joint 
venture.

Executivo franco-brasileiro, Carlos Ghosn.

A Casa Branca cancelou a participação 
de toda a delegação dos Estados Unidos no 
Fórum Econômico Mundial de Davos, que 
começa nesta terça-feira (22) e vai até sexta 
(25), por causa da paralisação do governo 
federal.

O presidente Donald Trump já havia anun-
ciado que não participaria do evento, mas a 
Casa Branca também desmarcou as presenças 

dos secretários de Estado, Mike Pompeo, e do 
Tesouro, Steven Mnuchin.

O governo americano está paralisado desde 
22 de dezembro, em função do impasse sobre a 
construção do muro na fronteira com o México. 
Trump exige que o Orçamento destine US$ 
5,7 bilhões para a obra, mas os democratas, 
que comandam a Câmara dos Representantes, 
rechaçam a ideia (ANSA).

A economia italiana 
corre o risco de voltar 
a entrar em recessão 
técnica, segundo 
boletim divulgado na 
sexta-feira (18) pelo 
Banco da Itália - o 
banco central do país 
europeu

O Produto Interno Bruto 
(PIB) sofreu queda de 
0,1% no terceiro trimes-

tre de 2018 e, de acordo com o 
relatório, não há sinais de que a 
situação tenha melhorado nos 
três meses seguintes.

“Depois que o crescimento 
se interrompeu, no terceiro tri-
mestre, os indicadores conjun- País já teve desempenho negativo do PIB no terceiro trimestre.
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Itália corre risco de entrar em 
recessão, diz banco central

turais disponíveis sugerem que 
a atividade pode ter diminuído 
ainda mais no quarto [trimes-
tre]”, diz o boletim do Banco da 
Itália. Bastam dois trimestres 
consecutivos de queda no PIB 
para o país entrar em recessão 
técnica. 

Além disso, a instituição redu-
ziu de 1% para 0,6% a projeção 
de crescimento da economia 
em 2019, número abaixo da 
expectativa do governo (1%), 
que torce por uma expansão 
mais robusta para conseguir fi -
nanciar seus programas sociais 
sem elevar a dívida pública, a 
segunda maior da zona do euro. 
Recentemente, o ministro do 
Trabalho e vice-premier da 
Itália, Luigi Di Maio, disse que 
o país poderia viver um novo 
“boom” econômico (ANSA).

Nissan e Mitsubishi 
estudam processar Ghosn

A Nissan e a Mitsubishi 
informam que consideram o 
pagamento ilegal e que tomarão 
medidas, incluindo a opção de 
entrar com uma ação contra 
Ghosn por danos. Os promoto-

res de Tóquio indiciam Carlos 
Ghosn por alegada violação 
agravada de confi ança, bem 
como subnotifi cação de sua 
compensação da Nissan. O 
executivo nega as acusações.

Governo dos Estados Unidos não terá 
representantes em Davos


