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Coluna do Heródoto

As pesquisas 
divulgadas provocam 
polêmica. Instituições 
independentes 
duvidam dos 
métodos utilizados e 
apontam uma clara 
manipulação dos 
resultados. 

Há quem diga que 
elas são fortemente 
influenciadas por 

manobras com o objetivo 
de impedir que as respostas 
não favoráveis ao presidente 
sejam ocultadas nas divul-
gações. As publicações das 
enquetes apresentam dados 
incompletos e distorcem os 
resultados apresentados em 
publicações anteriores. 

Nem todos contestam 
as pesquisas, uma vez que 
como o país está envolvido 
em uma crise profunda não é 
o momento de enfraquecer 
o chefe na nação. Seria até 
mesmo um ato de antipa-
triotismo, uma traição no 
momento em que todos 
devem estar juntos. O de-
semprego aumenta continu-
amente com o fechamento 
principalmente na área de 
comércio e prestação de 
serviço. 

A má imagem do país 
afasta os turistas que, nem 
mesmo com a forte des-
valorização da moeda na-
cional frente ao dólar, se 
dispõem a vir ocupar os 
hotéis, museus, lojas e locais 
históricos. Boa parte dos 
analistas não sabe quais as 
medidas que o governo deve 
tomar, principalmente para 
garantir a popularidade do 
presidente. Mas este insiste 
que isso é vital para a nação. 

Institutos independentes 
no exterior enfatizam que 
o que se faz não é uma 
pesquisa, mas uma enque-
te, sem uma metodologia 
científica. Muito mais um 
instrumento de propaganda 
do que uma constatação do 
que pensa a população dos 
graves problemas vividos. 
Há quem afirme que há 
um envolvimento direto do 
presidente na maioria das 
publicações, apoiado pela 
burocracia encastelada no 
governo. 

Nem mesmo a Câmara dos 
Deputados tem se disposto a 
discutir abertamente os re-
sultados, sempre favoráveis 
ao governo, e às medidas 
que toma. O noticiário da 
mídia em geral é considera-
do deturpado uma vez que, 
principalmente as emisso-
ras estatais, evitam todo 
tipo de crítica que possa 
atingir a figura presidencial 
e seu governo. O jornalis-
mo chapa-branca é pouco 
confiável, e faz lembrar os 
tempos em que o país vivia 
sob uma poderosa ditadura 
controlada pela elite buro-
crática e militar. 

Os veículos indepen-
dentes ou da oposição são 
manietados, jornalistas que 
ousam buscar fontes confi-

áveis sofrem todo tipo de 
ameaça e alguns são levados 
aos tribunais, condenados 
a multas e até mesmo ao 
cárcere. A imprensa in-
ternacional publica insis-
tentemente notícias que 
não se encontram na mídia 
nacional. 

Em outros tempos, o go-
verno teria bloqueado esse 
noticiário sob o pretexto de 
que o mundo vivia em uma 
Guerra Fria e se aplicava a 
máxima que diz que os que 
nãoestão comigo estão con-
tra mim. A palavra guerra 
tornou-se um anátema. É 
impronunciável publica-
mente e na mídia. O que o 
presidente quer é que se 
rotule a cruel invasão da 
vizinha Ucrânia com o eu-
femismo “operação militar 
especial”. 

Poucos ousam desafiar 
o todo poderoso Wladimir 
Putin. Casos isolados são 
registrados no exterior 
como o da jornalista que 
invadiu o noticiário da tevê 
de maior audiência à noite 
com um cartaz pedindo o fim 
da guerra. Hoje ela trabalha 
exilada na Alemanha. Ou-
tros veículos simplesmente 
sumiram, como o Novaya 
Gazeta do jornalista pre-
miado com o Nobel da Paz, 
Dmitry Muratov. 

Em geral, a figura de Putin 
é apresentada sempre de 
modo favorável – com des-
taques para sua ameaça de 
retaliar a Europa por ajudar 
a Ucrânia e por intimidar o 
mundo com uma terceira e 
última guerra mundial nu-
clear caso a Otan se envolva 
diretamente na guerra, ou 
melhor na operação militar 
especial. 

As pesquisas divulgadas 
insistem que a opinião públi-
ca russa apoia a intervenção 
para “desnazificar” e prote-
ger a população de cultura 
russa no leste da Ucrânia. 
Graças às manobras dos ins-
titutos e à pressão pessoal 
de Putin, a sua popularidade 
nunca ficou abaixo dos 60%. 

Já o site independente 
Proeck divulga que essa 
popularidade baixou para 
40%, assim mesmo con-
siderada alta diante das 
pressões ocidentais com o 
fechamento de empresas, 
a desvalorização do rublo 
e a queda das commodities 
russas, como o petróleo e 
os fertilizantes. 

O governo russo explora 
todas as possibilidades de 
ilustrar a figura do Putin, 
ex-agente da KGB, ora como 
um resistente às ameaças 
militares da Otan, ora como 
um defensor dos povos es-
lavos, que necessariamente 
não estão nas fronteiras da 
Federação Russa, resume 
o Midiatalks, com sede em 
Londres.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, 

além de autor de vários livros de 
sucesso. Acompanhe-o  no YouTube: 

“Por dentro da Máquina”, em 
(https://www.youtube.com/channel/

UCAhPaippPycI3E 1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Dá para acreditar 
na pesquisa?

São Paulo, sexta-feira, 15 de julho de 2022 Negócios6

Canadá proibirá plásticos 
descartáveis

O Canadá pretende proibir, até o final deste ano, a produção e importação de artigos de plástico 
descartáveis, como sacolas de supermercados, copos, canudos e similares. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Logo a seguir serão proibidas as 
vendas e em 2025 as exportações 
desses artigos. Esses intervalos 

de tempo foram estabelecidos para 
dar às empresas canadenses tempo 
para adaptação às novas regras, que 
permitirão sejam eliminados aproxi-
madamente 1,3 milhão de toneladas 
de resíduos plásticos. 

O Greenpeace canadense, apesar 
de considerar as medidas positivas, 
considera-as insuficientes para reduzir 
de forma significativa a poluição gerada 
pelos plásticos; a organização cita o 
exemplo das redes de pesca feitas desse 
material, usualmente descartadas sem 
qualquer cuidado, num total de 640 mil 
toneladas por ano.

As novas medidas são semelhantes às 
tomadas pela França em 2021, e fazem 
parte de um movimento mais amplo 
de governos para reduzir a produção 

Embora não deva entrar em vigor antes 
de 2024, esse acordo deve ser um dos 
esforços mais significativos para conter 
as mudanças climáticas, desde o acordo 
de Paris em 2015.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

de plásticos descartáveis; é oportuno 
registrar que na cidade de São Paulo 
acaba de ser proibido o uso de canudos 
de plástico

Em março, as Nações Unidas co-
meçaram a esboçar um acordo global 
para combate à poluição por plástico. 

MarekUsz_CANVA

News@TI
contato das pessoas com o mundo dos investimentos e mostrar 
que o assunto não precisa ser um tabu cheio de complicações”, 
diz Olivia Alonso, CEO da Monett. Nas aulas, a renomada analista 
Juliana Chu mostra como montar uma carteira compatível com a 
realidade de cada um e quais investimentos podem ser feitos para 
proteger o patrimônio.

Motorola lança moto g62 5G no Brasil em 
parceria com a Claro

@A Motorola anuncia a chegada de mais um integrante da família 
moto g no Brasil: o moto g62 5G. O aparelho desembarca com 

a tecnologia 5G, exclusividade com a operadora Claro e canais 
próprios Motorola, e especificações como a plataforma móvel 
Snapdragon® 480 Plus 5G, taxa de atualização de tela de 120 Hz, 
alto-falantes estéreo com Dolby Atmos®, sistema de câmera tripla 
de 50 MP, superbateria de 5000 mAh, além de carregador TurboPo-
wer™. O novo membro da família g chega ao mercado no mesmo 
mês do lançamento do 5G+ da Claro na frequência de 3,5GHz em 

Brasília, com expectativa inicial de velocidades de até 1 Gbps 
(dependendo do tamanho da célula e da quantidade de 

terminais com uso simultâneo naquele momento). O 
moto g62 5G oferece ainda entretenimento de 

alto nível com sua tela FHD+ de 6,5 e taxa 
de atualização de 120 Hz. Os alto-falantes 
estéreo com Dolby Atmos® proporcionam 
som multidimensional, que preenche o 
ambiente com qualidade de cinema, para 
que os usuários curtam filmes, séries e 
músicas de forma mais imersiva (www.
motorola.com.br).

Boutique Imobiliária abre mais de 70 novas 
vagas neste segundo semestre

@A MBRAS, referência em imóveis de luxo em São Paulo, está 
com vagas abertas para novos profissionais. Com o crescimento 

dos últimos anos e a expectativa de aumentar sua participação 
no segmento de alto padrão, a MBRAS está com oportunidades 
para ampliar sua equipe em seu escritório na capital. A empresa 
abriu 70 novas vagas, não só para Consultores de Vendas, mas 
também nas áreas de Inovação, Marketing, Analista Consultant, 
Analista Administrativo e Luxury Sales Consultant. Todas as vagas 
disponíveis contemplam um treinamento completo e acesso a uma 
ampla gama de ferramentas tecnológicas imobiliárias. É necessá-
rio ter ensino superior completo e experiência comprovada. As 
oportunidades são para profissionais que querem construir uma 
carreira promissora, repleta de oportunidades e que tem garra e 
determinação para aprender e se tornar referência no mercado 
de imóveis de alto padrão. Além disso, a empresa também está 
ampliando o seu espaço físico, para atender cada vez melhor seus 
clientes e colaboradores. As candidaturas devem ser feitas pelo 
LinkedIn ou pelo email (https://www.linkedin.com/company/mbras-
-solu%C3%A7%C3%B5es-imobili%C3%A1rias/jobs).

Curso gratuito de investimentos para 
iniciantes

@Ajudando no processo de inclusão e educação financeira dos 
brasileiros, o aplicativo de investimentos Monett oferece 

gratuitamente um curso online básico para quem quer aprender 
a começar a investir. Ao todo, “Investindo com Sabedoria” tem 
sete aulas e todas já estão abertas no app da Monett durante 
este mês de julho. “O objetivo do curso é promover um primeiro 
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Netskope identifica mais de 100 apps com 
downloads de malware em junho

O relatório de junho do Netskope 
Threat labs revela que a companhia 
detectou downloads de malware 
com origem em 105 aplicações 
diferentes na nuvem durante o 
mês. OneDrive, Sharepoint e We-
ebly ocupam os primeiros lugares, 
sendo as três principais fontes de 
origem para a maioria dos down-
loads de malware. 

O Weebly continua a atrair 
atenção especial dos especialistas 
em ameaças, devido ao padrão de 
entrega por meio de arquivos ma-
liciosos em PDF que redirecionam 
as vítimas para sites de phishing, 
spam, fraude e distribuição de 
malware. A mesma estratégia 
está sendo usada no Squarespace, 
Wordpress e outras plataformas. 

Baidu Object Storage, Google 
Gmail e o Outlook.com subiram no 
ranking, resultado de um aumento 
na disseminação de malware por 
meio de campanhas de e-mail ao 
longo de junho. No entanto, Ama-
zon S3 e Baidu Object Storage 
saíram do top 10 desta vez. 

O estudo destaca também que 
os cinco principais domínios de 
phishing no mês estavam hospe-
dados em duas plataformas do 
ranking: Weebly e Blogger.  Em-

planilhas do Excel; e Razy, usado 
para roubo de dados e anúncios 
maliciosos. 

Pandora e Black Basta, ambos 
descobertos em 2022, ocuparam 
os dois primeiros lugares, segui-
dos por três famílias que existem 
há muito mais tempo: LokiLo-
cker, Hive e Lockbit. 

A versão completa do relatório 
está disponível no site da Netsko-
pe: https://resources.netskope.
com/cloud-reports/threat-labs-
-report-june-2022

bora o armazenamento de Blobs 
do Azure não tenha ficado entre 
os principais, os pesquisadores da 
Netskope notaram um aumento 
no tráfego para sites de phishing 
hospedados nessa plataforma. 

As principais cinco famílias de 
malware em junho foram PhishingX,  
usado em PDF para phishing; 
 AgentTesla, Remote Access Trojan 
– RAT em uso desde 2014; Zmutzy, 
escrito em .NET para roubo de cre-
denciais e carteiras de criptomoe-
das; Abracadabra, em macros de 
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