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Você tem um Iphone? Muitos presidiários têm

As redes sociais tèm sido protagonistas dos mais diversos cenários, que vão desde uma forcinha para

eleger o presidente da maior potência mundial do planeta, a vazamentos de festas em presídios. Neste

último caso, o já conhecido cenário de detentos portando celulares para suas selfies e filmagens tomou-

se corriqueiro. Foi assim na “festa de révefllon” das presas da Colônia Penal F eminina do Recife,

manchete de hoje desta Folha de Pernambuco. Você tem um Iphone? Elas têm. A entrada dos aparelhos

nos complexos penitenciários é tema de denúncias em todo o País. E não tem revista, scanners ou

bloqueadores de sinal que resolva. Todos sabem que os celulares são usados para a organização de

rebeliões, como a ocorrida em maio passado em Fortaleza, que deixou 14 mortos e um prejuízo de R$ 12

milhões ao Governo do Ceará por conta das depredações. Relatório no Ministério Público daquele estado

comprovou que grupos de facções criminosas organizaram 0 quebraquebra pelo WhatsApp. Em episódio

mais recente, a chacina do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, que deixou 56

mortos em Io de janeiro. O local já contava com equipamentos de inspeção eletrônica antes do motim

anunciado, mas uma revista, cinco dias após a tragédia, localizou 23 aparelhos e até um roteador de

internet. Tecnologias capazes de solucionar 0 problema existem, mas de nada adiantam se quem está

por trás delas não as usa como deveria. É dinheiro público jogado pelo ralo.

De nada adianta investirem tecnologias de controle do que entra, se quem as opera nào faz o uso como

deveria

Proposta para Obama

“Sei que todos vocês gostaram da minha playlist”. A brincadeira do ainda presidente norte-americano,

Barack Obama, lhe rendeu convite de trabalho no Spotify para a vaga de “Presidente das Listas de

Reprodução” pelo líder mundial do serviço de streaming, Daniel Ek. Ele disse que busca por alguém com

“pelo menos oito anos de experiência, governando uma nação com alta autoestima”. Obama já divulgou

listas do Spotify para ouvir nas férias, revelando seu gosto pelo soul clássico e pelo jazz. Audiência não

faltaria.

STARTUPS &gt; A Capgemini, especializada serviços de consultoria, tecnologia e terceirização, anunciou

0 ínnov&lt;2fórsitace50, uma competição global para startups em estágio inicial com foco em produtos e

serviços, ou aplicações inovadoras de tecnologias disruptivas para 0 mercado. Os interessados têm até

28 de fevereiro para se inscreverem na competição pelo site www.innova torsrace50.com.

EDUCAÇÃO &gt; O livro “Viagem à Escola do Século XXI”, lançado pela Fundação Telefônica, ganhou

versão em português. A publicação reúne 80 experiências de 50 escolas inovadoras em cinco

continentes. Vale conferir, (www. fundacaotelefonica.org.br).

NOVA GESTÃO &gt; 0 Twitter anunciou mudança no comando de suas operações do Brasil. Fiamma

Zarife, que atuava como diretora de agências na empresa, substituirá Guilherme Ribenboim à frente do

negócio da rede social no País.

NOVA GESTÃO 2 &gt; Também prestes a contar com novo comando, 0 Yahoo passará a se chamar

Altaba. A presidente da empresa, Marissa Mayer, deixará 0 conselho de administração após a conclusão

da venda para a operadora americana Verizon. Se 0 negócio que pode ser cancelado por conta do

vazamento de dados de 500 milhões de usuários for fechado, 0 valor chegará a US$ 4,83 bilhões.
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TENDÊNCIA &gt; A seguradora japonesa Fukoku Mutual Life irá trocar 34 funcionários de seus escritórios

por um sistema de inteligência artificial. Ele será usado para calcular os pagamentos devidos aos

segurados da companhia. De acordo com 0 “The Guardian”, a empresa espera aumento de 30% em sua

produtividade e retomo financeiro em menos de dois anos.
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