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-BRASÍLIA- O ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, dei-
xou aberta a possibilidade de
negociação para retirar do pro-
jeto de lei doMarcoCivil da In-
ternet a exigência de constru-
ção de data centers no país.
Muitos deputados que apoiam
a neutralidade de rede, princi-
pal ponto defendido pelo go-
verno, inclusive o PSDB, são
contra a obrigatoriedade de
instalação dos data centers. Ao
ser perguntado ontem se o go-
verno apoiaria a aprovação do
Marco Civil sem este artigo —
que prevê a possibilidade de o
governo editar um decreto
obrigando as empresas a insta-
lar os data centers no Brasil —,
o ministro afirmou:
—Quem vota oMarco Civil é

a Câmara e depois o Senado.
Então, é evidente. Com relação
ao que for votado lá — a não
ser que haja uma coisa muito
fora do razoável, que se pode
eventualmente vetar —, nor-
malmente o que o governo faz

é negociar e acatar o que foi
votado pelo Congresso.
Mas, para Paulo Bernardo,

tecnicamente a instalação dos
data centers no país é “razoá-

vel”. Ele disse que o governo já
abriu mão de tributos federais
que não vão incindir na com-
pra de equipamentos e na sua
construção.

— Se precisar fazer outra ne-
gociação, estamos abertos a is-
so — declarou.
Os artigos que tratam da co-

leta, armazenamento de dados
e dos data centers foram inclu-
ídos no último substitutivo
apresentado em 5 de novem-
bro pelo relator doMarcoCivil,
deputado Alessandro Molon
(PT-RJ). Quando divulgou o
substitutivo, Molon disse que
esses temas foram incluídos a
pedido da presidente Dilma
Rousseff.
Sobre a demora do Congres-

so para aprovar o projeto, Pau-
lo Bernardo disse que as nego-
ciações estão sendo lideradas
junto aos parlamentares pelos
ministros José Eduardo Cardo-
zo (Justiça) e Ideli Salvatti (Se-
cretaria das Relações Instituci-
onais — SRI). Segundo ele, é
necessário fazer um trabalho
de convencimento:
— Temos que respeitar o rit-

mo do Congresso. Estamos in-
teragindo, estamos discutindo,
os parlamentares tentam fazer
uma mediação de posições.
Este trâmite lá é normal. l
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Após a violência virtual

N a semana passada, a história de Júlia Rebeca,
uma jovemparaibana de 16 anos, se espalhou
pelo Brasil. Um vídeo em que a moça se rela-

cionava com uma amiga e um amigo foi divulgado
primeiro via WhatsApp, a rede que substitui o SMS
para smartphones, depois pela web. Perdida, come-
teu suicídio antes mesmo que os pais soubessem.
“Todo adolescente tem o direito de ser adolescente”,
disse sua mãe ao último Fantástico. “Eles são incon-
sequentes mesmo.” E o momento em que ela come-
çava a experimentar com as possibilidades do corpo
terminou em tragédia.
Há outra história circulando. Igual, porém distinta.
É a de Thamiris Sato, aluna da tradicional FFLCH

da USP, onde estuda Letras. No mesmo domingo, ela
contou em seuperfil do Facebook de como, desde ou-
tubro, um ex-namorado a vem ameaçando. Divulgou
fotografias. Invadiu seu correio eletrônico. Poderia
ter-se encolhido em casa. Muitas vezes, a vontade é
essa mesmo: sumir do mundo. Seguiu o caminho in-
verso. Tornou-a pública. Pôs seu rosto, assinou o no-
me. Prestou queixa na Delegacia daMulher. A família
do rapaz a contestou com agressividade. Professores
da faculdade a abraçaram, o grupo feminista Marias
Baderna divulgou nota, o Comitê de Ética da USP
abriu processo para investigar o caso.
O que separa a história de Júlia e a de Thamiris é

temperamento, idade e ambiente social. A violência é
a mesma e dor não se mede. Os pais de Júlia sequer
souberam do vídeomas amenina estava tão aterrori-
zada que não viu outra saída. Não chegou a saber que
sua mãe entendia tudo de adolescência. E, talvez, no
interior da Paraíba, a perspectiva de ver sua intimida-
de tornada pública fosse acachapante. De internet,
afinal, Júlia entendia. Sabia que uma vez que o vídeo
passa de celular em celular, logo ganha sites, de lá o
mundo. O efeito de rede é inexorável.
Um pouco mais velha, em um dos campi mais cos-

mopolitas do país, Tha-
miris percebeu outra
coisa. Que não fez nada
de errado. Que tem o
direito de fazer o que
quiser com o próprio
corpo. Escroque, afinal,
é o outro.
É preciso coragem

para virar a mesa como
ela fez. De ir publica-
mente relatar o que lhe
ocorreu e como. Falar
da dor, principalmente
do medo. Ela provavel-
mente já desconfiava
que receberia apoio. Já
sabia disso, Júlia não
soube.
Pornografia da vin-

gança, revenge porn em
inglês, é como chama-
mos o ato de divulgar
imagens íntimas para se vingar. Não é apenasmisógi-
no e covarde. É reflexo de uma cultura na qual muita
gente ainda desconfia que mulheres, quando sentem
prazer, têm algo de errado. Não é um fenômeno novo
no mundo, tampouco no Brasil. O que há de novo é
que, nos últimos doismeses, os casos estão ganhando
maior evidência.
Falar abertamente desta nova forma de violência

sexual é bom porque educa. Diminui a possibilidade
de que outrasmeninas, jovens e perdidas, percam re-
pentinamente sua perspectiva. Há caminho legal no
Brasil. A Lei Maria da Penha cobre tais casos e as de-
legacias especializadas sabem como proceder.
Dizer não faça não é solução. No mundo em que o

celular tira boas fotos e adolescentes seguirão desco-
brindo o barato da sedução, fotografias serão tiradas.
Um dos aplicativos mais badalados do Vale do Silício
no momento, para iPhone e Android, é o Snapchat.
Na semana passada, o Facebook ofereceu US$3 bi-
lhões por ele, o Google retornou com oferta de meio
bilhão a mais. É cacife alto para o Vale, o app do mo-
mento. Muito pouca empresa é disputada simultane-
amente por dois gigantes. E a trupe do Snapchat está
tão convicta de que tem um tesouro nasmãos que re-
jeitou o dinheiro. Seguirá, por enquanto, com as pró-
prias pernas.
Snapchat é uma das soluções possíveis. Amoça en-

via fotos para o namorado, ele as recebe. Mas há um
truque: após intervalo entre 1 e 10 segundos, a ima-
gem se apaga automaticamente. Quem envia decide
quanto tempo. Se alguém do outro lado tentar captu-
rar a tela, o remetente é imediatamente informado.
Até que o mundo fique melhor, não custa lembrar

às Marias Baderna do mundo de que não estão sozi-
nhas. Thamiris o sabe. l

Duas histórias, uma trágica, outra de
sobrevivência, sobre a pornografia da
vingança
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Não são histórias novas no
Mundo, tampouco no Brasil.
De novo só que começaram
a ser divulgadas

2
No Brasil, a Lei Maria da
Penha inclui casos de
pornografia da vingança,
onde a violência é virtual

3
Snapchat é um app que
permite o envio de fotos
que se apagam
automaticamente
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Livro revela disputas internas no Twitter
Obra escrita por

jornalista conta uma
história sobre poder,
dinheiro e traição

Um grupo de amigos se reúne
no Vale do Silício, na Califór-
nia, e monta uma inovadora
empresa digital. A história po-
de soar familiar, lembrando
trajetórias como a do Facebo-
ok, mas é inédita, e seus deta-
lhes, mais escabrosos: trata-se
da ascensão do Twitter, a rede
social que realizou sua estreia
na Bolsa de Valores de Nova

York noúltimodia 7, agora vale
mais de US$ 24 bilhões e cujos
verdadeiros bastidores reple-
tos de intrigas são revelados
pelo jornalista Nick Bilton em
“A eclosão do Twitter — Uma
aventura de dinheiro, poder,
amizade e traição” (Portfolio-
Penguin), que chega às livrari-
as brasileiras este mês.
—O fato de o Twitter termu-

dado o modo como fazemos
tudo, como realizamos negóci-
os, como religiões são discuti-
das e como a política e revolu-
ções acontecem sempre me
fascinou eme atraiu a escrever
sobre ele. Mas, quando come-

cei a pesquisar para o livro, o
que encontrei foi também a
história de quatro caras que
eram amigos, se uniram para
construir essa empresa e mu-
dar o mundo, e o resultado
acabou destruindo suas ami-
zades — afirma o jornalista,
em entrevista por telefone.
Comumente citado como

um produto exclusivo damen-
te criativa de seu cofundador
Jack Dorsey, o Twitter tem ou-
tros protagonistas em sua his-
tória. É isso que Bilton procura
mostrar em seu livro ao jogar
luz sobre a importância dos
outros três cofundadores do si-

te: Evan “Ev”Williams, Biz Sto-
ne e Noah Glass.
Para além das intrigas, a obra

passeia por episódios curiosos
na história do site do passari-
nho azul, como o processo de
escolha do nome Twitter, as
propostas de compra por em-
presas como Yahoo! e Facebook
e a “guerra” pelo primeiro mi-
lhão de seguidores no site entre
o ator Ashton Kutcher e a rede
CNN. (Thiago Jansen) l
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