Internet com inteligência é melhor
Tem muita gente fazendo bobagem
E também se deixando levar pelos bandidos virtuais
"No mundo da Internet existem muitas pessoas que têm prazer em prejudicar as outras.
Os vírus dos computadores são programas feitos por pessoas deste tipo. Não ganham nada com isto,
mas...
O grande problema que existe é que quem mais se prejudica com todas estas coisas praticadas pela
Internet são exatamente as pessoas menos avisadas, desprevenidas e que não sabem, ainda, de
determinadas estratégias virtuais.
Seguem aqui algumas orientações e dicas para que você fique de olho bem aberto.
Objetivo maior – Eles querem que você envie o maior número possível de e-mails, para que possam
captar, através de programas especiais, todos os endereços da sua lista de amigos e conhecidos. Nos
fazemos de bobos toda vez que saímos retransmitindo para as pessoas tudo o que nos enviam pedindo
retransmissões.
Vejam alguns casos:
1) O MSN e o ORKUT vão ser pagos – Mentira. Não existe nada nesse sentido e você não precisa
fazer nada, digitar coisa alguma e muito menos sair espalhando isto para as pessoas. Ignore os e-mails
que chegam falando nisto, mande-os para o lixo.
2) A Microsoft está dando dinheiro para quem enviar e-mails – Mentira também. A Microsoft, a AOL
e empresa nenhuma dá dinheiro a ninguém por retransmissão de e-mails.
3) “O jovem foi encontrado numa banheira com gelo” – Mentira. Apesar de termos, sim, que ter
todos os cuidados com os assaltos, que de fato existem, com os batedores de carteiras, os bancos e
todo tipo de bandido, não devemos dar crédito a essa conversa de que bandidos pegaram um garoto,
abriram-lhe a barriga, injetaram sangue contaminado nele e o deixou numa banheira cheia de gelo. Isto
não aconteceu.
4) “O deputado Jutahy Magalhães...” – Há mais de cinco anos que este mesmo e-mail anda
circulando pela Internet e as pessoas continuam a reenviar. Bobagem. Joguem no lixo.
5) Faz muito tempo que não lhe vejo, aí estão as minhas fotos – Estudamos juntos, acho que você
não se lembra mais de mim. Veja as minhas fotos. Jogue no lixo também, são vírus perigosos.
6) Veja o paparazzo inédito da Carla Perez, da Sheila Carvalho (e de outras mulheres bonitas) – É
outra forma de enviar vírus. Não abra. Lixo!
7) Esta mensagem foi escrita pelo Franklin Martins, pelo João Ubaldo... – Conversa fiada. Estes
homens já desmentiram que sejam de suas autorias esses textos que andam trafegando por aí. Não
perca seu tempo.
8) A Nokia vai lhe dar um celular de graça – Não tem sentido, é conversa fiada também. Bote isto na
sua cabeça: Empresa nenhuma dá prêmio a ninguém, muito menos paga alguma coisa a quem quer
que seja, por retransmissões de E-mails. Só trouxa acredita nisso.
9) Cobranças da EMBRATEL, TELEMAR, TELEFÔNICA – Não dê bola. A Embratel e nenhuma
dessas companhias cobram ninguém por E-mail. Não abra, jogue no lixo.
10) A Microsoft descobriu um novo vírus devastador que vai danificar o seu HD – Mentira. A
Microsoft não anda divulgando e-mails falando de vírus. Todas as providências contra ameaças ao
sistema operacional ela coloca nas atualizações do Windows e você baixa gratuitamente no site dela,
pela opção UPDATE.

11) SERASA, SPC e Receita Federal – Não mandam E-mail para ninguém. Jamais digite o seu CPF
para atender a uma dessas mensagens. Recentemente, no período de declaração de imposto de renda,
milhares de pessoas se prejudicaram no Brasil por causa disto. A Receita Federal nunca manda E-mail
para ninguém.
12) Vá no diretório tal do seu computador e apague o ursinho cinza – Não vá nessa onda. Aquele
ursinho não é vírus coisa nenhuma, é um programa normal do sistema operacional do seu computador.
Se você apagar, aí sim pode danificar o seu sistema.
13) Se não mandar esta prece para dez pessoas, você vai se prejudicar – Só gente muito
supersticiosa e boba para acreditar numa coisa desta. Religião séria e crença racional não fazem isto com
ninguém, é picaretagem. Jesus não vai se envergonhar de ninguém que não retransmitir mensagens pela
Internet.
14) Se não enviar, vai ter azar no amor – Somente pessoas muito mal humoradas, pessimistas,
ciumentas e de mal com elas mesmas vão ter azar no amor. Não é enviando E-mails a torto e a direita
que você vai conseguir relacionamentos amorosos. Cuide de você, jogue fora o baixo astral, elimine o
ciúme e, por favor, não vá se encontrar com ninguém com mal hálito ou desodorante vencido. Reenviando
todo E-mail que recebe vai é encher a paciência dos outros e a coisa ficará pior.
15) Dieta pra emagrecer, do Chico Xavier – Mentira. Chico Xavier nunca escreveu dieta pra ninguém.
Ele nunca se envolveu em coisas que só dizem respeito à Medicina. Quer emagrecer? Coma menos e
faça exercícios físicos.
16) Hospital dos olhos de Sorocaba – Recebo este E-mail há mais de cinco anos. Já me enviaram
centenas de vezes. Você já procurou entrar em contato com o pessoal de Sorocaba?
17) Criança seqüestrada. Passe urgente esta mensagem para o maior número de pessoas –
Mentira. A grande maioria destas mensagens não tem fundamento. Quando há verdade, o que só ocorre
muito raramente, existe uma forma de manter contato com a polícia, com E-mail de algum familiar ou
parente e trás sempre alguma forma de identificação.
18) Criança pobre precisa de ajuda para fazer transplante de medula – Mentira também. Se não tem
identificação onde você possa comprovar, jogue fora.
19) Viagra, Cialis, Levitra, Valium e outros medicamentos – Não dê a menor importância e jogue no
lixo. Ainda que fosse verdade, o fato do emitente do E-mail ser anônimo já caracterizaria uma grande
oportunidade de serem produtos falsificados que poderiam lhe causar seríssimos danos à saúde.
Somente pessoas muito burras para se deixarem levar por medicamentos contrabandeados e baratos
demais.
20) Cartões Virtuais – A idéia é boa, são bonitinhos quando verdadeiros, mas eu, particularmente, não
abro nenhum. Apago todos. A possibilidade de ser vírus é grande demais, já que os bandidos virtuais
aproveitam-se exatamente das boas idéias, aquilo que todo mundo gosta, para mandar os seus venenos.
Digo aos meus amigos: Se quiserem me mandar alguma mensagem de elogio, parabéns ou qualquer tipo
de carinho, que façam no bojo do próprio E-mail, porque se for em cartão virtual eu não abro.
21) No ORKUT – Clique no macaquinho, na rosa, no coelhinho... – Não me mandem, porque eu
apago tudo. Ali é outra forma dos bandidos mandarem vírus. Quem desejar mandar mensagem a uma
pessoa amiga, que escreva a mensagem. Por mais que não tenha criatividade, copie uma já pronta,
bonitinha, mas escreva.
E tem outras orientações que as pessoas precisam saber:
ADD no seu MSN – Há pessoas que parecem ter vergonha dos seus nomes e utilizam identificações
mais ou menos assim “&%$*$*#E.T/S%¨&*@#$%”. Cuidado, não aceite, porque você não sabe quem é.
Diga não, recuse.

Se for de fato uma pessoa conhecida que, depois, através de E-mail, telefone ou pessoalmente vier lhe
cobrar pelo fato de não tê-la aceito, não tem nada que pedir desculpas não, chame a atenção dela e
peça para colaborar com a moralização, organização e bom senso na Internet. Chega de frescuras.
Novos amigos no Orkut – Não aceite ninguém sem antes fazer uma visita à página da pessoa e dar
uma boa lida no seu perfil, seus gostos e seu estilo de vida. Se não tiver nada a ver com você, não existe
a menor vantagem em adicionar. O fato de ter muitas pessoas na sua lista, não quer dizer que você
tenha muitos amigos, não quer dizer absolutamente nada. Tem gente boba que se vangloria pelo fato de
ter centenas de nomes.
Não coloque nunca seu endereço e telefone no Orkut – E nem o endereço do seu trabalho, colégio ou
faculdade. É um perigo! Deixe apenas seu E-mail, no máximo. Se aparecer aquela pessoa amiga, que
não vemos há muito tempo, o que é bom demais no Orkut, essa pessoa vai se comunicar, pelo próprio
orkut ou por Email e, aí sim, você passará somente a ela os seus telefones, endereço e tudo o que você
achar conveniente. Os bandidos também adoram bisbilhotar a ficha dos outros no orkut, atrás de trouxas.
E-Mails indesejados – Se você não quer mais receber E-mails que determinada criatura ou loja manda
para você, o mais sensato é você mandar uma mensagem para essa pessoa, pedindo para retirar o seu
nome da sua lista e não ficar apagando o tempo todo, sem dar resposta nenhuma, achando que com o
seu silêncio está dando a melhor resposta para ela. Bobagem, está tendo um trabalhão de apagar todas
as vezes, não está contribuindo para reduzir o tráfego pesado da Internet.
Pode ter certeza que muitas pessoas apagarão o seu endereço, sem problema nenhum, porque nem
todos tem prazer em fazer SPAMS e ficar mandando mensagens indesejadas para os outros. Eu mesmo
tenho uma lista gigantesca e gostaria muito que ela diminuísse e não aumentasse, porque dá muito
trabalho.
Propagandas forçadas e inconvenientes – Está na moda alguns espertalhões oferecerem listas com
centenas de milhares ou alguns milhões de endereços para empresas ou pessoas fazerem propagandas
dos seus produtos. Muitos abusam disso e enchem a paciência da gente, como é o caso das ofertas dos
remédios que citei acima (viagra, cialis, valium, etc...). A melhor contribuição que você pode dar à Internet
é não comprar. Principalmente quando é enviada sem uma identificação clara de quem enviou (existe
isto demais) e quando cada mensagem que chega vem com um emitente diferente, exatamente para
você não bloquear. É gente que quer forçar a barra e obrigar você a receber a mensagem de qualquer
jeito. NÃO COMPRE de jeito nenhum, por mais vantajosa que seja a oferta. Com certeza pode ser o
barato que sai caro.
Não confundir com as propagandas sérias, que não abusam, que lhe dão a liberdade para responder se
quer ou não continuar recebendo aquele E-mail.
DICAS
Não retransmita tudo quanto é E-mail que mandam pra você, principalmente quando eles trazem
arquivos anexados. Sobrecarregam o tráfego na Internet e tem grande possibilidade de conduzir vírus.
Se você quer mandar ou retransmitir uma determinada mensagem para muitas pessoas, pelo amor de
Deus, apague aquele montão de endereços, E-mails, que ficam, em azul, no texto, e mande apenas
o texto, nada mais. Diminua o tamanho do texto, apague todos aqueles caminhos por onde a
mensagem já percorreu, desde que fulano mandou pra cicrano, este para seu amigo Márcio, que
mandou pra você, que ta mandando pra outras pessoas. Apague também as propagandas abaixo.
Jamais coloque uma relação de E-mails de várias pessoas na opção “Para” ou na opção “CC” do seu
Outlook ou qualquer programa de envio de E-mails. Ponha apenas um endereço ali e coloque todos os
outros na opção “CCo”, que significa cópia oculta. Todo mundo vai receber, normalmente, e ninguém vai
copiar a relação enorme de E-mails dos seus amigos. "
SE VOCÊ RETRANSMITIR ESTE, estará ajudando a muita gente - LEMBRE-SE, COM OPÇÃO Cco
(CÓPIA OCULTA)

